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I. Bevezetés  
 

1. Önreflexív megközelítések  
 

Minden komoly feladat előtt álló kutató elérkezik ahhoz a pillanathoz, amikor önreflexív 

módon számot vet munkájának eredményeivel, az odáig vezető szakmai úttal, megfogalmazza 

magában a jövő célkitűzéseit, s ezzel egyben meghatározza helyét a tudományos élet 

mezőjében. Dolgozatom első fejezetének célja is ehhez az elhatározáshoz igazodik. Egyrészről 

szeretném röviden vázolni azt a folyamatot, amelyek eredményeként az érdeklődésem a 

kommunikációtudomány, a médiakutatás, majd azon belül a későmodern médiakörnyezet 

kulturális tanulmányozása felé fordult.  Másrészről szeretném megvilágítani azt a fordulatot, 

amelynek következtében az említett tudományos területek kombinálásával eljutottam a 

disszertációm témafelvetésében megfogalmazott kérdésekig, és végül azoknak a 

problémáknak a felismeréséig, amelynek vizsgálatával itt foglalkozni szeretnék.  

     Az elmúlt bő egy évtized során, amióta a kommunikáció tanulmányozásával foglalkozom, 

három tudományterület hatása érvényesült abban a szemléletmódban, amelynek segítségével a 

médiával kapcsolatos kortárs kulturális jelenségek természetét igyekszem feltárni. Ezek közül 

a hatások közül elsőként említeném az angolszász kultúratudományok kritikai vonulatát. A 

kritikai kultúrakutatás hagyományaival, sok egyéb szerző mellett, Raymond Williams, Stuart 

Hall, Paul Willis, Dick Hebdige, Angela McRobbie szövegein keresztül ismerkedtem meg. Ez 

az elméleti háttér a későbbiekben is alapvetően meghatározta a kulturális problémákkal 

kapcsolatos látásmódomat, és ez sok szempontból az itt bemutatásra kerülő kutatási anyagban 

is tükröződik. Ehhez hasonlóan, azok az irodalomelméleti megközelítések is jelentős 

benyomást gyakoroltak a munkámra, melyeken keresztül lehetőségem nyílt a posztmodern 

irányzatok behatóbb vizsgálatára. Itt többek között Michael Foucault, Frederic Jameson, Ihab 

Hassan, Jean Baudrillard, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Donna Harraway, Judith Buttler, 

Franz Fannon, Homi K. Bhabha szövegeit említeném.1 Lényeges, hogy a felsorolt szerzők 

írásai segítségével nem csupán a téma irodalomtudományi vonatkozásaival kerültem 

                                                 
1 Az irányzat jellemzőit és az említett szerzők legjelentősebb írásainak magyar nyelvű válogatását illetően lásd: 
Bókay Antal, Vicsek Béla, Szamosi Gertrúd, Sári László (2002): A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. 
Budapest: Gondolat. 
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kapcsolatba, hanem a posztmodern irányzat számos egyéb aspektusába is betekintést nyertem, 

a filozófiai vonatkozásoktól kezdve a pszichológián és a társadalomelméleteken át egészen a 

popkultúráig és a médiáig. Az irodalomelméleti megközelítésekkel összefüggésben 

ismerkedtem meg a posztmodern identitáselméletek témájával, amely egybeesett azzal, hogy 

az érdeklődésem az ifjúsági kultúrák és a média kulturális tanulmányozásának irányába 

fordult. Ebben a folyamatban meghatározó szerepe volt Császi Lajosnak és Havasréti 

Józsefnek, akik segítségével, az általuk vezetett szemináriumokon, olyan kutatási területekkel 

és tudományos trendekkel ismerkedtem meg, amelyek máig fontos szerepet játszanak saját 

kutatói pozícióm meghatározásakor.  

     A posztmodern identitáselméletek iránti érdeklődésem elsődleges oka annak a 

párhuzamnak a felismerése volt, amelyet a posztmodern szerzők által leírt identitás 

dinamizmusai és a médiának az identitásra gyakorolt hatása között ismertem fel.2 Mindebben 

közrejátszott a pozícióm sajátosságainak felismerése, amelyben a kommunikációelmélet, az 

angolszász társadalomtudományi hagyomány és a posztmodern irodalomtudomány hatása 

közel azonos hangsúllyal jelennek meg.  Ezek együttese olyan eszköztárat eredményez, amely 

újszerű megközelítéseket tesz lehetővé a hazai tudományos környezetben. Jelenleg is ez a 

törekvés határozza meg azt az értelmezési keretet, amelyben az általam vizsgált társadalmi és 

kulturális problémákat elhelyezem.  

     Korábbi munkáimban már több alkalommal foglalkoztam a média identitásformáló 

hatásával és ezzel összefüggésben felmerülő legkülönbözőbb társadalmi-kulturális 

problémákkal.3 Ezekben az írásaimban az identitás egyetlen speciális szegmensére, a 

társadalmi nem kategóriájára fókuszáltam, miközben azt a folyamatot értelmeztem, ahogyan a 

társadalmi nemre is alkalmazhatóvá válnak a későmodern  identitásra jellemző 

karakterisztikus jegyek, úgymint a játékosság, a bizonytalanság, a képlékenység, a 

decentralizálódás, a széttöredezettség és a fantázia szerepe (Hellerlich & White 1998). Ezek az 

                                                 
2 Ezek közül a teoretikus írások közül Gert Hellerlich és Daniel White Labyrints of the Mind, The Self in the 
Postmodern Age, valamint Anthony Elliott Subject to Ourselves című köteteit emelném ki (Hellerlich 1998; 
Elliott 1996). Ezeken kívül a téma egyik legalaposabb, empirikus kutatásokra alapozó feldolgozását Ian Hacking 
Rewriting the Soul: Multiple Personality and the Sciences of Memory című kötetében olvashatjuk (Hacking 
1995).  
3 2007-ben megvédett egyetemi szakdolgozatom az említett témakörben született, ez 2009-ben jelent meg a 
Médiakutató című folyóiratban A Madonna-jelenség és a sztárság konstituálódása a posztmodern médiában 
címmel (Guld 2009). Ugyanennek a problémának egy további megközelítését dolgoztam ki az Identitás és 
medialitás interrelációi a minimalista prózában – A médiatársadalom kritikája Chuck Palahniuk Fight Club című 
regényében című tanulmányban (Guld 2011). 
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identitás problematikájára vonatkozó kérdések vezettek el ahhoz a felismeréshez, hogy a 

posztmodern médiakultúra és a posztmodern médiatársadalom összefüggéseiben vizsgálható 

jelenségek megértéséhez a társadalom jelentésalkotási folyamataiba kell bepillantást 

nyernünk. Disszertációm a fent vázolt komplex teoretikus megközelítések segítségével egy 

aktuális társadalmi-kulturális probléma természetét deríti fel.   

     Néhány évvel ezelőtt egy újságcikk kapcsán kezdett körvonalazódni előttem egy olyan 

társadalmi-kulturális kérdés, amelynek értelmezésében izgalmas lehetőségek kínálkoznak, ha a 

média, az identitásformálás és a társadalmi jelentésalkotás viszonyait a fent vázolt pozícióból 

próbáljuk megragadni. A megfigyelt jelenség egy az utóbbi néhány évben Magyarországon is 

nagy népszerűségnek örvendő, a populáris média csatornáin is megjelenő, azonban elsősorban 

hálózati felületeken keresztül szerveződő ifjúsági kultúrával, az EMO-val4 kapcsolatos. Az 

EMO esetében – más aggasztó problémák mellett – a nemiség kategóriájának képlékennyé 

válása volt a csoport egyik legfőbb jellemvonása. A jelenség, amely sokak szerint az 

öngyilkosság, az öncsonkítás, a biszexualitás és a homoszexualitás propagálásával fenyegetett, 

a közvélemény élénk érdeklődését is felkeltette. A kérdés fontosságát hangsúlyozta az a 

morális pánik is, amely a témával kapcsolatban a magyarországi médiában körvonalazódott. 

Ezt a feltételezést támasztották alá azok a témával foglalkozó híradások, amelyek 

hírműsorokban, sorozatokban, talkshow-kban és például a szülők felelősségét firtató 

legkülönbözőbb magazinokban jelentek meg a kétezres évek végén.  

     A jelenség kapcsán kialakult diskurzusok, többek között az irányzatot jellemző morális 

pánik problematikája, jól kibonthatóak azoknak a kultúra- és identitáselméleteknek a tükrében, 

amelyek a későmodernitásra jellemző identitáskonstrukciókat alapvetően a média által 

generáltnak írják le. Ezeken keresztül láthatóvá válik, ahogyan az EMO-ra jellemző instabil 

identitáskonstrukcióra a társadalmi jelentések legkülönbözőbb rétegei rakódnak rá. Ezzel 

összefüggésben felmerülhet a kérdés, hogy egy a későmodern médiakörnyezetbe beleszülető 

stíluskultúra milyen önreprezentációs gyakorlatokkal rendelkezik, azaz követői hogyan 

jelenítik meg önmagukat a mediális térben, illetve az, hogy a társadalom többségi véleményét 

tükröző kommunikációs csatornák milyen képet alkotnak a csoportról. Alapvetően ez az a két 

megközelítés, amelyek vizsgálatát itt négy különböző területen elvégzett kulturális 

mélyfúráson keresztül szeretném megvalósítani.  

                                                 
4 Emotional Rock, eredetileg a punk stílus egy irányzata. Erről bővebben a második fejezetben.  
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2. A dolgozat felépítése: témák, tézisek, módszerek  
 

A szubkultúrákkal kapcsolatos társadalomtudományos érdeklődésnek ma már több évtizedre 

visszatekintő hagyományai vannak. A szubkultúra-kutatással foglalkozó, alapvetően amerikai 

és angol gyökerekből táplálkozó irányzat jól kidolgozott interpretációs keretet biztosít számos 

társadalmi és kulturális jelenség tanulmányozásához.5 Az elmúlt bő egy évtized során azonban 

egy olyan új értelmezési lehetőség feltűnését is megfigyelhettük, amely a szubkultúrák 

kialakulásának és működésének dinamizmusait már alapvetően a vizuális médiumok által uralt 

médiatársadalom kontextusában helyezi el. A poszt-szubkulturalizmusként ismertté vált 

áramlat izgalmas lehetőségeket kínál abban az esetben, ha a kortárs kulturális képződményeket 

a vizualitás jelentőségét hangsúlyozó, a posztmodern korszakra jellemző identitásformálás és a 

posztmodern médiakultúra összefüggéseiben vizsgáljuk.6 

     A dolgozat első két tematikus egysége ezekre a lehetséges összefüggésekre mutat rá az 

EMO stílust jellemző médiareprezentációk és tágabb értelemben vett médiahasználatokon 

keresztül. E fejezetekben a téma meghatározó külföldi és hazai szerzőinek segítségével 

bemutatásra kerül a szubkultúrakutatás rövid fejlődéstörténete, valamint a poszt-

szubkulturalista megközelítés releváns tézisei, illetve ennek kritikái. Az ily módon 

konceptualizált elméleti háttér segítségével tárgyalom az EMO irányzathoz köthető, hálózati 

platformokon kibontakozó általános médiahasználati gyakorlatokat, majd a képiség 

fogalomkörére fókuszálva, egy hazai rajongói oldalon elvégzett esettanulmányon keresztül 

értelmezem a stílusközösség önreprezentációs gyakorlatát.  

     A dolgozat következő része már a tömegmédiában zajló, az EMO-val kapcsolatos 

társadalmi jelentésalkotás folyamataival foglalkozik, miközben fokozott hangsúly esik a 

stílussal összefüggésben megfigyelhető hazai fejleményekre. A fejezet problémafelvetésének 
                                                 
5 Kezdetben főleg a deviancia szociológiájával társítható irányzat ma már a zenéhez, a filmekhez, a 
képregényekhez, a divathoz, a sorozatokhoz stb. kapcsolódó legkülönfélébb társadalmi és kulturális jelenségek 
leírásában használatos fogalomrendszer.  
6 Az irányzat jól elhelyezhető a „képi fordulat” (Pictorial Turn) néven ismertté vált áramlat kontextusában. Ez 
alapvetően azt igyekszik feltárni, hogy milyen kapcsolat fűzi a képeket a nyelvhez, hogyan hatnak a képek a 
befogadóikra és a világra, hogyan kellene megértenünk a képek történetét, és egyáltalán mit is kellene velük 
kezdenünk, vagy róluk gondolnunk (W. J. T. Mitchell 1992). A kép posztlingvisztikai, posztszemiotikai 
újrafelfedezéséről, a vizualitás, az apparátus, a diskurzus, a test és a figuralitás összefüggéseiről lásd többek 
között W. J. T. Mitchell (Mitchel1981; 1987; 1992), Jonathan Crary (Crary 1991), David Freedberg (1989) 
munkáit. Ugyanerről magyar nyelven lásd Hornyik Sándor munkáit (Hornyik 2011). 
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hátterében az a felismerés áll, hogy napjaink karnevalisztikus médiakörnyezetében7 

megszokott jelenségnek számít, hogy különböző stílusok váltják egymást anélkül, hogy ezek 

különösebben mély nyomot hagynának emlékezetünkben. Ezek közül csupán néhány képes 

arra, hogy a közönség figyelmét tartósan lekösse és túlélje az állandóan változó trendek 

szelekciós hatását. A médiakultúra8 közegében általánosan megfigyelhető jelenség, hogy egy-

egy stílusirányzat ma már csak úgy tud tartósan kitűnni, hogy egyre kényesebb határokat 

feszeget a hétköznapi társadalmi normák tekintetében. E folyamatnak jellemző példája az 

EMO, amely, mint ahogyan azt látni fogjuk, számos ponton áthágja a viselkedési normák 

határait, ami az egyik kézenfekvő magyarázatnak tűnik abban az esetben is, ha az irányzatot 

övező felfokozott érdeklődést szeretnénk megérteni.  

     A dolgozat harmadik tematikus egysége tehát az EMO-jelenséggel összefüggésben 

kialakult, a nyomtatott és az elektronikus médiában formálódó morális pánik természetét tárja 

fel, a probléma megjelenésétől kezdve az általános érdeklődés lecsengésének pillanatáig. Noha 

mára a szubkultúrakutatás főárama eltávolodott a deviancia-elméletektől, az efféle 

problémafelvetés indokalja azt, hogy kitekintsünk a deviancia szociológiájának irodalmára, s 

ezzel párhuzamosan értelmezzük a morális pánik természetét, illetve a szubkultúrákkal 

kapcsolatos médiapánik sajátosságait. A fejezet további, hangsúlyosabb része az EMO-ról 

szóló közlemények és hírek diskurzuselemzésével foglalkozik. Itt a társadalmi jelentésalkotás 

folyamatait megvilágítva arra keressük a választ, hogy milyen témakonstrukciók mentén, 

illetve hogyan bontakozott ki a magyarországi EMO-pánik, majd ezzel összefüggésben 

feltárjuk azt is, hogy a stílus vélt vagy valós veszélyei okán miféle aggodalmak merültek fel a 

médiában, továbbá kik és hogyan hallatták hangjukat a probléma kapcsán.  

     A dolgozat negyedik része a szubkultúrák társadalomtudományos igényű vizsgálatában 

szokatlan területre lép. Ennek során a stíluskultúra médiareprezentációi és a 

bulvárnyilvánosság természetének összefüggései kerülnek fókuszba. A fejezet egy 

Magyarországon is hosszú ideje népszerű műfaj kereteiben, a talkshow által teremtett 

bulvárnyilvánosság kontextusában vizsgálja az EMO és a média jelentésalkotási folyamatait. 

A témaválasztást az indokolhatja, hogy az elmúlt bő egy évtized során tanúi lehettünk annak, 

                                                 
7 A karnevalisztikus médiakörnyezet jellemzőinek rövid összefoglalóját lásd Szabados Péter Karnevál a 
médiában című írása alapján (Szabados 2005).  A témáról bővebben a harmadik fejezetben.  
8 Jelen írásomban a médiakultúra fogalmát Douglas Kellner értelmezésének megfelelően használom, erről 
bővebben lásd Douglas Kellner Media Culture című kötetét (Kellner 1995).   
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ahogyan a talkshow megjelenik, jelentős sikereket ér el, majd ugyanilyen gyorsasággal tűnik 

el a hazai képernyőkről. Mindeközben a talkshow-k jellemző tulajdonsága maradt, hogy a 

közvélemény számára legérdekesebb, legaktuálisabb kérdéseket dolgozták fel úgy, hogy az 

összetett problémák is közérthetőek legyenek. Ebből következik, hogy az EMO, mint a 

kétezres évek végének egyik legnépszerűbb ifjúsági kultúrája, szintén a délutáni 

kibeszélőműsorok érdekes témájává válhatott.  

     A jelenséggel foglalkozó fejezetekben egy a szubkultúrakutatás szempontjából napjainkban 

sokszor mellőzött csatornához, a televízió médiumának kulturális tanulmányozásához 

fordulok.9 Eközben arra keresem a választ, hogy napjainkban a televízió, és azon belül is a 

bulvármédia nyilvánossága, milyen módon járulhat hozzá a zenei irányzatokkal kapcsolatos 

társadalmi és kulturális kérdések bemutatásához és megvitatásához. E cél érdekében egy 

népszerű délutáni beszélgető műsor adásának narratológiai vizsgálatára kerül sor, melynek 

segítségével azt vizsgálom, hogy a televízióban az EMO-ról elmesélt történetek elemzése 

miféle tartalmi és ideológiai összefüggésekre deríthet fényt.  

     A dolgozat utolsó empirikus fejezeteiben az EMO stílus vizsgálatán keresztül a mainstream 

popkultúrában meghonosodott stílusirányzatok képlékenységéhez és átjárhatóságához fűződő 

tételek kerülnek kritikai megvilágításba. Ennek során az ifjúsági kultúrák és stíluskultúrák 

etnicitással kapcsolatos vonatkozásai kerülnek előtérbe, melynek során a magyarországi roma 

kisebbség körül kialakult, alapvetően az autentikusság problémáját tematizáló hálózati 

diskurzusokat vizsgálom. A téma aktualitását az adja, hogy a magyarországi romák 

szubkulturális identitásával kapcsolatos diskurzusok máig is többnyire csak az etnikai 

szubkultúrák fogalomkörére koncentrálnak, melyekben a romákat két szélsőségesen 

leegyszerűsített képpel azonosítják. Az egyikben a roma kultúrának a mainstream által kreált, 

idealizált és romantizált képe dominál, míg a másik megközelítésben a szubkultúra határait 

mediális felületeken gerjesztett morális pánikok jelölik ki. Ez utóbbi, máig dominánsnak tűnő 

megközelítésben, a kisebbség tagjait deviáns magatartásmintákkal, és sok esetben bűnözői 

                                                 
9 Itt érdemes megjegyezni, hogy napjainkban a médiakonvergencia okán egyre problémásabb az egyes 
elektronikus médiumok természetét elkülönítve vizsgálni, s itt most elsősorban az internet és a televízió 
összeolvadására gondolok. Mégis lényegesnek tartom, hogy a hálózati felületeken cirkuláló változatos eredetű 
tartalmaktól elkülönítsük azokat a médiatermékeket, amelyeket a tömegtermelés keretei között, professzionális 
gyártók hoznak létre azzal a szándékkal, hogy azok a legnépszerűbb csatornákon keresztül a lehető legszélesebb 
közönséget érjék el. Mivel ezek a kritériumok ma is elsősorban a televíziózás világában, azon belül is a 
kereskedelmi tömegmédiumok gyakorlatában érvényesülnek, ez megfelelő alapot jelent ahhoz, hogy a televízió 
médiumát továbbra is megkülönböztetett figyelemmel kezeljük.  
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csoportokkal azonosítják.10 Mindeközben kevés szó esik arról, hogy a mainstream populáris 

kultúrában cirkuláló identitáskonstrukciók a szubkulturális azonosulás szintjén milyen 

lehetőségeket kínálnak fel a fiatal romák számára.  

     Ezekből a felismerésekből kiindulva a dolgozat ötödik részében egy esettanulmányon 

keresztül mutatom be azokat a folyamatokat – azonosulási kísérleteket és kirekesztő 

mechanizmusokat –, amelyek az EMO stílussal összefüggésben, elsősorban a hálózati 

környezetben realizálódnak. Ennek során áttekintésre kerülnek a poszt-szubkulturalista 

megközelítés szerzőinek releváns tézisei, illetve a koncepciókban felfedezhető hiányosságok 

azonosítása mellett az elméleti háttér továbbgondolására és pontosítására is kísérletet teszek. 

Ezzel párhuzamosan mutatom be a kutatás empirikus anyagát, egyes vitafórumokként működő 

magyarországi mikroblogok sajátosságait. Itt az etnicitás problémáján keresztül kerül 

megvitatásra az EMO stílussal való azonosulás hitelessége, vagy ennek lehetősége. 

     Azonban mielőtt rátérnék ezeknek a problémáknak a vizsgálatára, szükségszerűnek tűnik, 

hogy röviden kitérjünk az EMO stílus karakterisztikus jegyeinek bemutatására. Itt kell 

feltennünk azokat a kérdéseket, hogy hogyan és mikor jelent meg az EMO, hogyan válhatott 

az EMO a kétezres évek egyik legmeghatározóbb stílusirányzatává, milyen formában 

találkozhattunk vele elsőször Magyarországon s végül mi okozhatta azt a felfokozott, 

aggodalmakkal vegyes érdeklődést, amit az utóbbi években a stílust jellemezte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 A témával kapcsolatos átfogó kutatásokat lásd: Bernáth Gábor, Messing Vera (2012): Szélre tolva. Roma 
médiakép 2011. Médiakutató, tavasz. 
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II. Az EMO: a fiatalság vezető szubkultúrája? 
 

Az elmúlt egy évtized könnyűzenei trendjeit vizsgálva kijelenthetjük, hogy kevés irányzat 

kapott akkora figyelmet, mint az EMO. Az önmagát néhány évtized alatt globális stílussá 

kinövő zenei áramlat jelentősen megkésve, de annál nagyobb meglepetésként tűnt fel a hazai 

könnyűzenei mainstream világában.11 Ezután az EMO-t csakhamar a fiatalság vezető 

szubkultúrájaként kezdték emlegetni12, nem csupán a könnyűzenével, divattal, popkultúrával, 

foglalkozó szakemberek, hanem a pedagógusok, pszichológusok, nevelési tanácsadók is, 

egyszóval mindazok, akik így vagy úgy kapcsolatba kerültek az irányzattal. De mi is 

valójában az EMO? Honnan és mikortól eredeztethető ez a stílus? Milyen jellemzői vannak az 

EMO-nak és ezek milyen formában jelentek meg a hazai könnyűzenei színtéren? Az alábbi 

fejezet ezeket a kérdésekre keresi a válaszokat.  

 

1. Az EMO kezdetei: az első hullám (1985-1994)  
 

Az EMO stílus általános jellemzőit vizsgálva első megközelítésben elmondhatjuk, hogy az 

irányzat alapvetően egy könnyűzenei műfajt jelölt, amelynek gyökerei a punk stílusra 

vezethetőek vissza. Az EMO esetében az elnevezés megjelenése és annak pontos használata 

máig vitatott kérdés; az EMO kifejezést a stílus kapcsán a legkülönbözőbb jelentésekkel 

ruházzák fel.13 Jelenleg csupán egy dolog tűnik bizonyosnak, ez pedig a megnevezés eredete. 

Az „emo” kifejezés az angol „emotional” szóból származik, melynek jelentése érzelgős, 

lobbanékony, könnyen meginduló / felinduló / elérzékenyülő / meghatódó, érzelgős.14 Eredeti 

formájában az „emo” kifejezés az 1980-as években tűnt fel az Amerikai Egyesült Államokban.  

Ebben az időszakban sokak szerint egy széthúzás figyelhető meg az amerikai punk irányzaton 

belül, melynek eredményekénk különválik az egyre durvább hangzásvilágú „hardcore punk” 

és az „emotional hardcore”, vagy röviden „emocore”, amely utóbbi egy az eddigieknél jóval 

                                                 
11 Egyéb, az ezredforduló környékének jellegzetes hazai ifjúsági kultúráiról lásd Szapu Magdolna A zűrkorszak 
gyermekei: mai ifjúsági csoportkultúrák című kötetét (Szapu 2002).   
12 Dr. Kónya Judit 2010-ben megjelent Emo: a mai fiatalság vezető szubkultúrája című írása alapján: 
http://propeller.hu/szorakozas/1513863-emo-a-mai-fiatalsag-vezeto-szubkulturaja 2012-10-21 
13 A legvalószínűbb verzió szerint a kifejezést a Rites of Spring zenekar tagjai használták először, ennek 
dokumentált nyoma is van egy a Flipside Magazinban megjelent, a zenekar tagjaival készült interjú szövegében. 
14 Az Országh László, Magay Tamás-féle Angol - Magyar Nagyszótár szócikke alapján.  
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harmonikusabb, dallamosabb, kevésbé agresszív stílusirányzatot jelent.15 A stílus közvetlen 

előfutárának az 1985-ben Washington D.C.-ben formálódó színtér tekinthető, ahol a hardcore 

irányzatból ismert zenészek, Ian McKaye és Guy Picciotto döntöttek úgy, hogy leszámolnak a 

korábbi trendekkel, és valami alapvetően új zenei vállalkozásba kezdenek. Ebből az 

időszakból a Mackaye nevéhez köthető Embrace és a Picciotto nevével fémjelzett Rites of 

Spring elnevezésű zenekarok jártak az új trendek élén. A kísérletezés és az innováció 

eredményeként bekövetkező változások jelentőségét jól példázza, hogy az 1985-ös nyarat 

gyakran „Forradalmi Nyár”16 néven emlegetik a szcénában. Az új hangzásvilágot 

természetesen más zenekarok is csakhamar átvették, így a Moss Icon, a Nation of Ulysses, a 

Dag Nasty, a Soulside, a Shudder to Think, a Fire Party, a Marginal Man és a Gray Matter. A 

washingtoni színtér a felvirágzás után még csaknem tíz évig meghatározó tényezője volt az 

EMO-nak, s ez a korszak csak 1994-ben a Hoover együttes felbomlásával zárult le.17 

     Ugyanakkor a washingtoni színtérrel párhuzamosan, és főleg annak hatására, csakhamar 

más városokban is megjelentek az EMO követői, ezek albumai a San Diego-i Gravity Records 

és a szintén kaliforniai Enullition Records gondozásában jelentek meg. Olyan együtteseket 

említhetünk ezek között mint a Heroin, Angel Hair, Indian Summer, Universal Order of 

Armageddon Antioch Arrow, vagy a Still Life és a Portraits of Past. A harmadik 

legjelentősebb, New York és New Jersey környékén formálódó EMO színtér elsősorban a 

Native Nod, a Merel és a Rye Coalition együttesek nevével fémjelezhető.18 Összességében 

elmondható, hogy ebben a környezetben a hangzásvilágon túl a dalszövegek témáiban számos 

hasonlóságot fedezhetünk fel, mivel a szerzők – szemben azzal az elterjedt sztereotípiával, 

hogy az EMO kizárólag a lelki vívódásokkal foglalkozik – rendszeresen reflektáltak szociális 

és politikai jellegű problémákra.   

 

 

 

                                                 
15 http://envagyokazasrac.blog.hu/2009/05/11/emo_torteneti_attekintes_1_resz 2012-10-21 
16 Erről bővebben: http://www.fourfa.com/history.htm 2012-10-21 
17 http://envagyokazasrac.blog.hu/2009/05/11/emo_torteneti_attekintes_1_resz 2012-10-21 
18 Erről bővebben magyar nyelven: http://hu.wikipedia.org/wiki/Emo_%28zene%29, illetve angol nyelven: Andy 
Radin: What the heck is Emo anyway? History. http://www.fourfa.com/ 2012-10-21 



 14

2. Út a mainstream felé: a második hullám (1994-2000)  
 

Ahhoz, hogy az EMO a kilencvenes években egyre ismertebbé váljon, alapvetően három 

tényező együttállására volt szükség, s ezek közül első helyen említhetjük az egységesülő 

hangzásvilág jelentőségét. Ehhez hozzátartozik, hogy a kilencvenes évek közepétől a stílus 

keretei egyre képlékenyebbé váltnak, s ezzel párhuzamosan egyre több zenekar került lazább 

vagy szorosabb összefüggésbe az EMO-val.  Ezt a „Youth Crew”19 néven emlegetett 

időszakot kezdetben a már letűnőben lévő punk műfajok, és a korábban népszerű punk 

zenekarok formálták, miközben a kezdeti színtér egyre durvább és militárisabb jelleget öltött. 

Nagyjából ebben a közegben jelentek meg az olyan új stílusok, illetve azok közvetlen 

előzményei, mint a hardcore, a grunge, a metalcore és a pop-punk. Itt az EMO szempontjából 

a legjelentősebb előadók között kell megemlíteni a Jawbreaker együttest, mivel ők az előbb 

említett irányzatokon túl a korábbi, első hullámos EMO zenekarok örökségét is beépítették a 

szerzeményeikbe, így teremtve meg a második hullámra jellemző hangzásvilág alapjait. 

Ugyanakkor az EMO-ra nagy hatással volt a post-punk, az indie és az alternatív zene is, nem 

véletlen, hogy ezt az érát gyakran nevezik „indie EMO”-nak.20  

     Abban, hogy az EMO második hulláma sikeressé vált, második tényezőjeként említhetjük a 

média által szerzett népszerűség és széleskörű ismertség jelentőségét. Erre az EMO 

lényegében közvetve tett szert. Ennek az összetett folyamatnak egyik lényeges momentuma 

volt, hogy az irányzat holdudvarába tartozó, később ikonikussá váló Nirvana21 együttes 1991-

ben berobbant a mainstreambe, majd ezt követően a Seattle-i grunge22 stílusra is felfigyelt a 

tömegmédia. Így bár az itt említett zenekarok jobbára a gurunge, a ska punk és a pop-punk 

műfajában alkottak, ezek sikere az EMO-ra is kisugárzott.  

     Végül az ismertség harmadik tényezőjeként említhetjük azoknak a karizmatikus 

zenészeknek a személyiségét, akiknek dalai, szövegei és főleg a tömegmédia populáris 

csatornáin tett megnyilatkozásai egyre népesebb rajongói közösséget kovácsoltak össze. 

Ebben az időszakban a népszerű EMO zenekarok többsége az amerikai Középnyugatról 

                                                 
19 Erről bővebben: Steven Blush  (2001). American Hardcore: A Tribal History. Feral House.  
20  http://envagyokazasrac.blog.hu/2009/05/11/emo_torteneti_attekintes_1_resz 2012-10-21 
21 Az együttesről bővebben: Everett True (2009). Nirvana. Cartaphilus Kiadó, Budapest. 
22 A stílusról részletesen: Krist Novoselic (2004) Of Grunge And Government, Lets Fix This Broken Democracy. 
New York: RDV Books/ Akashic Books. 
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származott; innen ered a „midwest EMO23” kifejezés. Ilyenek voltak az Elliott, a Bright Eye, a 

Cursive, a The Promise Ring vagy a The Get up Kids elnevezésű bandák. Ezek közül az 

arizonai Jimmy Eat World volt az első olyan zenekar, amelyik már egy jelentős kiadóval tudott 

szerződni, de sokáig őket is csak egy szűk réteg ismerte. Sok szempontból hasonló utat jártak 

be az EMO-hoz közel álló indie rock együttesek is, úgymint a Sunny Day Real Estate, vagy a 

Texas Is the Reason, amelyek egyben már az EMO második hullámának megahatározó 

képviselői. 

      

3. EMO mint globális stílustrend: a harmadik hullám (2000- )  
 

Az indie rock népszerűségének lecsengése után az EMO néhány évig az érdeklődés hátterébe 

szorult, majd ezt követően a kétezres években a megmaradt EMO együtteseket újra felfedezte 

magának a mainstream popkultúra és tömegmédia. Ennek elsődleges következménye az volt, 

hogy az EMO harmadik hullámának együttesei egyre populárisabb, a nagyközönség számára 

is könnyen emészthető hangzást teremtettek, amellyel párhuzamosan szélesebb rétegek 

ismerkedtek meg a stílussal. Ebben az időszakban továbbra is sikeres maradt a Jimmy Eat 

World, de nagy népszerűségre tett szert a Dashboard Confessional, az Alkaline Trio, a Hot 

Water Music, a Taking Back Sunday és a The Movielife. Az EMO rajongók keménymagja ezen 

kívül különbséget szokott tenni a stílus eredeti, hiteles képviselői között, és az úgy nevezett 

MTV EMO24 között. Az efféle kirekesztő megjelölésekről szóló viták általában sehova sem 

vezetnek, lévén, egy globális szinten ismert stílus határait annak diverzitása okán igencsak 

problémás meghatározni. Ugyanakkor az EMO esetében kétségtelenül felfedezhetőek azok a 

marketingfogások, amelyek a stílus jellemzőinek népszerűségét felhasználva igyekeztek 

kevéssé ismert alternatív rockzenét játszó bandákat befuttatni. Az ilyen zenekarok sora szinte 

végtelen, itt említhetjük meg a Lostprophets, a My Chemical Romance, a Panic at the Disco és 

a Fall Out Boy nevű együtteseket.25  

      Elsősorban a tömegmédia és a populáris kultúra hatásával magyarázható az a folyamat, 

melynek eredményeként a kétezres évek elejétől nyilvánvalóvá válik, hogy az EMO elnevezés 

                                                 
23 http://envagyokazasrac.blog.hu/2009/05/11/emo_torteneti_attekintes_1_resz 2012-10-21 
 
24 Ennek ellenzői saját csoportot is létrehoztak a világhálón: http://www.last.fm/group/MTV+Emo+Sucks 
25 http://envagyokazasrac.blog.hu/2009/05/11/emo_torteneti_attekintes 2012-10-21 
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már nem pusztán egy zenei irányzatot jelöl. Ezzel szemben az EMO kapcsán ekkor már egy 

egészen sajátos globális divatirányzatról beszélhetünk, amelyben a zene, a megjelenés, az 

öltözködés, a hajviselet és egy jól körülírható viselkedésminta mentén egy új típusú, 

alapvetően a médiakultúra keretein belül szerveződő szubkultúra kialakulását figyelhetjük 

meg. Ebben az alapvetően vizuális hatások mentén körvonalazódó irányzatban  a stílus 

jellemző kiegészítői – úgymint a szűk farmerek, a szűk pólók, a szegecses övek, a kitűzők, a 

smink, a szembe fésült festett haj stb. – a divat szempontjából azonos hangsúllyal jelennek 

meg, mint az irányzattal beazonosítható viselkedésmód. Ennek a viselkedésmódnak jellemző 

sztereotípiái az introvertált magatartás, az érzelmesség, az érzékenység, a félénkség, amely 

tényezők szélsőséges esetekben akár az öncsonkítással és az öngyilkosságra való hajlammal is 

kapcsolatba hozhatóak.  Az EMO-val azonosítható magatartásmintának egy további 

jellemzőjeként említhetjük – sokak szerint éppen az érzelmesség és az érzékenység 

hangsúlyozásával összefüggésben – a nemiség kategóriájának feloldódódását, a férfi és a női 

szerepek összemosódását, valamint a biszexuális és a homoszexuális magatartással szemben 

tanúsított élénk érdeklődést.  

      

4. Az EMO Magyarországon.  
 

Míg az Amerikai Egyesült Államokban és Nyugat-Európában az EMO harmadik hullámának 

kiteljesedése és népszerűségének csúcsa körülbelül 2003 és 2009 közé esik – bár érdemes 

megjegyezni, hogy a stílusnak máig népes rajongótábora van –, addig Magyarországra ez az 

irányzat is jócskán megkésve érkezett meg. Az már-már törvényszerű, hogy stílus első két 

korszaka nálunk szinte teljesen ismeretlen volt. Ez abból adódik, hogy 1986 és 2000 között az 

EMO még sokkal erősebben kötődött a korábban már említett észak-amerikai, városi 

underground színterekhez. Következésképpen ebből a korszakból nem találhatunk olyan 

mediális csatornákat, melyeken keresztül a hazai közönség széles rétege ismerhette volna meg 

a stílust.  

     Magyarországon az EMO megjelenését egyértelműen az internet tette lehetővé.26 Bár 

ahogyan arról korábban már szó esett, az EMO harmadik hullámának népszerűségét a 

tömegmédia populáris csatornái is gerjesztették (MTV stb.), a stílus valódi közege ekkor már 
                                                 
26 http://envagyokazasrac.blog.hu/2009/05/12/emo_torteneti_attekintes_2_resz 2012-10-07 
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az internet volt, amely a csoport külső és belső reprezentációját is meghatározta.27 Hazánkban 

hozzávetőlegesen 2005 környékén bukkant fel először a stílus, amely akkor még az indihez 

hasonlóan fővárosi elitkultúrának számított. Az egyik EMO blogger erről így ír:  

 

Az emot jellemzően gazdag, budai 14-18-éves fiatalok választották elsősorban 'fashion 

statement'-ként, szemben az indie arcok artisztikusabb hozzáállásával, értelmiségi hátterével 

és magasabb életkorával (az indie egyébként kb. két évvel az emo után indult be látványosan 

itthon). Ezek a fiúk-lányok olyan környezetben nőttek fel, hogy kilógtak a magyar 

rögvalóságból. Megtehették, hogy éppúgy európainak érezzék magukat, mint egy átlagos 

német fiatal, megtehették, hogy szabadidejükben leginkább azzal foglalkozzanak, hogy minél 

szebbek legyenek és még azt is megtehették, hogy mindehhez a ruhákat Londonból hozassák. 

Ennek a viszonylag szűk körnek a szociális élete a MySpaceen zajlott. Azok az arcok, akik 

kábé tudták, hogy milyen zenét hallgatnak és milyen ruhát hordanak kortársaik az Atlanti-

óceán túloldalán, itt legalább virtuálisan is egy térbe kerülhettek velük.28 

 

Ez a rövid leírás is jól érzékelteti azokat a tényezőket, amelyek kezdetben az EMO hazai 

helyzetét meghatározták. Ezekből is lényeges kiemelni a hálózati kommunikáció jelentőségét. 

Fontos észrevennünk azt is, hogy amennyiben az itt megfogalmazott állításokat összevetjük a 

2005-ös magyarországi internet-penetrációs adatokkal, beigazolódik, hogy a hálózati 

környezetben hódító EMO elsősorban a városi lakosság és a magasabb társadalmi osztályok 

számára volt elérhető.29  

     A valódi áttörés és a stílus széleskörű hazai népszerűsége 2007 környékén következett be, 

amelyben mediális szempontból a klasszikus tömegmédiumok (slágeradók, zenecsatornák, 

MTV, VIVA stb.) kezdetben még legalább akkora szerepet játszottak, mint az, hogy az 

internet terjedésének felgyorsulása, illetve ezzel egyidőben az internethasználat általánossá 

válása is ekkora tehető. Ugyanakkor a hazai fiatalok többsége még valamelyik zenecsatorna 

adásaiban láthatta először az azóta ikonikussá vált – bár gyakran pejoratív jelzőkkel illetett – 

német Tokio Hotelt, az amerikai Fell Out Boy-t vagy a Chemical Romance-t. Nem mellékes az 

sem, hogy elsősorban a stílus látványos külsőségei okán a hazai sajtó is gyorsan felfigyelt az 

                                                 
27 http://www.mediakutato.hu/cikk/2011_01_tavasz/06_szubkulturalis_kozosseg 2012-10-07 
28 http://envagyokazasrac.blog.hu/2009/05/12/emo_torteneti_attekintes_2_resz 2012-10-07 
29 http://nrc.hu/Hirek?page=details&news_id=370 2012-10-07 
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irányzatra, így a bulvárműsorokban (Aktív, Fókusz, Joshi Bharat), sorozatokban (Jóban 

Rosszban) és a hírportálokon egyre-másra követték egymást az EMO-val foglalkozó 

híradások.   

     Természetesen ahhoz sem kellett sok idő, hogy az első hazai EMO zenekarok is 

megjelenjenek. Lévén a stílus gyökerei itthon gyakorlatilag nem léteztek – bizonyos források a 

Kernel Panic30 elnevezésű zenekart említik az egyetlen hiteles ős EMO együttesként –, a hazai 

EMO-t lényegében fel kellett találni. Az első lépést a Universal Kiadó tette meg, amely egy 

szombathelyi tizenévesekből verbuválódott zenekart futtatott be No Thanx31 néven. A csapat a 

kezdeti lendület után összesen három albumot adott ki, de Skrapits Erik énekes kiválása után 

már csak mérsékelt sikereket értek el. Ehhez hozzájárult, hogy időközben feltűnt az EMI kiadó 

által futtatott Anti Fitness Club32 is, ami bár 2002-óta létezett, de a jobbára punk-rock stílusban 

alkotó zenészekről 2007-ig, az Anti Fitness Club című album megjelenéséig, csak kevesen 

hallottak. A máig aktív zenekar a hazai színtér egyik legnépszerűbb csapata, s bár nem 

kifejezetten EMO zenét játszanak, a köztudat mégis elsősorban őket azonosítja az irányzattal. 

Az említett együtteseken kívül a máig zenélő Nova Prospectet33 és az utóbbi időben kevésbé 

aktív Elme Osztályt34 érdemes megemlíteni.35  

  

5. Mi a baj az EMO-val?  
 

Az utóbbi néhány évben az EMO stílus alakulását élénk társadalmi figyelem, és ezzel együtt 

jelentős aggodalmak kísérték. Igaz, hogy az ifjúsági kultúrákkal és a szubkultúrákkal 

kapcsolatos pánikkeltés korántsem tekinthető újkeletű társadalmi jelenségnek – gondoljunk 

csak a hippikre, a punkokra, a skinheadekre vagy akár a sátánistákra –, de úgy tűnik, hogy az 

EMO harmadik hulláma minden eddiginél több ponton lépte át a társadalom tűréshatárait. A 

kérdés fontosságát jelzi az a morális pánik jellegű attitűd, amely a témával kapcsolatban a 

médiában körvonalazódni látszik; ezt az észrevételt támasztják alá azok a híradások is, 

                                                 
30 A banda honlapja az alábbi címen érhető el: http://www.kernelpanic.hu/ 2012-10-07 
31 http://hu.wikipedia.org/wiki/No_Thanx 2012-10-07 
32 http://www.antifitnessclub.eu/biografia/ 2012-10-07 
33 http://www.novaprospect.hu/ 2012-10-07 
34 http://www.elmeosztaly.atw.hu/ 2012-10-07 
35 A divattal, elsősorban az öltözködéssel kapcsolatos stílusjegyek okán az itt említett együtteseken túl a 
közvélemény más előadókra is rásütötte az EMO bélyegét. Így például a kétezres évek végén a popénekes Tóth 
Gabit is rendszeresen összefüggésbe hozták az irányzattal.  



 19

amelyek az aktuális hírműsorokban és például a szülők felelősségét firtató legkülönbözőbb női 

magazinokban tűntek fel. Ezek okán újra hangsúlyos, sürgető kérdésként merül fel a jövő 

nemzedékének sorsa, a fialok testi-lelki fejlődésében bekövetkező zavar kockázata. E 

kockázatok közül is kiemelkedően nagy figyelmet kapott az öngyilkosság kérdése, illetve a 

hagyományos féri és női szerepek bizonytalanná válása. A társadalomban ekképpen 

kibontakozó problémára reflektálva, jelen írás célja az EMO-t övező morális pánik jellegű 

attitűdök pontosabb megismerése, megértése, illetve a stílussal kapcsolatos társadalmi 

jelentésalkotás folyamatainak vizsgálata.  
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III. Elméleti keretek 
 

1. A poszt-szubkulturalista megközelítés nézőpontja 
 

Az EMO stílussal kapcsolatos kérdések átfogó vizsgálata megköveteli, hogy a témát olyan 

elméleti keretben helyezzük el, amely amellett, hogy alkalmas a csoporton belül játszódó 

folyamatok leírására, az irányzattal összefüggésben megfigyelhető általános társadalmi és 

kulturális jelenségeket is képes megragadni. E cél megvalósításához a szubkultúra-kutatások 

által elért eredmények alkalmazása a legkézenfekvőbb választás. A szubkultúrákkal 

kapcsolatos társadalomtudományos érdeklődés ugyanis jól kidolgozott interpretációs 

lehetőséget biztosít számos társadalmi és kulturális jelenség tanulmányozásához. A 

szubkultúra-kutatással foglalkozó irányzaton belül az elmúlt bő egy évtized során egy olyan 

értelmezési lehetőség feltűnését is megfigyelhettük, amely a szubkultúrák kialakulásának és 

működésének dinamizmusait a vizuális médiumok által uralt médiatársadalom kontextusában 

helyezi el. Ennek megfelelően, a poszt-szubkulturalizmusként ismert megközelítés újszerű 

lehetőségeket kínál abban az esetben, ha a kortárs kulturális képződményeket a vizualitás 

jelentőségét hangsúlyozó, a posztmodern korszakra jellemző identitásformálás és a 

posztmodern médiakultúra összefüggéseiben vizsgáljuk. Mivel a poszt-szubkulturalizmus az 

EMO irányzattal kapcsolatos kérdések esetében is magyarázó erővel bír, az alábbi fejezetben 

ennek jellemzőit tekintjük át, elsősorban azokra a kategóriákra fókuszálva – média és identitás 

–, amelyek az vizsgálat során is a segítségünkre lesznek.  

     A poszt-szubkulturalista irányzat újszerű alternatívát kínál fel a kortárs „hétköznapi” 

kultúra, a popzene és ifjúsági csoportok tanulmányozásához. Legjelentősebb vívmánya a 

szubkultúrák esetében korábban megfogalmazott homológia36 megkérdőjelezése, valamint a 

dominancia és az ellenállás dichotómiájától való elmozdulás. Bár a poszt-szubkulturalizmus 

eltávolodik a klasszikus szubkulturalista hagyományoktól, elméleti megközelítései gyakran 

támaszkodnak a korábbi trendekre, annyi különbséggel, hogy azok felismeréseit a kortárs 

körülményekhez igazítják.37 A poszt-szubkulturalizmus fontos összefüggéseket mutat a 

                                                 
36 Erről bővebben: Dick Hebdige (1979). 
37 Erről bővebben lásd Kacsuk Zoltán Szubkultúrák, poszt-szubkultúták és neotörzsek című írását, amelyben a 
szerző feltárja a szubkultúrakutatás három hullámának főbb jellemzőit és összefüggéseit. E szempontrendszer 
több esetben is hivatkozási alapját képezi az alábbiakban bemutatott gondolatmenetnek (Kacsuk 2005). 



 21

posztmodern irányzatokkal, s ennek egyik legjelentősebb hozománya az, hogy a 

jelentésalkotási folyamatokban a hangsúly az előállításról (production) az aktív fogyasztásra 

(consumption) helyeződik át. Az így létrehozott poszt-szubkulturalista elméleti keret elhagyja 

a hatalom és az ellenállás univerzális modelljeit s helyette a hétköznapi élet lokalizált 

interakcióit helyezi a központba. Ebben a stílus és a divat hangsúlyozásán keresztül az 

identifikáció (identification) és a megjelenítés (presentation) válnak elsődleges kérdésekké, 

melyeket elsősorban a posztmodern médiakultúra világa befolyásol (Laughey, 2006: 46). 

Ahhoz, hogy ezeket hogy a trendeket megértsük, tisztáznunk kell a poszt-szubkulturalizmus 

legfontosabb jellemzőt. Ebben Rupert Weinzierl és David Muggleton írásai lesznek 

segítségünkre, a dolgozat alábbi fejezetében az ő munkáikon keresztül határozom meg a poszt-

szubkulturalizmus fogalmát. E cél érdekében először érdemes sorra venni a klasszikus 

szubkultúrakutatás és a poszt-szubkulturalizmus jellemző hasonlóságait és különbségeit.  

     A klasszikus megközelítésben a szubkultúrák sok esetben romantikus ellenállási 

mozgalmaknak tűnnek, tagjaik pedig elszánt forradalmároknak, akik heroikus küzdelmet 

folytatnak a kívülállók, az elnyomottak és a jogfosztottak érdekeiért.38 Ez az a kép, amely 

közel húsz éven át uralta a szubkultúrákról való gondolkodásmódot, s amely alapvetően a 

munkásosztályból szerveződő fiatal férfiak ellenállási mozgalmaival foglalkozott. Az irányzat 

a Birminghami Egyetemen működő Kortárs Kultúrakutatási Központ (Centre for Contemorary 

Cultural Studies, vagy CCCS), azon belül is elsősorban Dick Hebdige személye körül 

bontakozott ki. A trend jellemző kutatási területei voltak a punkok, a skinheadek, a rockerek 

és a modok, akik a hatalom ellen folytatott szimbolikus gerillaharc hősei lettek, s kiknek a 

hatalom elleni küzdelemben a stílus lett a legfőbb fegyverük (Stahl 2006, 27). 

      A CCCS szubkultúrákról és stílusokról alkotott nézetei hozzávetőlegesen a kilencvenes 

évek elejéig tartották magukat, amikor megfogalmazódott az igény egy olyan 

megközelítésmódra, amely alkalmas a szubkultúrák posztmodern miliőben történő leírására. 

Ahogyan azt Weinzierl és Muggleton közös kötetük bevezetőjében megfogalmazzák, a poszt-

szubkulturalizmus éppen azoknak az újszerű folyamatoknak a leírását célozza, melyek az 

ifjúsági kultúrák, a politika és a zene vonatkozásában figyelhetőek meg a posztmodern 

világban. Munkájukban alapvető kérdésként merül fel, hogy a klasszikus értelemben vett 

                                                 
38 Bővebben lásd például Dick Hebdige (Hebdige 1979; 1994; 1995 a; 1995 b), Paul Willis (Willis  1978; 1990; 
1991), Tony Jefferson (Jeffersin 1973 és Jon Clarke (Clarke 1976) kapcsolódó írásait.  
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szubkultúra-elgondolás vajon képes-e még a kortárs jelenségek pontos leírására, vagy a 

kategória kiüresedésével igény támad egy új fogalomrendszer megalkotására. Vizsgálódásuk 

középpontjában ennek megfelelően egy olyan kulturális rendszer körvonalai rajzolódnak ki, 

amelyben a kultúra globális főáramának és lokális mellékáramlatainak egymásra hatásából 

újszerű, hibrid kulturális konstellációk születnek. Ebben a viszonylatban fogalmazódik meg az 

elvárás, hogy létrejöjjön egy olyan elméletet, amely képes lehet a posztmodernre jellemző 

kulturális fragmentáció, kulturális fluxus és kulturális képlékenység viszonyait leírni. 

     A poszt-szubkulturalista elképzelés először 2001-ben válik széles körben ismertté egy bécsi 

szimpózium kapcsán, bár maga a kifejezés már jóval korábban feltűnik. Weinzierl és 

Muggleton kifejtik, hogy az elnevezést Ian Chambers írásaiban39 fedezhetjük fel elsőként a 

nyolcvanas évek végén, aki a kifejezést a zene, a stílus és a divat posztmodern 

eklekticizmusának leírására használja (Weinzielr & Muggleton 2006, 3). A fogalom ezután 

Ted Polhemus40 és David Muggleton írásain keresztül válik igazán termékennyé, miközben 

lassan kirajzolódnak egy új kutatási irány körvonalai is. Napjainkban ennek a megközelítésnek 

a tudományos mezőjét egyfelől a Steve Redhead41 nevével fémjelezett Populáris 

Kultúrakutatás (Popular Cultural Studies), másfelől a Manchesteri Populáris Kultúra Intézet 

(Manchester Institute for Popular Culture) határozzák meg.  

     A poszt-szubkulturalizmus gyökerei alapvetően a CCCS hagyományaira vezethetők vissza, 

de ahogyan arra Weinzierl és Muggleton rámutatnak, a két irányzat között alapvető 

szemléletbeli különbségeket fedezhetünk fel. A szerzők megfogalmazzák, hogy a CCCS által 

az 1970-es években leírt, jól elkülönülő és beazonosítható szubkultúrák már nem léteznek. 

Eredeti formájukban eltűntek az olyan közösségek mint a punkok vagy a skinheadek, amelyek 

egy jól meghatározható politikai mezőben helyezkedtek el és amelyekre jellemző volt az, hogy 

olyan munkásosztálybeli fiatalok körében szerveződtek, akik szimbolikus harcot folytattak a 

kilátástalanság és a politikai egyenlőtlenség ellen. A CCCS kutatóinak álláspontja szerint tehát 

a szubkultúrák a társadalmi problémákra adott „mágikus válaszként” jelentek meg, ami 

                                                 
39 Chambers legfontosabb írásai az alábbi címen jelentek meg: Urban Rhythms: pop music and popular culture 
(1985), Popular Culture: The metropolitan experience (1986), Border dialogues: Journeys in postmodernity 
(1990).  
40 Polhemus a témával kapcsolatos legjelentősebb írásai között említhetjük a Body Art (1998), The Customized 
Body (2000) és Hot Bodies, Cool Styles: New Techniques in Self-Adornment (2004) című köteteket.  
41 Redhead munkái közül a The End of the Century Party: Youth and Pop Towards 2000 (1990), Rave Off: Politics and Deviance in 
Contemporary Youth Culture (1993), Subculture to Clubcultures: An Introduction to Popular Cultural Studies (1997 a) és a The 
Clubcultures Reader: Readings in Popular Cultural Studies (1997 b) című köteteket kell megemlítenünk..  
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azonban az ő olvasatukban sem jelentett egyet a tényleges politikai aktivitással ezeknek a 

csoportoknak az esetében.  

      A poszt-szubkulturalisták feltételezése szerint bár nem kizárt, hogy a kortárs kultúrában 

jelenleg is felfedezhetünk olyan szubkultúrákat, amelyek összefüggésbe hozhatók különböző 

politikai mozgalmakkal, de önmagában a stílus már elvesztette azt a potenciáját, hogy 

szimbolikus politikai ellenállást jelenítsen meg. Egyrészről az olyan újkeletű szubkultúrák 

mint a kerékpárosok, a gördeszkások, vagy a szörfösök kezdetetektől fogva termékorientáltak 

és a csoportösszetartozás szervezőereje sokkal inkább a fogyasztás, a stílus és a divat. 

Másrészről az olyan hedonista csoportok, mint a drogosok, a réverek vagy a technósok 

végképp elhatárolódnak mindenféle politikai szerveződéstől és még csak nem is a fogyasztási 

szokások, hanem egy színes, divatos, zajos, karnevalisztikus életstílus válik a csoport 

védjegyévé.      

     A fent említett két példából is jól levezethető a poszt-szubkultúralisták egy következő 

alapfeltevése, miszerint napjaink ifjúsági közösségeire sokszor mint jól jövedelmező média és 

kultúripari vállalkozásokra tekinthetünk. Ebben az esetben a stílus megteremtői talán még 

valóban egy közösség tagjai, viszont a kulturális termelés keretei között invencióik csakhamar 

jól eladható termékekké alakulnak át, s ennek a folyamatnak az alapvető szervezőereje a divat. 

Ahogyan arra Muggleton rámutat: „A valós eltűnésével és a természetes kontextusok 

megfojtásával jellemzett posztmodern kultúrában a divat mozgatható szövegekként létező 

esztétikai hologramokat biztosít a túlzás általános gazdaságtana számára” (Muggleton 2005, 

112). Ezt a divat által generált gazdasági rendszert a termékek körforgásának mind nagyobb 

sebességű folyamata jellemzi, miközben egy olyan posztmodern színtér jelenik meg, ahol a 

divat titka abban rejlik, hogy a radikálisan újszerű látszatát úgy vezeti be, hogy közben elfedi a 

lényeges változások hiányát. Mindeközben a divat funkcionalista jellege és modernista 

konformitása végleg eltűnik, és az egyes stílusjegyek már nem köthetőek sem korhoz, sem 

nemhez, sem pedig társadalmi osztályokhoz. Muggleton szerint a posztmodernben divatosnak 

lenni egyet jelent az esztétikai játékossággal, az eklektikussággal, a stílusokkal való 

kísérletezéssel, melynek egyetlen célja az öröm és a látványosság (Muggleton 2005, 112). 

Ebben a környezetben új értelmet kap a széttöredezettség, az illékonyság, a káosz, a 

diszkontinuitás, a diszharmónia és a felszínesség, mely jelzők ezután már a divat 

vonatkozásában is termékennyé válnak.      
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     Alapvetően a fent említett észrevételekből kristályosodik ki az a megállapítás, hogy a 

CCCS által megalkotott fogalmak egy része már nem alkalmas arra, hogy a 21. század 

kulturális, politikai és gazdasági viszonyait leírja (Weinzielr & Muggleton 2006, 5). Hasonló 

trendeket világít meg a poszt-szubkulturalizmus eltávolodása a CCCS gramsciánus hatalom-

megközelítésétől is.42 A poszt-szubkulturalizmus ugyanis elveti azt az elképzelést, hogy a 

posztmodernben a hatalomtól megfosztott ifjúsági kultúrák és a monolitikus, domináns 

kulturális rendszer alkotják a társadalom két ellentétes pólusát. Érvelésük szerint ma már 

sokkal inkább olyan diffúz kulturális folyamatoknak lehetünk tanúi, amelyekben a 

hatalomellenesség és a radikalizmus nem törvényszerű velejárói az ifjúsági kultúrák 

pozíciójának. Ehelyett az elitista kultúra és az ifjúsági kultúrák között egy kölcsönös 

egymásrautaltság figyelhető meg, melyben a kulturális termékek áramlása kétirányú; 

egyrészről lentről felfelé, vagyis a szubkultúrák szintjéről a magas kultúra irányába, másrészt 

fentről lefelé, tehát az elitista kultúrából a populáris kultúra irányába. Ebben a szimbiózisban 

feloldódnak a modernista kultúrafelfogás szigorú korlátai, és egy a korábbiakhoz képest 

demokratikusabb kulturális környezet alakulhat ki (Weinzielr & Muggleton 2006, 13). 

     Az említett demokratikus kulturális környezet egyik legjellemzőbb tünete a hibriditás, 

amely szintén a poszt-szubkulturalizmus egyik kulcsfontosságú kutatási területévé válik. A 

nemzeti határok meggyengülésével, a posztmodernben egyre jelentősebb méreteket öltő 

népességvándorlással összefüggésben (migránsok, menekültek, turisták, újkori nomádok stb.) 

olyan újszerű kulturális konstellációk jelennek meg, melyeket a poszt-szubkulturalizmus 

„transznacionális kulturális hibridként” emleget (Weinzielr & Muggleton 2006, 17). Az 

irányzat több szinten vizsgálja és értelmezi a hibriditást, ezek közül is az egyik legjellemzőbb 

terület az etnikai és a faji eredetű kulturális hibriditás kérdése, amely különösen nagy 

hangsúlyt kap a multinacionális és multikulturális posztmodern nagyváros kontextusában.  

    A fenti érvelésből kitűnik, hogy a poszt-szubkulturalizmusnak a CCCS-hez való 

viszonyában lényegében két nézőpont rajzolódik ki, melyek bár nem tökéletesen fedik 

egymást, de nem is zárja ki egyik a másikat. Ezt röviden összefoglalva elmondhatjuk, hogy a 

CCCS bírálatában két szempont egyesül: egyrészt felismerik a kulturális színtér 

átrendeződését, másrészről megfogalmazzák azt, hogy a klasszikus brit elmélet eleve helytelen 

                                                 
42 Antonio Gramsci hatalomelméletével kapcsolatos gondolatait lásd a Filozófiai írások című kötetben (Gramsci 
1970).  
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volt. A tradicionálisabb álláspont szerint a CCCS által lefektetett elméleti alapokon tovább 

folytatható az a szemiotikai hagyomány, amely az irányzatot a 1970-es évektől kezdődően 

jellemezte. Ugyanakkor itt is megjelenik a felismerés, miszerint a klasszikus fogalmak 

némelyike mára kiüresedett és ezek helyett újakat kell alkotni. Ezzel szemben a radikális 

nézőpont hívei azt vallják, hogy a CCCS által megalkotott elméleti apparátus ideje lejárt, ezért 

a cél egy olyan merőben új elméleti rendszer megalkotása, mely megfelelő keretet biztosít a 

kortárs kulturális jelenségek vizsgálatához. A két nézőpont közti elméleti kapcsolatot Pierre 

Bourdieu43, Judith Butler44 és Michel Maffesoli45 jelentik, kiknek írásai mindkét irányzatra 

jelentős hatást gyakoroltak, s amely szövegek közös kiindulópontot jelentenek a különböző 

megközelítések érvelési rendszereiben. Így Bourdieu „ízlés”, „stílus” és „kulturális tőke” 

fogalma, Butler performativitással kapcsolatos nézetei és Maffesoli posztmodern törzsekről 

alkotott elképzelései egyaránt hangsúlyos pozícióban jelennek meg mindkét trend esetében 

(Weinzielr & Muggleton 2006, 17).  

 

2. Poszt-szubkulturalizmus és a médiakutatás lehetséges interrelációi  
 

Az előző részben kitértünk azoknak a tényezőknek az ismertetésére, amelyek a poszt-

szubkulturalista hagyományt megkülönböztetik a klasszikus kultúrakutatás irányzatától. 

Ezeknek a tényezőknek a felsorolásából akkor szándékosan maradt ki a média szerepének 

eltérő megítélése a két irányzat esetében, mert ennek külön fejezetet szeretnék szentelni, 

amelyben részletesen megvilágítom a poszt-szubkulturalista irányzat médiafelfogásának 

kérdéseit. Ennek kiindulópontjaként a modernizmus-posztmodernizmus viszonyát kell 

megértenünk. 

     A modernizmusra jellemző paradigma a társadalmi alakzatok mélységi modelljén alapul, 

amelyekből számtalan szubkulturális oppozíciót származtattak, úgymint a „lényeg/külső 

megjelenés, nem megfigyelhető/érzékelhető, termelés/fogyasztás, hiteles/mesterségesen 
                                                 
43 Bourdieu legjelentősebb munkái az alábbi kötetekben jelentek meg magyar nyelven: A társadalmi 
egyenlőtlenségek újratermelődése (1978), Férfiuralom (2000), A tudomány tudománya és a reflexivitás (2005), A 
gyakorlati észjárás (2009).  
44 Judith Butler elsősorban a performativitás fogalmának kidolgozásával járul hozzá a poszt-szubkulturalista 
megközelítés fogalmi készletéhez. Erről bővebben lásd Butler Gender Trouble: Feminism and the Subversion of 
Identity (1990), Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex" (1993) és Undoing Gender (2004) című 
köteteit.  
45 Michael Maffesoli egyik legjelentősebb munkájaként kell megemlítenünk a The Time of the Tribes: The 
Decline of Individualism in Mass Society című munkáját (Maffesoli 1996).  
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előállított, stílus mint ellenállás/stílus mint divat, szubkulturális/hagyományos” és így tovább 

(Muggleton 2005, 118). A posztmodern lerombolja ezeket az ellentéteket, és különösen a 

reprezentációk és a valóság közötti megkülönböztetés megkérdőjelezésével teszi őket 

kérdésessé. Muggleton kifejti, hogy míg a marxizmus a külső megjelenés félrevezető jellegét 

hangsúlyozta, addig a posztmodernben a kép mindenek feletti erejét állítják előtérbe. Rámutat 

továbbá, hogy elsőként Frederic Jameson46 az, aki „a kép avagy a látszat társadalmára” utal, 

majd Scott Lash47 az, aki megfogalmazza, hogy a kommunikáció a modernitás diszkurzív 

természetével szemben a posztmodernitásban egyre inkább figurálissá válik Így a vizuális 

médián keresztül a virtuális valóság teljesen mesterséges, mindent magában foglaló világa 

jelenik meg, melyet a vizuálisnak a valós tartományába történő befurakodása jellemez 

(Muggleton 2005, 117-119).   

       A poszt-szubkulturalisták a vizuális médiát olyan képbankként értelmezik, melynek a 

csoportszervezésben betöltött központi szerepe egyre nyilvánvalóbb, s amelyből a divattal, a 

stílussal és az identitással kapcsolatos tudásunk ered. A posztmodern paradigmában leginkább 

hivatkozott termékek a televízió (különösen az MTV), a videó és a stílusmagazinok, melyek 

elsősorban vizuálisan, s nem a szöveg szintjén hatnak. Muggleton leírja, hogy ez a folyamat 

kettős hatást vált ki. Egyfelől észrevehetjük az efféle helyzetben rejlő homogenizáló 

impulzust: a médiatáj rendíthetetlen, stílusokat globalizáló folyamataival szemben az ellenálló 

helyi erők gyengülését. Másfelől a folyamatot a kulturális különbségek eltörlése is követi, 

melyhez ideális terepet biztosít a posztmodernre jellemző instabil pozíció; az illékonyság, a 

pillanatnyiság, az eldobhatóság és az időlegesség. Amivel szemben állunk tehát, az nem 

szükségszerűen az, hogy egy mindent magában foglaló globális média megfojtja a változást, 

hanem sokkal inkább arról van szó, hogy a széttöredező divatok eklektikusságában egyre 

nagyobb terepet kap a kulturális másság is (Muggleton 2005, 119).  

     A posztmodern média jellemzői közül a hiperrealitás kérdése is nagy hangsúllyal tűik fel a 

poszt-szubkulturalizmusban. Ha a posztmodern elméletet szó szerint értjük, akkor a médián 

kívül többé már nem létezik a valósnak olyan területe, amivel szemben a szubkulturális 

stílusok kulturális válaszként lépnének fel. Baudrillard logikáját követve, ha többé már 

valóban nem árukat, hanem jeleket fogyasztunk, miközben ráadásul azok a referensek, 

                                                 
46 Lásd: Jameson (1991).  
47 Erről bővebben: Scott Lash Sociology of Postmodernism (1990). 
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amelyekre ezek a jelek vélhetően utalnak maguk is mindinkább reprezentációkból állnak, 

akkor a szubkulturális stílusok látszatokká váltak – eredeti nélküli másolatokká (Muggleton 

2005, 121-122). Muggleton úgy érvel, hogy a posztmodern ifjúsági szubkultúrák tagjai azáltal, 

hogy vizuális jeleket rónak a testükre, a média szimulációját szimulálják, s eközben maguk is 

puszta modellekké válnak. Ebben a szubkulturális termelésből a másolásba, a „használati 

értékből” a „csereértéken keresztül” a „jel-értékbe” történő elmozdulásban a szubkulturális 

látszatok nemcsak magukra öltik a „valós” tulajdonságait, hanem, ahogy a valóság 

elhomályosul, úgy hiperreálissá is válnak (Williamson 1978, 33-45). Ha a stílusok így az 

eredeti időbeli-térbeli gyökereiktől való elszakadnak, akkor a referensek elvesznek, s a valós 

többé már nem megtapasztalható, hanem „már mindenhol a valóság esztétikai 

hallucinációjában élünk” (Baudrillard 1983, 57).48 

     Már láthattuk, a poszt-szubkulturalista irányzat és a CCCS szubkultúra megközelítése 

között lényegi különbségként merült fel az, hogy az utóbbi az ifjúsági kultúrák működését 

alapvetően politikai tényezők mentén határozta meg. A CCCS médiával kapcsolatos 

pozíciójára is alapvetően ez az álláspont jellemző, amelyben a média a tőke, a gazdaság és a 

hatalom fogalmi terében jelenik meg. Ennek megfelelően az egyes szubkultúrák, amelyek a 

hatalommal szemben pozícionálták magukat, egy médiaüres térben jelentek meg, ahol a 

tömegmédia szerepe sem a belső szerveződésre, sem pedig a csoport külső reprezentációra 

nem volt jelentősebb hatással. Ebben a környezetben viszont sokkal nagyobb hangsúlyt kapott 

az „autonóm”, vagy „alternatív” média, amely belső terjesztésű anyagokkal teremtette meg az 

információáramlás feltételeit. 

     Ezzel szemben a poszt-szubkulturalizmus egy médiatudatosabb modellel dolgozik, 

amelyben a média szerepe elsődleges csoportszervező tényezőként merül fel. Ebben a 

megközelítésben az egyes stíluscsoportok tudatosan figyelik, értelmezik, dekonstruálják és 

rekonstruálják a média üzeneteit. A folyamat során a médiából áradó inkoherens információk 

özönéből – reklámokból, filmekből, videókból, magazinokból, tabloidokból stb. – a befogadók 

saját igényeik szerint alkothatnak meg egyfajta koherenciát, amelynek mentén saját 

identitásuk is formálódik. Ahogyan arra a poszt-szubkulturalisták rámutatnak, a média sokkal 

                                                 
48 A posztmodern és a poszt-szubkulturalizmus későbbi kritikáiban rendre megfogalmazzák, hogy a valóságtól 
való teljes elszakadás ilyen formában azért kevéssé valószínű. Ugyanakkor abban az esetben, ha ezeket a 
koncepciókat kellő mértékű kritikával kezeljük, mégis azt találjuk, hogy alkalmasak a szubkulturális színterek 
posztmodern viszonyainak leírására.  
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inkább megalkotja a szubkultúrákat, mintsem reprezentálja őket. Vagyis a kommunikáció és a 

média azáltal, hogy megnevez és leír bizonyos stíluscsoportokat egyben létre is hozza őket 

(Weinzielr & Muggleton 2006, 8). 

     A poszt-szubkulturalista gondolatmenetben így teljesen új megvilágításba kerül a 

szubkultúrák és a média viszonya, amelyben a szubkultúrákkal kapcsolatos társadalmi 

dinamizmusokat tehát alapvetően a média befolyásolja. Ebből a felismerésből, továbbá a 

posztmodern média jellegzetességéből adódik, hogy az itt tárgyalt megközelítésben a 

szubkultúrák a korábbi elképzelésekkel ellentétben nem rideg, stabil, állandó formációk, 

hanem a dinamikusan változó posztmodern médiakörnyezetnek megfelelően ugyancsak 

változékonyak és képlékenyek. Ezt az új típusú médiakörnyezetet írja le Geoff Stahl „áramlás” 

(flow) fogalma (Stahl 2006, 33). Ahogyan Stahl rámutat, a kulturális termékeknek állandó 

áramlásban kell lenniük ahhoz, hogy kulturális tőke váljon belőlük. Meglátása szerint a 

kulturális termelés globalizált rendszerében a kulturális tőke áramlásának elsődleges 

csatornája a posztmodern elektronikus média, amely egy az eddigieknél nyíltabb, 

demokratikusabb terepet biztosít a kulturális termékek mozgásához. Ez a rendszer a 

folyamatos technológiai megújulás eredményeként mára sok szempontból képessé vált 

áthidalni a tér és az idő korlátait, szabad utat nyitva ezzel a termékek, szolgáltatások, 

identitások, ideológiák, imidzsek áradatának. Jellemző, hogy ebben a környezetben 

feloldódnak a földrajzi különbségek, elhalványulnak a globalitás és a lokalitás kategóriáinak 

éles határvonalai, s ezzel párhuzamosam elmosódik a kulturális főáram és a mellékáramlatok 

közti dominanciakülönbség is.49  

     A poszt-szubkultúrák médiahasználatának jellemzésekor kikerülhetetlen az internet 

vizsgálata. Ahogyan arra Paul Hodkinson rámutat, napjainkban a hagyományos tömegmédia 

és az új média, elsősorban az internet, sajátos szimbiózisát figyelhetjük meg. Ezt a kapcsolatot 

egyszerre jellemzi az együttműködés és a rivalizálás, az ellentétek és a komplementer hatások 

(Hodkinson 2006, 287). A szubkultúrák szintjén ez a kérdés gyakran az autentikusság 

kérdésével függ össze oly módon, hogy az interneten szerveződő közösségek az internetre 

jellemző mediális sajátosságokra hivatkozva határozzák meg saját hitelességüket. Itt a 

különbségtétel alapja az, hogy az interneten szerveződő csoportok a tömegmédia 

kommercializált viszonyaitól függetlennek érezvén magukat hozzák létre a „Mi” (Self) és a 

                                                 
49 Erről bővebben lásd Vályi Gábor Az alulról jövő kulturális globalizáció és az internet című írását (2004). 
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„Másik” (Other) kategóriáit. Ebben a megkülönböztetésben egyértelműen a „Mi” képviseli az 

internetet és az eredetiséget, míg a tömegmédia a „Másikat” és a hiteltelent.  

     Az internet csoportszervező erejét Stahl is elsődlegesnek tartja a poszt-szubkultúrák 

esetében. Kifejti, hogy a számítógéppel támogatott kommunikáció (CMC) alapvető 

változásokat eredményez a tér- és időkezelésről, valamint a közösségekről alkotott fogalmak 

tekintetében. Mint a legtöbb technológiai invenció, az internet is a kommunikáció és a 

kapcsolatteremetés új lehetőségeit kínálja fel, azonban napjainkban ez az új médium az 

interaktivitás lehetőségével a plurális nyilvánosság olyan fokát teremti meg, amelyre hosszú 

idő óta nem volt példa a történelemben. Ezt a nyílt kommunikációs környezetet kihasználva 

jelenhetnek meg az úgynevezett „ízlés-kultúrák”, melyek megszervezésében már nincsenek 

sem térbeli, sem pedig időbeli korlátok (Stahl 2006, 36). Ilyen az internet által és az interneten 

szerveződő közösségekre lehet jó példa a gót szubkultúra, melynek létrejöttében, 

önmegjelenítésében és külső reprezentációjában már egyaránt elsődleges szerepet kap a 

média, s ezek közül is elsősorban az internet (Hodkinson 2002, 112).  

     A fenti trendekből kitűnik, hogy a kortárs ifjúsági kultúrák esetében a média változásai 

alapvető változásokat generálnak csoportszintem is. Ezeket a változásokat Angela McRobbie 

ragadja meg rendkívül érzékletesen, amikor megfogalmazza, hogy napjaink szubkultúrái már a 

médiába születnek bele (McRobbie 1989, 73). Ezzel a kijelentéssel McRobbie azt az új trendet 

igyekszik leírni már a nyolcvanas évek végén, amelyben meghatározó, hogy a szubkultúrákra 

jellemző korábbi lappangási időszak – mialatt a többségi társadalom számára ezek a 

közösségek láthatatlanok maradtak – eltűnik, s ehelyett az azonnaliság jelenik meg, amelyet 

alapvetően a posztmodern médiakörnyezet tesz lehetővé (Muggleton 2005, 120).   

     A szubkultúrák leírásakor a média elsődleges jelentőségét ma már azok a teoretikusok is 

elismerik, aki szorosabb értelemben nem a poszt-szubkulturalista irányzat követői. Így például 

Dan Laughey szintén a médiának az ifjúsági kultúrák működésében betöltött szerepét 

hangsúlyozza akkor, amikor a médiából áradó üzenetekre mint „szubkulturális tőkére” utal. 

Kifejti, hogy a média által olyan új közeg jön létre, ahol paradox módon a nyilvános szféra 

határozza meg a privát szféra működését. Így a hétköznapok szerkezete is átalakul azáltal, 

hogy az intenzív médiahasználaton keresztül a külvilág benyomul a magánszférába és 

gyarmatosítja azt. Ez a jelenség a fiatalokra fokozott mértékben igaz, hiszen a televízió, a 

műholdas és kábelcsatornák, valamit az internet együttes használatából kifolyólag 
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statisztikailag bizonyítható, hogy ez az a korosztály, aki idejének túlnyomó részt valamilyen 

médiatermék fogyasztásával tölti el (Laughey 2006, 118). Ez elkerülhetetlenül komoly 

befolyást gyakorol a most felnövekvő generáció szocializációjára is, hiszen a médiahasználat 

ebben az esetben már elválaszthatatlanul összefonódik azzal, hogy egyes egyének és csoportok 

milyen kritériumok mentén határozzák meg létezésük szubsztanciáját.  

 

3. A poszt-szubkulturalizmus, identitáselméletek, média  
 

Korábbi fejezeteken Bourdieu és Maffesoli mellett említettük Judith Butlert, mint azon 

teoretikusok egyikét, akiknek munkássága alapvető hatást gyakorolt a poszt-szubkulturalista 

megközelítés gondolkodásmódjára. Ugyancsak kitértünk már korábban arra is, hogy a poszt-

szubkulturalizmus alapvetően a posztmodernre jellemző kulturális fragmentáció, kulturális 

fluxus és kulturális képlékenység mentén igyekszik leírni a kortárs társadalmi jelenségeket. Az 

identitás és a poszt-szubkulturalizmus vonatkozásában szintén ez a képlékenység az, amelyet 

Butler is hangsúlyoz, s melynek segítségével az irányzatra jellemző identitáselméletek 

kibonthatóak. Butler elsősorban a szexuális identitás társadalmilag konstruált kategóriájának 

leleplezésével járul hozzá a poszt-szubkulturalista irányzat identitásról kialakított képéhez. 

Butler a társadalmi nemről szóló írásaiban rendre a nemiség kategóriájának képlékeny 

természetét hangsúlyozza, melyben alapvető gyakorlatként jelenik meg a performativitás. 

Kifejti, hogy a nemiség a személyiségnek nem rögzített attribútuma, hanem egy képlékeny 

változó, amely az eltérő szituációktól és különböző kontextusoktól függően állandó 

átalakulásban van (Butler 1990).  

     A poszt-szubkulturalizmusban a performativitás mellett a posztmodernből már ismerős 

paródia és pastiche jelensége is újra felbukkan. Ezek a terminusok – Jameson mellett – 

ugyancsak Butler hatására kerülnek be a poszt-szubkulturalizmus szótárába. Butler például a 

transzvesztiták (drag queens) példáján keresztül mutatja be a nemiség kategóriájának 

képlékenységét, akik eltúlzott utánzásra épülő előadásaikkal (pastiche-ekkel) aláássák a 

nemiség és a heteroszexualitás stabilitásáról alkotott hagyományos elképzeléseket. Ugyancsak 

ebben a kontextusban említi a meleg és leszbikus kultúrára jellemző hiper-maszkulin és hiper-

feminin parodisztikus performanszokat is, melyek a „gay skinhead” (meleg bőrfejűek) és a 

„lipstick lesbian” (szupernőies leszbikus) stílusokra jellemzők. A transzvesztitákhoz 
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hasonlóan ezekre is igaz az, hogy leleplezik a heteroszexualitás kategóriájának társadalmilag 

konstruált jellegét.50 Emellett új megvilágításba helyezik a performativitást is, hiszen ezek a 

szerepek már nem hozhatók összefüggésbe az eredeti irányzatok politikai üzenetével – például 

a skinheadek törekvéseivel – hanem csupán „performatív fabrikációk; másolatok és fikciók” 

(Weinzielr & Muggleton 2006, 11). 

     Az poszt-szubkulturalista irányzat a csoportidentitás terén is a posztmodern 

megközelítésből táplálkozik. A poszt-szubkulturalisták érvelése szerint a posztmodern 

kapcsán korábban már tárgyalt képlékenység, változékonyság és hibriditás nem csupán az 

egyéni identitás jellemzői, hanem csoportszinten is érvényesülnek. Ezt a gondolatmenetet fejti 

ki Maffesoli a „törzs” (tribus) fogalmával. A kifejezéssel Maffesoli egy új típusú társadalmi 

környezet leírását célozza meg, melyet „hagyomány utáni” (post-traditional) társadalomnak 

nevez. Ezekben a társadalmakban a csoportszervező erőket nem a strukturális viszonyok 

(osztály, nem, vallás) határozzák meg, hanem a fogyasztási szokások, melyek olyan 

kisközösségek létrejöttét eredményezik, amelyek messze túlmutatnak a modernista-

strukturalista osztálykülönbségeken (Maffesoli 1996, 98). Az efféle törzsek olyan 

közösségeket jelentenek, amelyek nélkülözik a modernista csoportelméletekre jellemző 

ridegséget és behatárolhatóságot. A strukturális viszonyok külső kényszerítő ereje helyett ezek 

sokkal inkább egyfajta belső tudatállapotként értelmezhetőek, amelyek az életstílusokban, a 

megjelenésben és a formában manifesztálódnak. Ebből kifolyólag a törzseknek nincsenek 

állandósult cselekvési mintái, hagyományai, s emellett nélkülözik a befogadás és a kirekesztés 

praxisát is. A törzseknek nevezett új típusú társadalmi hálózatok pluralisták, képlékenyek, 

jellemző rájuk az időlegesség, s ezzel párhuzamosan az egyes csoportok közötti átjárás is 

akadálytalanná válik. Sőt, könnyedén elképzelhető, hogy egyetlen személy ugyanazon időben 

egyszerre több hálózat tagja is legyen (Kacsuk 2005).     

     Maffesoli „törzs” fogalma később számos más szerző írásában is felfedezhető, akik 

többnyire már mint „neo-törzskre” hivatkozva írják le a kortárs fiatalkori kultúrákra jellemző 

változékonyságot. Mindennek egyértelmű következménye az individualizmus hanyatlása is, 

hiszen ebben a képlékeny, amorf társadalmi környezetben kezelhetetlenné válnak a modernista 

individuum attribútumai, s ezzel összefüggésben a törzsek tagjai csoporttagságukat már nem 

tekintik személyiségük maghatározó jegyének. Ebből a felismerésből kiindulva a poszt-

                                                 
50 A témáról bővebben lásd Annamarie Jagose Bevezetés a queer-elméletbe című írását (2003). 
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szubkulturalizmusban egy funkcionalista megközelítés tűnik fel, amely szerint az egyes tagok 

saját igényeik kielégítésre használják a csoport által felkínált közösségi környezetet. Így 

szintén Maffesoli érvelése szerint, a posztmodern ifjúsági kultúrák tagjai sokkal többre 

értékelik saját élvezetüket, mint bármilyen csoporteszmét, vagy társadalmi, illetve politikai 

utópiát.  

     Ugyancsak a poszt-szubkulturalista csoportdinamizmusokat jellemezve Stahl is arra a 

megállapításra jut, hogy a kortárs ifjúsági kultúrák esetében többé nem beszélhetünk 

hermetikusan elzárt, önmagukban létező közösségekről. Ehelyett napjainkban a kultúra, de 

különösen az ifjúsági kultúrák esetében, globális szinten működő interrelációk jelennek meg, 

amelyek mentén társadalmi, kulturális és földrajzi különbségektől függetlenül jön létre a 

csoportok közti szimbolikus interakció, s valósul meg a szellemi termékek áramlása. Ebben az 

összefüggésben újra megjelenik a képlékenység fogalma; a társadalmi és kulturális 

kapcsolatok ideiglenesek, gyakran ad-hoc módon szerveződnek, lehetnek lokálisak, 

regionálisak, vagy transzregionálisak, de jellemzően olyan nyílt végű kommunikációs 

hálózatok mentén jelennek meg, amelyekhez a hozzáférés bárki számára biztosított (Stahl 

2006, 37). Ennek törvényszerű következménye a korábban már említett hibriditás eluralkodása 

is, amely az említett folyamatok eredményeként akár egyéni, akár csoportszinten is 

értelmezhetővé válik.  

     A stílusok és az esztétikum változásaival párhuzamosan Muggleton is a korábban egységes 

csoportidentitások feldarabolódásával, széttöredezésével jellemzi a posztmodern 

közösségeket. Véleménye szerint a fordistából a posztfordista termelési technikákba való 

elmozdulás, az új divatok egyre gyorsabb megjelenését eredményezik, és a fogyasztás átfutási 

ideje ennek megfelelően úgy gyorsult fel, ahogy a fogyasztók egyre mohóbban vetik rá 

magukat az újabb és újabb divattrendekre. Muggleton érvelése szerint a fordizmus hanyatlása 

maga után vonja a tömegidentitások széttöredezését, mivel a specializálódott fogyasztás és a 

piaci szétdarabolódás megjelenésével a stílusirányzatok elvesztik kapcsolatukat az osztály, a 

nem, az életkor és etnicitás modernista rácshálózataival, és alkalmasint helyettesítik azokat a 

társadalmi rétegződés alapjaként. Ez a folyamat a de-differenciálódás és a kulturális szférák 

elkülönülése felé ható modernista tendencia megfordulásához vezet (Muggleton 2005, 112). 

     Ennek megfelelően a modernista stílusok, amelyek valaha az elhatárolás vonalai mentén 

határozottan strukturálódtak, posztmodern kódokként válnak hozzáférhetővé, melyek a 
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posztmodern fogyasztó élvezetét szolgálják. Ez az új fogyasztótípus aktív cselekvőként jelenik 

meg, aki saját identitását „stílusmaszkok” viselésével kívánja megjeleníteni (Muggleton 2005, 

115). Muggleton rámutat, hogy stílus és identitás vonatkozásában a kor uralkodó hangulata 

Stuart Ewen és Elizabeth Ewen szlogenjeivel ragadható meg a legérzékletesebben, miszerint: 

„Ma már nincs divat, csak divatok.” „Nincsenek szabályok, csak választások.” „Mindenki 

lehet bárki.”(Ewen & Ewen 1982, 187).  

 

4. A poszt-szubkulturalista megközelítés kritikája  
 
 
A poszt-szubkulturalizmus megjelenése óta eltelt egy évtizedben fontos kritikák érték az 

irányzatot. Ezek sok esetben magukat a poszt-szubkulturalistákat is arra késztették, hogy 

újragondolják, átértelmezzék, illetve a friss kutatási eredményekhez igazítsák korábbi 

elképzeléseiket.51 Az irányzatot illető kritikák közül Tracy Greener és Robert Hollands 

munkáit érdemes kiemelnünk.52 Bár az irányzat számos eredményét elismerik, a szerzőpáros 

már a kétezres évek végén felismerte, hogy a poszt-szubkulturalista megközelítés, hasonlóan a 

klasszikus szubkulturalista trendekhez, túlzott módon leegyszerűsíti a valóságot, és az ifjúsági 

kultúrákról egyetlen átfogó elméletet akar alkotni (Greener & Hollands 2008, 213). Ennek 

kapcsán rámutattak, hogy a poszt-szubkulturalista megközelítés egyik legnagyobb 

hiányossága az, hogy az irányzat az elméletek, az eszmék, a kritikák és az ellenkritikák 

szintjén mozog, miközben nem rendelkezik kellően gazdag, adekvát empirikus adattal, ami az 

elméleteket alátámasztaná. Meglátásuk szerint, az empirikus munkák eredményeit ráadásul 

olyan hibás gyakorlatok torzították, mint hogy a jellemzően fiatalok konkrét csoportjaira 

összpontosító, kismintás, kvalitatív típusú kutatási eredményeket a teljes ifjúságra mint 

társadalmi csoportra vetítették ki (Greener & Hollands 2008, 199).  

     Hodkinson munkáira hivatkozva, Greener és Hollands megállapítják, hogy téves az a 

feltételezés, miszerint egyetlen elmélet – legyen szó akár szubkultúra-, akár poszt-szubkultúra 

elméletről – alkalmas lehet az ifjúsági kultúrák összes lehetséges változatának leképezésére. 

Ehelyett kihangsúlyozzák, hogy léteznek olyan globális ifjúsági kultúrák, amelyek 

                                                 
51 Lásd például Andy Bennet The post-subcultural turn: some reflections 10 years on című szövegét (Bennet 
2011). 
52 Lényegesek még a témában Blackman (2005) és Hesmondhalgh (2005) írásai.  
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szubkulturális és poszt-szubkulturális jegyeket is mutatnak. Ugyanakkor más csoportok 

esetében inkább csak az előbbi, vagy csak az utóbbi megközelítés tűnik releváns értelmezési 

keretnek. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy az átfogó elméletek helyett „egy 

óvatosabb, az egyes esetekre szabott megközelítés alkalmazása szükséges” (Greener & 

Hollands 2008, 294). 

     A következő fejezetekben az EMO-t ezt a célkitűzést követve értelmezem a poszt-

szubkulturalista nézőpont szerint. Munkám során a stílusközösség bizonyos speciális 

aspektusait figyelembe véve használom a poszt-szubkulturalisták által kidolgozott elméleti 

kereteket, és koránt sem törekszem az így kapott eredmények széles körű általánosítására. 

Ugyanakkor a stílus jellemzőit tekintetbe véve, különösen annak médiareprezentációit illetően, 

kézenfekvő választásnak tartom a poszt-szubkulturalista elméleti keret alkalmazását. Más 

esetekben, ahogyan például az etnicitással kapcsolatos kérdések kapcsán, viszont figyelembe 

veszem az irányzat korlátait és arra törekszem, hogy újabb kutatási adatokkal pontosítsam a 

korábbi eredményeket.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 35

IV. Az EMO mint poszt-szubkultúra? Stílus, divat, identitás összefüggései 
egy kortárs ifjúsági kultúra médiareprezentációjának tükrében 
 

A manapság divatos ifjúsági kultúrák közül kétségtelenül az EMO idézi elő a közvélemény 

legélénkebb érdeklődését, amely a stílus karakterisztikus jegyei okán (szokatlan, látványos 

divattrendek, eltúlzott érzelmesség, depressziós és szuicid attitűdök, alternatív szexuális 

szokások stb.) egyfajta társadalmi nyugtalansággal és félelemmel párosul. Ha az EMO-t egy 

poszt-szubkulturális irányzatként fogjuk fel, világos, hogy a pontosabb megértés érdekében 

nélkülözhetetlenné válik a csoport médiahasználatának, médiareprezentációjának alaposabb 

vizsgálata. Az alábbi fejezetben ennek bemutatására térek ki.  

     Napjainkban az internet, mint jellemző kommunikációs közeg, éppen olyan fontos az EMO 

esetében, mint amekkora jelentőséget a zenének tulajdonítottak korábban.  Számos a témával 

foglalkozó szerző megjegyzi, hogy az internethez való hozzáférés még másfél évtizeddel 

ezelőtt is jelentős korlátokba ütközött, nem csupán Európa keleti szegmenseiben, de sok 

esetben még Nyugat-Európában is.53 Ugyanakkor mára a világháló egy olyan általánosan 

elérhető virtuális térként jelenik meg a jómódú, kertvárosi tizenévesek életében, amely 

egyszerre biztosít ismerkedési és találkozási lehetőséget azoknak a fiataloknak, akik 

máskülönben a külvárosi elszigeteltség érzésével küzdenek (Simon-Kelley 2007, 73). Ezek a 

fiatalok, akik a saját fizikai környezetükben nem találnak lehetőséget, illetve megfelelő 

helyszínt a találkozásra, gyakran hosszú órákon keresztül időznek a virtuális térben, miközben 

a legkülönbözőbb módon töltik el az időt; közösségi oldalakat használnak, blogot írnak, 

szerkesztik a saját profiljukat, megnézik másokét, képeket töltenek fel, képeket töltenek le, 

vagy végtelenségbe nyúló virtuális beszélgetéseket folytatnak az erre alkalmas 

csevegőprogramok segítségével.  

    Az EMO eredetét taglaló fejezetből kiderül, hogy bármilyen szorosnak is tűnik a kapcsolat, 

az EMO stílus és az internet viszonya nem tekint, és nem is tekinthet vissza jelentős múltra; a 

jelenség egyértelműen az EMO harmadik hullámával hozható összefüggésbe. S bár a 

kapcsolat nem kimondottan régi, az EMO és a világháló által nyújtott élmény mára oly 

mértékben összefonódott, hogy el sem lehet képzelni az egyiket a másik nélkül.  Ebből a 

felismerésből kiindulva az EMO és média viszonyának tárgyalásakor érdemes kitekintenünk 

                                                 
53 http://www.internetworldstats.com/stats.htm 2011-10-12 
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az internettel kapcsolatos médiahasználati tendenciákra, végig szem előtt tartva azt, hogy egy 

olyan sajátos kommunikációs közegről van szó, amelyet alapvetően maguk a felhasználók 

formálnak, és amely nem csupán közvetítője a stílusnak, hanem annak alakításában is 

elsődleges szerepet tölt be. Ennek megfelelően az alábbi fejezet első része az EMO stílussal 

társítható hálózati alkalmazásokat mutatja be, úgymint a közösségi oldalakat, a blogokat, a 

csevegőprogramokat, a videómegosztó portálokat és az erotikus tartalmú honlapokat. Az itt 

megfogalmazott észrevételek részben az elmúlt öt év önálló megfigyelésein, részben pedig 

Leslie Simon és Trevor Kelley Everybody Hurts – An Essential Guide to Emo Culture, 

valamint Andy Greenwald Nothing Feels Good – Punk Rock, Teenagers, and Emo című 

írásain alapulnak.  

     A fejezet második része arra vállalkozik, hogy egy mikrovizsgálat keretében, egy 

esettanulmányon keresztül világítsuk meg azt a kérdést, hogy az interneten felelhető vizuális 

tartalmakban miként jelennek meg az EMO karakterisztikus stílusjegyei, valamint hogy ezek 

milyen szerepet játszhatnak a csoport szerveződésében, működésében. Ezzel összefüggésben 

amellett szeretnék érvelni, hogy az interneten megjelenő tartalmak alapvetően meghatározzák 

a stílus alakulását. Az irányzat követői a hétköznapokban sok esetben nem egymástól lesik el 

az éppen aktuális divattrendeket, hanem a világhálón felhalmozott, képekbe kódolt 

stíluselemek felhasználásával alakítják ki sajátos megjelenésüket, amely egyben a 

csoportösszetartozás legmeghatározóbb kelléke is.  

 

1. EMO-k a világhálón  
 

1.1 Közösségi oldalak   
 

Mára az EMO története gyakorlatilag elválaszthatatlanná vált a közösségi oldalaktól. Ez a 

folyamat a Makeoutclub.com oldallal indult, amely az egyik legelső olyan közösségi oldal, 

amelyet zenerajongó fiatalok hoztak létre. Ennek szerepét és népszerűségét azonban 

csakhamar túlszárnyalta a kaliforniai webdizájner, Jonathan Abrams által alapított 

Friendster.com, amely rövid idő alatt jelenséggé nőtte ki magát. Az oldal különlegessége 

elsősorban abban rejlett, hogy nem csupán arra nyújtott lehetőséget, hogy hétköznapi emberek 
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megszervezzék az online kapcsolataikat, hanem a közösségi oldalak történetében először 

láthattunk példát arra, ahogyan hétköznapi emberek egyik napról a másikra „internet 

celebritásokká” váljanak (Simon-Kelley 2007, 75).54 A honlap csakhamar a huszonéves 

fiatalok általános beszédtémájává vált, miközben egyre többen töltötték az idejüket azzal, 

hogy régi és új ismerősöket kutassanak fel az oldalon.  

     A Friendster.com sikerén felbuzdulva Tom Anderson és Chris DeWolfe indították el a 

MySpace.com oldalt, amit a korábban már létező portál riválisának szántak. Az oldal sikerét 

látva ma már meglepőnek tűnik, hogy az indulás meglehetősen nehézkesre sikerült, aminek 

oka elsősorban az volt, hogy a MySpace.com lényegében ugyanazokat a szolgáltatásokat 

nyújtotta, mint elődje. Ráadásul a potenciális felhasználók többsége ekkor már regisztrált a 

Friendster.com-ra, ami további problémát jelentett, hiszen az új tagoknak ismét fel kellett 

építeniük a másik oldalon már jól működő kapcsolati hálózatukat. A MySpace.com sikerét 

végül az hozta meg, hogy az a tizenéves korosztály, és azok az ismeretlen EMO együttesek, 

akik még nem rendelkeztek internetes közösségi profillal, kihagyhatatlan érvényesülési 

lehetőséget láttak az oldalban. Így elmondható, hogy a MysSapce.com lényegében egy új 

generációt megcélozva érte el sikerét. Ez a siker 2005-re érte el csúcspontját, mikorra az oldal 

körül egy egyedülálló kulturális közösség alakult ki. A vállalkozás, amelyet időközben a 

médiamágnás Rupert Murdoch felvásárolt, még egy olyan lemezkiadót is magában foglalt, 

amely azoknak a punk és EMO együtteseknek adott újabb megjelenési felületet, akik 

időközben a könnyűzenei élet meghatározó előadóivá váltak, noha korábban nem volt 

lehetőségük arra, hogy a mainstream könnyűzenei piacokon feltűnjenek (Greenwald 2003, 

284). 

      Az EMO-val társítható közösségi alkalmazások felsorolásából nem hagyhatunk ki három 

olyan oldalt, amelyek csupán az utóbbi néhány évben jelentek meg. Ezek a Flickr.com, a 

Buzznet.com és a FriendsOrEnemies.com. Ezeknek közös tulajdonságuk, hogy felhasználóik 

elsősorban azokból a körökből kerülnek ki, akik csalódottságot éreznek a korábbi közösségi 

oldalak intézményesülése okán, vagyis elutasítják, hogy például a MySapce.com egy globális 

médiaóriásba fuzionált. Míg a Flickr.com és a Buzznet.com elsősorban fényképeket megosztó 

oldalként jelent meg, addig a FriendsOrEnemies.com kezdettől fogva a MySapce.com 

riválisaként tűnt fel egy új, rendkívül sikeres lehetőséggel kiegészítve a korábbi oldal 

                                                 
54 A témával kapcsolatban lásd: Németh Tibor Máté és Tóth Péter István A celebek szerepe című írását (2009).  
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alkalmazásait. Ennek az új opciónak a lényege az, hogy a felhasználók ismerőseiket 

különböző csoportokba tudják besorolni aszerint, hogy kedvelik-e őket vagy sem, hogy 

barátok-e vagy ellenségek, hogy ex-barátok-e vagy ex-barátnők.  

     Érdemes megjegyezni, hogy a fent említett közösségi oldalak nem csupán a virtuális 

barátok gyűjtőhelyei, hanem sok esetben az EMO-k szerelmi életének legfontosabb színterei is 

(Simon-Kelley 2007, 78). Mint az EMO esetében annyi minden mást, a párkapcsolatok 

alakulásának folyamatát is alapvetően meghatározzák annak a kommunikációs közegnek a 

jellemzői és lehetőségei, amelyben ezek a folyamatok végbemennek. Így például egymás 

MySpace.com profiljainak megtekintése, illetve a megtekintés gyakorisága sok esetben 

önmagában is felér egy szerelmi vallomással. Ugyancsak árulkodó lehet az úgynevezett Top 

Eight55 alkalmazás, amely a tagokhoz legközelebb álló nyolc ember listáját jeleníti meg. 

Ebben az esetben is íratlan szabályok lépnek életbe, miszerint a lista első három helyét a 

legjobb barátok és kedvelt zenekarok foglalják el, míg az utolsó három helyen a kevésbé 

közeli barátok jelennek meg. A fennmaradó középmezőnyben cserélődnek azok a személyek, 

akik az EMO-k vágyának aktuális tárgyai, és ahol az elfoglalt pozíció ugyancsak fontos 

üzenetértékkel bír (Simon-Kelley 2007, 79). A digitális környezetben zajló ismerkedés és 

társkeresés kifinomult eszköztárat biztosít abban az esetben is, ha a kiszemelt partner látszólag 

érdektelen és nem reagál a megkeresésre. Ilyen esetekben nyújt megoldást a SpySpace56 

elnevezésű szoftver, amely lényegében egy olyan kémprogram, amelynek segítségével 

lehetőség nyílik más felhasználók magánbeszélgetéseinek megtekintésére, s ily módon egy 

jövőbeli kapcsolat esélyeinek feltérképezése is megoldható.  

     Az EMO-k által látogatott közösségi oldalaknak – a fent már említett szolgáltatásokon túl – 

minden esetben a képek feltöltése az egyik legfontosabb funkciója. E nélkül az opció nélkül, 

illetve a megfelelő tárolókapacitás nélkül, egyik közösségi oldal sem lehet sikeres az EMO-k 

körében. Az EMO-k profiljaiban akár több száz kép is szerepelhet, ezeken a legtöbb esetben a 

profil tulajdonosai jelennek meg, többnyire egyedül pózolva a kamerának. Az albumokban 

                                                 
55 Az alkalmazásról bővebben: http://www.myspacetoolbox.com/myspace-super-top-8.php 2010-10-02  
56 A SpySpace egy ingyenes szolgáltatás, amelyre a regisztráció már lezárult. A program lehetővé teszi a 
MySpace.com használók aktivitásának nyomon követését. Az alkalmazás regisztrálja a profil látogatóit, a 
látogatás számát és idejét, s teszi mindezt egy a profilba beágyazott html-kódot segítségével. Forrás: 
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=spyspace 2012-11-21 
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azonban nemegyszer feltűnnek EMO együttesek és hollywoodi sztárok is mint Jared Leto57 

vagy Hilary Duff58. A profilokban megjelenő képek olyannyira fontosak, hogy sok oldal olyan 

használati utasítást is mellékel az EMO-k részére, amelyet lépésről lépésre követve bárki 

elkészíthet néhány tökéletes felvételt. Simon és Kelley is megjegyzik, hogy míg minden EMO 

tisztában van azzal, hogy a MySpace működése beleillik az online közösségek életébe, addig 

az koránt sem igaz, hogy minden rajongó tudja is, hogy hogyan alkossa meg a saját profilját. 

Az alábbiakban egy a szerzőpáros által bemutatott példát láthatunk arra, hogy hogyan kell 

elkészíteni egy igazán stílusos EMO fotót:   

 

Hogyan készítsünk tökéletes képet a MySpace oldalra:  

 

- Végy egy digitális fényképezőgépet. 

- Menj a fürdőszobába.  

- Tartsd a fényképezőgépet kartávolságra.  

- Emeled fel a karod.  

- Biggyeszd le az ajkad.  

- Exponálj.  

 

A következő megoldás:  

 

- Végy egy digitális fényképezőgépet. 

- Menj a fürdőszobába.  

- Állj szembe a tükörrel.  

- Tartsd a fényképezőgépet a mellkasod elé, a lencsét a tükör felé fordítva.  

- Hajtsd oldalra a fejed.  

- Biggyeszd le az ajkad.  

                                                 
57 Amerikai filmszínész és zenész 30 Seconds to Mars rock együttes énekese, gitárosa és dalszerzője. Jordan 
Catalano a My So-Called Life szereplőjeként vált ismertté. Szerepelt az OK! magazin 2008. február 18-ai 
számában, amely közhírré tett három fotót férfiakról, akik sminkelik magukat; Jared Leto melett Zac Efron és 
Brian Austin Green jelentek meg a lap hasábjain. http://www.jared-leto.org/  2012-12-14 
58 Amerikai színésznő, korábban sorozatsztár, később hollywoodi filmcsillag. http://www.hilaryduff.com/ 2012-
12-14 
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- Exponálj. (Simon – Kelley 2007, 79)59 

 

Bár a szerzők által közölt sorok érezhetően ironikusak, jól érzékeltetik, hogy mekkora 

jelentőséggel bírnak a közösségi oldalakon megjelenő fotók, és ezek mennyiben járulhatnak 

hozzá a stílus megjelenítéséhez, illetve az irányzattal összefüggésben megfigyelhető 

csoportidentitás kialakulásához.  

 

1.2. Blogok  
 

A különböző formában, terjedelemben és tematikában megjelenő blogok (web blogok, vagy 

internetes naplók) története hozzávetőlegesen egy évtizedre nyúlik vissza, de a műfaj csupán 

öt-hat éve vált elválaszthatatlanná az EMO-tól. Simon és Kelly megjegyzik, hogy az 

önkifejezésnek ez az újszerű módja a LiveJournal.com60 oldallal kezdődött, amelyet Brad 

Fitzpatrick, egy Seattle-ben tanuló főiskolás indított útjára. Az oldalnak a kezdeti időkben 

csupán maroknyi felhasználója volt, akik többségükben Fitzpatrick lakótársai közül kerültek 

ki.61 Az oldal eleinte nem is volt sokkal több, mint egy virtuális üzenőfal, ahol a diákok a 

hétköznapok mindennapi eseményeit osztották meg egymással.  Közel négy évnek kellett 

eltelnie ahhoz, hogy a stílusközösség felfedezte magának a LiveJournal.com által nyújtott 

lehetőségeket, és a felhasználók között egyre több EMO jelenjen meg. Mint ahogyan azt a 

legtöbb olyan hálózati alkalmazás esetében láthatjuk, amelyet az EMO-k használatba vesznek, 

a LiveJournal.com is rövid úton nagy karriert futott be, és csakhamar az irányzat meghatározó 

virtuális közegévé vált. Az oldal felhasználói életük legapróbb rezdüléseitől kezdve a 

legkomolyabb lelki válságokig (beleértve a szerelmi csalódásokat és öngyilkossági 

kísérleteket) szinte bármit megosztanak a közösséggel, amelyben nem csupán lehetőség van az 

érzelmi mélységek és magasságok kitárgyalására, hanem ez elvárás is a bloggerek körében.  

     A LiveJournal.com indulása után egy évvel jelent meg a hálón a Blogger.com, amely mára 

a második legnépszerűbb blogtárnak tekinthető. Bár az indulás ebben az esetben is nehézkes 

                                                 
59 Erre példaként lásd a 4. számú mellékletben szereplő 1. számú és 6. számú képeket.  
60 LiveJournal (gyakran LJ-nek rövidítve rövidítve) egy virtuális közösség ahol az Internet használók 
blogfolyóiratokat írhatnak, vagy naplót vezethetnek. LiveJournal egyben egy szabad és nyílt forráskódú 
kiszolgáló szoftver neve is, amit arra terveztek, hogy futtassa a LiveJournal virtuális közösséget.  
61 http://www.fanhistory.com/wiki/LiveJournal 2010-03-23 
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volt, a helyzet 2003-ban megváltozott, amikor oldalt felvásárolta a Google. Ezután a 

Blogger.com rövid idő alatt a LiveJournal.com legfőbb riválisa lett, ugyanakkor a két oldal 

összehasonlítása esetén meg kell jegyeznünk néhány olyan különbséget, ami hosszútávon 

hozzájárult ahhoz, hogy a Blogger.com mégis veszített a népszerűségéből az EMO-k körében. 

Ezek között a tényezők között említhetjük a bloggerek összetételének megváltozását, hiszen a 

Blogger.com felhasználói között már megjelentek azok az egyedülálló harmincasok, 

középkorú családosok, és kiöregedett rockzenészek is, akiknek bejegyzéseire egyre kevésbé 

volt jellemző az olyan mélységű érzelmi kitárulkozás, ami máskülönben az EMO bloggerek 

írásainak karakterisztikus sajátossága (Simon-Kelley 2007, 84). Ennek eredményeként a 

blogolók fiatalabb generációi mind nagyobb számban pártoltak át más portálokra, elsősorban a 

MySpace.com-ra, ami 2005-ben bővítette működését a webes naplóírás lehetőségével. 

Ráadásul az oldal hamarosan olyan további társfunkciókkal szélesítette kínálatát mint a 

naplóbejegyzések mellé beszúrható hangulatikonok, vagy a bejegyzés írása közben játszott 

dalok megjelenítése, amelyek rendkívül népszerű opciókká váltak és egyre több EMO-t 

csábítottak el más oldalakról.    

     Globális szinten manapság a Xanga.com megjelenése tűnik említésre méltó fejleménynek 

az EMO-hoz köthető blogok történetében, tovább folytatva azt a trendet, amelyet a stílus újabb 

és újabb oldalakra történő vándorlása jellemez. Úgy tűnik tehát, hogy egy oldal sem képes 

huzamosabb ideig megőrizni az EMO felhasználók többségét, hiszen amint más 

stíluscsoportok is birtokba vesznek egy oldalt, az EMO-k továbbállnak. Ez a gyakorlat egyben 

azt is eredményezi, hogy nincsenek olyan az EMO weblapok körül formálódó stabil 

közösségek sem, amelyek hosszabb időn át változatlanok lennének. Nyilvánvaló az, hogy ez 

tovább fokozva a stílusra jellemző átjárhatóság és képlékenység paradigmáját.  

 

1.3. Csevegőprogramok: AOL Instant Messenger, MSN, Skype  
 

Az EMO esetében egy olyan online közösség tagjának lenni, mint amilyen például a 

MySpace.com, szinte kötelező. Ugyanígy egy azonnali üzenetküldő program használata is 

szinte elengedhetetlen kellék ahhoz, hogy a stílus követői azonnali, közvetlen kapcsolatot 

tarthassanak fenn egymással. Ezek közül a programok közül az Egyesült Államokban az AOL 

Instant Messenger a legelterjedtebb, míg Európában a Skype megjelenéséig az MSN volt az 
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egyik legnépszerűbb szolgáltatás. Érdekes megfigyelni, hogy az eredetileg rövid szöveges 

üzenetek küldésére szolgáló programok az EMO felhasználók kezében önálló életre keltek, 

sajátos kommunikációs közeggé váltak, ahol a szöveget felváltották a rövidítések62, az 

érzelmeket kifejező emoticon63 figurák és a képek.    

     Az üzenőprogramok használatában persze más, főleg az EMO-kra jellemző sajátosságokat 

is megfigyelhetünk. Ilyenek például a státusinformációs sáv (customized status menu) 

kitöltésének követelményei. Ezzel kapcsolatban elvárás, hogy a felhasználó mindig jelezze, 

hogy gépközelben van-e, azt hogy éppen milyen hangulatban van, továbbá azt is, hogy az 

aktuális lelki állapotának megfelelő dalszöveget idézzen valamelyik EMO együttestől.  

      Csakúgy, mint a közösségi oldalak esetében, az azonnali üzenetváltó programoknál is 

meghatározó a barátok listájának hossza, ami az EMO-k esetében a népszerűség egyik 

legfontosabb indikátora is egyben. Sajátos jellemzője ezeknek a barátoknak, hogy többségük 

közösségi oldalak felhasználóiból kerül ki, másokkal weblapok üzenőfalain ismerkednek meg, 

míg megint mások blogok szerkesztői vagy olvasói. Lényegében olyan virtuális barátokról van 

tehát szó, akiknek többségével az EMO-k soha nem találkoztak korábban, és feltehetően soha 

nem is fognak találkozni személyesen. 

      

1.4. Videómegosztó portálok: YouTube.com, MyVideo.com 
 

A YouTube 2005-ben történt megalapítása óta szintén szorosan összeforrt az EMO stílussal. 

Az elsődlegesen videók megosztására szolgáló oldalt gyakran emlegetik az EMO-k virtuális 

VRC-jeként, amely egyszerre ad lehetőséget az önmegjelenítésre, illetve a mások által 

készített tartalmak megtekintésére. Legyen szó akár amatőr felhasználók házi videóiról, akár a 

már befutott zenekarok profi videoklipjeiről, filmekről vagy sorozatokról, a YouTube-on 

keresztül szinte bármilyen képi anyag hozzáférhető, ami ilyen vagy olyan módon 

összefüggésbe hozható az EMO stílussal. Ahogyan azt Simon és Kelley is megjegyzik, a 

YouTube nem az EMO-k kizárólagos fóruma, népszerűsége a stílus követőinek körében mégis 

meghatározó (Greenwald 2003, 284). Erre az egyik legkézenfekvőbb bizonyíték az a több ezer 

találat, amit az oldal keresője az EMO kifejezésre kidob.  

                                                 
62 A leggyakoribb rövidítéseket lásd az 1. számú mellékletben 
63 Az emotion és az ikon szavakból alkotott szóösszetétel, magyar nyelven emotikon, vagy hangulatjel.  
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     Az utóbbi két-három év fejleményeként tanúi lehetünk annak, ahogyan a YouTube és a 

MyVideo kitermelte az első olyan EMO hírességeket, akiket ezek az oldalak tettek ismertté és 

világszerte népszerűvé. Ezek között az internet-celebritások között találhatunk hétköznapi 

fiatalokat, akik olyan videóblogként használják az oldalakat, ahol a hétköznapi problémáikról 

csevegnek, vagy stílus és divattanácsokat osztanak meg az érdeklődőkkel.64 De a népszerűvé 

vált felhasználók között több olyan együttes is feltűnik, akik jellemező módon nem kaptak 

megjelenési lehetőséget a mainstream médiában, így az internet által nyújtott alternatív 

nyilvánosság lehetőségeit kihasználva próbáltak érvényesülni.65  

 

1.5. Erotikus oldalak: szexualitás, pornográfia és az EMO 
 

Bár az irányzat jellemzőiből kifolyólag az EMO-k alapvetően az érzelmességet, a kapcsolatok 

lelki mélységeit hangsúlyozzák, mára elárasztották az internetet azok a szexualitást explicit 

módon bemutató erotikus és pornográf tartalmak, amelyek külsőségeikben egyértelműen az 

EMO stíluselmeivel manipulálnak. Bár azt ma már nehéz lenne megítélni, hogy ezeknek az 

oldalaknak a megjelenése mögött pusztán egy jól jövedelmező pornóipari ötlet húzódik-e meg 

(ami magától a stílustól lényegében független, akár az előállítókat, akár a felhasználókat 

vesszünk figyelembe), vagy esetleg az első ilyen jellegű alkotások még valóban a stílus 

berkein belül születtek. Az mindenesetre ma már tény, hogy ezek az oldalak az EMO stíluson 

belül és kívül is népszerűek, függetlenül attól, hogy heteroszexuális, biszexuális, vagy 

homoszexuális tematikát dolgoznak fel (Simon – Kelley 2007, 82).  

      Az EMO stílusú pornográf filmek az úgynevezett Alt-porn66 kategóriába tartozó alkotások, 

melyek önálló tematikus honlapokon jelennek meg. Ilyenek például a 2001-ben alapított 

Supercult.com, a 2003-ban Joanna Angel által indított BurningAngel.com, vagy a szintén 

2003-ban megjelenő SuicideGrirls.com. Ezek az oldalak kivétel nélkül heteroszexuális 

                                                 
64 Lásd például a The Last True Emo Blog oldlat. http://www.youtube.com/watch?v=KD2cMcTpqBU 2011-04-
03 
65 Ilyen együttesek például a The Get up Kids vagy a Saves the Day. 
66 Az alt pornó (más néven alt-pornó, altporn, alternaporn, vagy egyszerűen alt), az „alternatív pornográfia” 
rövidítése. A kategóriába azok a filmek sorolhatók, melyek témáját olyan szubkultúrák adják mint gótok, punkok, 
vagy réverek. Az alkotók gyakran független weboldalak vagy független filmkészítők. Az alt pornó 
szinonimájaként gyakran használják az indie pornó kifejezést is, bár ez utóbbi általánosságban a független 
pornográfiára is vonatkozik.  A témáról bővebben: Ginny Mies: Evolution of Alternative: History and 
controversies of the alt-erotica industry. American Sexuality, September 25, 2006. 
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tartalmakkal célozzák meg az oldalak látogatóit, elsődlegesen férfiakat. Az erotikus oldalak 

kínálatából azonban ma már nem hiányoznak az EMO lányok fantáziáit megjelenítő portálok 

sem. Ezek között említhetjük meg a SweetAction.com elnevezésű oldalt, amely az EMO 

lányok számára is elfogadható erotikus témájú történeteket, képeket és videókat tesz 

elérhetővé. 

 

2. Esettanulmány: stílus, divat és identitás összefüggései az Emo-life.hu portál vizuális 
reprezentációinak tükrében 
 

Bár a divatra a hétköznapokban mint könnyed, komolytalan játékosságra gondolunk, a 

szubkultúrák ennél sokkal nagyobb hangsúlyt tulajdonítanak a stílus  szerepének. Nyilvánvaló, 

hogy ezekben a közösségekben a divatnak csoportszervező és önkifejező funkciója is van, s 

ezáltal óriási jelentőséggel bír a résztvevők számára. Hasonló módon a divat az EMO-k 

esetében is kiemelkedő jelentőséggel bír; egy olyan közösségszervező tényező, amely globális 

szinten beazonosítható stíluselemek segítségével teremti meg a csoportkohéziót.67 A 

külsőségek, úgymint a ruhák, a kiegészítők, a smink, vagy a frizura, a kezdetektől fogva az 

EMO-k legfontosabb önkifejezési eszközei közé tartoznak. Az EMO-k minden korszakban 

előszeretettel használták a divat eszközeit arra, hogy úgy különbözzenek másoktól, hogy 

mindeközben ők magunk egymáshoz meglehetősen hasonlók legyenek. Ehhez persze 

nélkülözhetetlen az, hogy az irányzat követői a legapróbb részletekig tisztában legyenek a 

stílus karakterisztikus jegyeivel, és ne csak felismerjék azokat, hanem kreatív módon 

alkalmazni is tudják ezeket, még akkor is, ha éppen semelyik üzletben nem találják a 

megfelelő darabokat, és saját kezűleg kell elkészíteniük őket (Simon – Kelley 2007, 41). A 

tökéletes EMO kinézet titka a részletekben rejlik, és semmilyen kiegészítő nem lehet elég 

jelentéktelen ahhoz, hogy ne okozhasson komoly fejtörést annak, aki hűen szeretné követni a 

stílust. Mint minden irányzat esetében, az EMO-val kapcsolatban is jellemző, hogy nagy 

különbség van az egyes elemek beazonosítása, megértése és a stílus egészének átlátása között. 

Ugyanakkor az is igaz, hogy amennyiben sikerül ezeknek az elemeknek a számbavétele és 

pontos leírása, akkor egy újabb lépéssel kerülhetünk közelebb annak a felfokozott 

érdeklődésnek a megértéséhez, amely a stílussal kapcsolatos attitűdöket jellemzik.  

                                                 
67 Erről lásd például Joanne Finkelstein Sikkelmélet című munkáját (2007).  
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     Ezeknek az észrevételeknek a tükrében a dolgozat alábbi fejezete arra vállalkozik, hogy 

egy esettanulmányon keresztül világítsa meg azt a kérdést, hogy az interneten felelhető 

vizuális tartalmakban miként jelennek meg az EMO karakterisztikus stílusjegyei, valamint 

hogy ezek milyen szerepet játszhatnak a csoport szerveződésében, működésében. Ezzel 

összefüggésben amellett szeretnék érvelni, hogy az interneten megjelenő tartalmak alapvetően 

meghatározzák a stílus alakulását; a rajongók a képekbe kódolt stíluselemek felhasználásával 

alakítják ki megjelenésüket, amely egyben a csoportösszetartozás legmeghatározóbb eszköze. 

 

2.1. A vizsgálat tárgya: az emo-life.hu oldal  
 

Az Emo-life.hu oldal 2008-ban történt megalakulása óta az egyik legnépszerűbb portál a 

magyarországi EMO-k köreiben. A lapnak az utóbbi évek során több mint 35.000 látogatója 

volt, amely jelentős számnak tűnik, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az adott témában 

milyen széles a világhálón magyarul is elérhető oldalak választéka.68 Ezt a népszerűséget jól 

indokolhatja a lap szerkezete, amely az EMO-k internethasználati szokásival kapcsolatban a 

korábbiakban tárgyalt valamennyi lényeges kritériumnak megfelel. Így lehetőség van fórum 

használatra (ezen beleül akár naplóírásra is), a lap saját csevegő portállal rendelkezik, illetve 

az EMO-val társítható zenei irányzatokban is elnavigálja az érdeklődőket.  

     Mégis, a lap legszembetűnőbb jellemzője a vizualitás dominanciája. A stílusnak 

megfelelően a lapon megtalálható tartalmakban egyértelműen a képiség a meghatározó elem, 

elég csak áttekinteni a főoldalról elérhető linkek listáját, amelyben rendre olyan kulcsszavak 

szerepelnek mint az „emo képek”, „emo boy”, „emo girl”, „emo haj”, „haj és stílus”, „ruhák 

fiúknak”, „ruhák lányoknak”, „punk emo pictures”.  Ezek a hivatkozások rendre olyan rövid 

szövegekre mutatnak, amelyek képekre reflektálnak, és amelyeknek elsődleges témája a stílus 

és a divat. Vegyük például azt az esetet, amikor az „emo boy” hivatkozásra kattintunk. Ekkor 

az alábbi szöveg ugrik fel, néhány illusztratív kép kíséretében:  

 
Az emo fiúk azok, akik általában "soha nem hallottál róla" bandákat hallgatnak és 

igényesebben öltözködnek jó pár lánynál. Az emo boyoknak általában ajakpiercingjük van és 

kedvelt a kihúzott szem is. Az összképhez elmaradhatatlan a sötét oldalra nyalt haj, ami 

                                                 
68 Forrás: http://pagerank.whysoft.hu/emo-life.hu 2010-02-14  



 46

takarja az egyik szemet. Az emo fiúk haját többnyire egy kendő is kiegészíti, ami legtöbbször 

halálfejes. A megjelenéshez hozzátartozik még a szűk póló, esetleg egy pár tetkó és persze a 

feketére festett köröm is. A szűk póló mellé jár még egy szűk nadrág is, amit a biztonság 

kedvéért egy szegecses öv tart meg feltűnő övcsattal, ami szintén halálfejes mintázatú 

legtöbbször. Viseletükhöz hozzájárul a jó esetben Converse vagy más egyéb tornacipő. A 

tévhittel ellentétben nem minden emo fiú sír a sarokban és vagdossa az ereit.69 

 

Hasonlóképpen, ha az „emo girl” hivatkozást választjuk, akkor az alábbi leírás olvasható az 

oldalon, természetesen ebben az esetben is képekkel társítva a szöveget:  

 

Az emo lány messziről felismerhető. Akárcsak a többi emo, ő is feltűnő stílussal rendelkezik. 

Nem pusztán külsőleg, de zeneileg is az emo bandákat isteníti. Mint a legtöbb emonál, az emo 

lánynál is elmaradhatatlan a piercing: főleg az ajak piercing. A jellegzetesen lenyalt sötét haj 

világosabb tincsekkel szintén gyakori. A feszülős fekete felső itt is elmaradhatatlan kellék és 

jellemző mellé az oldschool melegítő is. Ezek után nem is mondható meglepőnek a feszülős - 

szintén fekete- nadrág sem, amit nem is egy, hanem általában egyből két övvel díszítenek, nem 

is beszélve a láncokról és az övtáskáról, amiről kitűzők köszönnek vissza, ezzel is tükrözve 

viselőjének nem mindennapi stílusát. A cipőről annyit, hogy szintén alapvető a tornacipő több 

féle színben és legtöbbször kockás mintában. Öltözködésük mellett érzelemviláguk is 

jellegzetes. Nem szégyellik kimutatni szomorúságukat, kiábrándultságukat. A kedvenc zenéjük 

hallgatása mellett szívesen lógnak más emokkal.70 

 

Ezekből a példákból is egyértelműen kiderül, hogy az EMO harmadik hullámában az 

irányzattal való azonosulás elsősorban a külsőségekben, a látható stíluselemek felismerésében 

és használatában nyilvánul meg. Ezt támaszthatja alá a fent idézett két szövegrészlet is, 

amelyekben a megjelenés részleteinek tárgyalása mellett csupán egy-egy fél mondat utal arra, 

hogy az EMO egy zenei irányzattal is kapcsolatba hozható. Mindebből arra következtethetünk, 

hogy az Emo-life.hu elemzése előrelépést jelenthet annak a kérdésnek a feltárásában, hogy 

milyen összefüggéseket olvashatunk ki stílus, divat, identitás tekintetében egy EMO honlap 

                                                 
69 Forrás: http://emo-life.hu/emo/index.php?oldal=1 2010-20-14 
70 http://emo-life.hu/emo/index.php?oldal=2 2010-02-14  



 47

vizuális reprezentációinak elemzéséből. S bár nyilvánvaló, hogy egyetlen weblap 

vizsgálatából nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, de jellemzőiből kifolyólag az 

Emo-life.hu alkalmasnak tűnik arra, hogy általánosságban is érvényes trendekre mutassunk rá.  

 

2.2. Az EMO stílus ikonográfiája 
 

Napjainkban elterjedt gyakorlat, hogy a klasszikus szövegvizsgálatokon alapuló módszereket 

vizuális anyagok értelmezésére alkalmazunk. Míg korábban például a tartalomelemzés csupán 

az írott (sajtó, irodalmi) szöveg számszerű, statisztikailag kidolgozott elemzését jelentette – 

amelynek során bizonyos szavak, kifejezések, témák előfordulásának gyakoriságát vizsgálják 

–, addig ma már ez a megközelítés is egyre általánosabb képek vizsgálta esetén. Ha elfogadjuk 

azt, hogy a képek is értelmezhetőek szövegként, akkor kézenfekvőnek tűnik a megállapítás, 

hogy ezek a módszerek fotók vizsgálatára is alkalmazhatóak. Ahogyan Piotr Sztompka 

megállapítja, ez különösen olyan fotók az esetében érvényes, amelyek ugyanazokat a 

tárgyakat, vagy élethelyzeteket ábrázolják (Sztompka 2009, 71).  A szerző hozzáteszi továbbá, 

hogy a fotográfia esetében a vizsgálat egy jól megválasztott fotókollekción belül a felvetett 

probléma vagy kutatási kérdés szempontjából lényeges vizuális elemek elkülönítésén és 

analízisén alapul, melynek során elsősorban a fénykép külső, szemmel látható elemeit 

tárgyaljuk, miközben figyelmen kívül hagyjuk a mélyebb, rejtett jelentésrétegeket.  

     Ezekből az állításokból kiindulva, egy a tartalomelemzés módszeréhez hasonló 

ikonográfiai vizsgálatnak vetettem alá az egyik legnépszerűbb hazai EMO portált. Az elemzés 

során a vizsgálat tárgyát az Emo-life.hu oldalon megtalálható fényképek alkotják. A Sztompka 

által megállapított kritériumoknak megfelelően ezeken a képeken kivétel nélkül ugyanaz az 

élethelyzet és ugyanaz a téma jelenik meg. A hasonló élethelyzet ebben az esetben az 

önmagukat különböző stíluskellékekkel megjelenítő EMO rajongók, a téma pedig a stílus 

bemutatása és az irányzattal való azonosulás. A felvetett probléma ennek megfelelően az, 

hogy az oldalon fellelhető fényképeken miként jelennek meg az EMO karakterisztikus 

stílusjegyei, illetve egy tágabb értelmezési keretben gondolkodva az is kérdésként 

fogalmazódik meg, hogy ezek a fotók, képek, imidzsek milyen szerepet tölthetnek be a csoport 

szerveződésében, működésében.  
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     Ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket megválaszoljuk, először az elemzés során alkalmazott 

pontos kategóriák felállítására van szükség. Mivel a vizsgálat szempontjából a divat szerepe az 

elsődleges tényező, ezért érdemes tételesen számba venni azokat a stíluselemeket, amelyek az 

irányzat beazonosítását lehetővé teszik. Ebben az esetben a kategóriák meghatározásának 

alapja az EMO fiúk és az EMO lányok megjelenése, míg az egyes kategóriákba tartozó 

különböző elemek a megjelenés egyes részletei, annak pontos kellékei. A kategóriák 

meghatározásához, illetve az egyes elemek beazonosításához ismét Leslie Simon és Trevor 

Kelley Everybody Hurts – An Essential Guide to Emo Culture című írása szolgál elsődleges 

forrásként.  

 

2.3. A vizsgált kategóriák: az EMO fiúk megjelenésének jellemzői71 
 

Az EMO fiúk öltözetének egyik elengedhetetlen, ugyanakkor talán „legártalmatlanabb” 

kiegészítője az úgynevezett „együtteses póló” (band t-shirt), amelynek számos kritériumnak 

kell megfelelnie. Az egyik legfontosabb igény a póló anyagára vonatkozik. Elvárás, hogy a 

ruhadarab tiszta pamutszövetből készüljön, valamit a gyártó egy olyan jó nevű, lehetőleg 

amerikai cég legyen, mint az American Apparel.72 A második legfontosabb szempont 

természetesen a pólón lévő printtel, vagyis magával a ruhadarabon megjelenő együttessel 

kapcsolatos. Itt valóban a „ruha teszi az embert” elv látszik érvényesülni, hiszen egy-egy ilyen 

darab nem csupán a külvilág számára hordoz üzenetet arról, hogy annak viselője az EMO 

stílus követője, hanem a póló a stílusirányzat pontos beazonosítását is lehetővé teszi a 

csoporton belül. Így egy a The Bane73 képével nyomott póló azt az üzenetet hordozza, hogy 

viselője olyan klasszikus hardcore rock rajongó, akit azért időnként elragadnak az érzelmei, 

míg egy a The Something Corportate74-et ábrázoló póló lágyabb, érzelmesebb és ugyanakkor 

populárisabb ízlést sugall (Greenwald 2003, 118).  

                                                 
71 Lásd a 4. számú mellékletet EMO fiúkra vonatkozó részét.   
72 Az American Apparel a legnagyobb ruházatgyártó az Egyesült Államokban. A cég egy vertikálisan integrált 
hálózat, ami nagykereskedőkből és kiskereskedőkből áll, ezen kívül tervezéssel, reklámmal és marketinggel is 
foglalkoznak. A legismertebb termékeik az alapvető pamut kötöttáruk mint a pólók és a fehérneműk. 
http://www.americanapparel.net/aboutus/ 2010-01-02 
73 Amerikai hardcore punk zenekar Aaron Dalbec és Damon Bellardo vezetésével. 1998-tól jelennek meg 
lemezeik, a legutóbbi 2009-ben At Both Ends Final cínnel. http://www.truepunk.com/tag/bane/  2010-01-02 
74 Amerikai rock zenekar Orange County-ból, Kaliforniából, 1998-ban alakultak. A jelenlegi felállásban a 
zongorista és énekes Andrew McMahon, a gitáros Josh Partington, a basszusgitáros Kevin Page, a dobos Brian 
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     Az EMO-k között régóta vita tárgya, hogy vajon a kapucnis felsők valóban beleillenek-e a 

stílus kelléktárába, avagy sem. Simson és Kelly meglátása szerint mára a vita eldőlt, és a 

kapucnis tréningfelsők ma már ugyanúgy hozzátartoznak az EMO-k ruhatárához, mint a 

szegecses övek, vagy a tornacipők. Azonban itt is igaz az alapszabály: attól, hogy valaki 

kapucnis felsőt visel, még nem lesz EMO. Akárcsak a pólók esetében, a felsőknek is szigorú 

kritériumoknak kell megfelelniük ahhoz, hogy a stílus követőinek elismerését elnyerjék. Így 

például fontos, hogy ezeket a ruhadarabokat semmi esetre sem sportoláshoz használják – lévén 

az EMO-k különben sem lelkesednek a testmozgásért75 –, hanem hétköznapi utcai viseletként 

hordják. Ezen kívül további igényként merül fel, hogy a felső lehetőleg cipzáras és ne bebújós 

legyen, valamint hogy az elején kenguruzsebekkel legyen ellátva. A színek tekintetében nem 

meglepő, hogy az élénkebb árnyalatokat próbálják kerülni; a fekete szín a legelfogadottabb, de 

ugyanígy hordható még a sötétkék, sötétszürke vagy a keki. Azt, hogy miért váltak ilyen 

népszerűvé a kapucnis tréning felsők az EMO-k körében igazán nem bonyolult megindokolni: 

olyan multifunkcionális ruhadarabról van szó, ami egyszerre véd, ápol és eltakar. 

Természetesen az sem mellékes, hogy mindeközben a ruhadarabon megjelenő feliratok, 

nyomatok és képek az irányzatok útvesztőiben is eligazítják a stílus követőit.  

     Az EMO fiúk ruhatárának következő nélkülözhetetlen darabja a rövid sportkabát, amely 

nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen a stílusos EMO megjelenés. Ennek hátterében az az 

elvárás áll, hogy az EMO-k minél több réteg ruhát hordjanak, amelyek egyfajta burokként 

veszik körül azok viselőjét. Ezzel szimbolikus módon a világ kegyetlenségét és gonoszságát 

zárják ki, amivel lényegében újabb hangsúly kerül a fiúk gyengeségére, érzelmességére 

(Simon – Kelley 2007, 44). A kabát alatt felhalmozott több réteg ruha nyáron lehet egy 

egyszerű póló vagy trikó, míg télen akár egyszerre több trikó, több póló, kiegészítve egy 

kapucnis tréningfelsővel. Fontos továbbá, hogy a kabát szűk fazonú legyen, ezzel is kiemelve 

viselőjének vézna, törékeny küllemét. Simson és Kelly megjegyzik, hogy amennyiben az 

EMO fiúk a férfiosztályon nem találják meg a kellően szűk, karcsúsított darabokat, 

magabiztosan veszik az irányt a női konfekciók felé. 

     Nadrágok tekintetében nem igazán van értelme különbséget tenni EMO fiúk és EMO 

lányok között; ha farmerekről van szó, akkor ugyanazok a szabályok érvényesek a fiúkra és a 

                                                                                                                                                         
Ireland. Utolsó stúdióalbumuk 2003-ban jelent meg North címmel. http://somethingcorporate.com/soco/  2010-
01-02 
75 E tekintetben sokat mondó lehet a magyar Anti Fitness Club nevű együttes elnevezése.  



 50

lányokra is.  Ebben az esetben különösen igaz a fent már említett szabály: ha valamit nem 

találnak meg a férfiosztályon, a női részlegen keresik meg. Alapvetően három fazon 

elfogadott: az egyenes fazon (egyszerű szabású, klasszikus vonalú nadrág, lehetőleg szűk 

kivitelben), az úgynevezett csöves vagy pegged fazon (hasonló az előzőhöz, a különbség 

annyi, hogy ez lefelé szűkül és combban is feszesebb, ezáltal sokkal „punkosabb”) és végül az 

úgynevezett capri pant76 vagy flood pant77 (az előbbi inkább lányoknak, az utóbbi inkább 

fiúknak készül, de ezzel kapcsolatban nincsenek kőbe vésett szabályok). A márkák 

tekintetében meglehetősen nagy a mozgástér, de követelmény, hogy a termékek tiszta, puha 

alapanyagokból készüljenek. Az amerikai márkák közül ilyen darabokat találhatunk a 

Clandestine, Atticus, DCMA és természetesen az American Apparel kínálatában (Simon-

Kelley 2007, 45). 

     Ha a cipő kiválasztására kerül a sor, az EMO-knak csak egy dologra kell igazán figyelniük; 

hogy a lábbeli anyaga vászon legyen. Az EMO-k évszaktól függetlenül viselik a rövid és 

magas szárú vászonból készült tornacipőket. Alapvetően két típus elfogadott; az egyik a 

hagyományos fűzős tornacipő gumitalppal (akár magas szárú, akár rövidszárú kivitelben), a 

másik az úgynevezett slip-on fazon, amely elnevezés lényegében egy rövidszárú, fűzőnélküli, 

bebújós vászoncipőt takar. Színek tekintetében viszonylag nagy a változatosság, a fekete és a 

fehér itt is alapszínnek számít, de emellett az EMO-k ruhatárában még megtalálhatjuk a piros, 

a sárga, a pepita, és a tweed mintás darabokat is. Az elismert márkák között említhetjük a 

Converese, a Vans, a Draven, Vision Street Wear termékeit, de az igazán stílusos darabok a 

Nike cég Dunks elnevezésű lábbelijei (Simon – Kelley 2007, 45). 

     A férfiak által viselt kiegészítők – úgymint karperecek, gyűrűk, nyakláncok viselete – 

koránt sem számítanak újdonságnak a divat történetében. Azonban a kiegészítők viselése egy 

újabb területet jelent, ahol az EMO stílus érezhetően új perspektívákat nyit a fiúk számára is. 

Mint az EMO esetében mindig, itt is igaz az, hogy nem mindegy hogy mit, mivel és hogyan 

viselnek. Amennyiben övekről van szó, elfogadott a szegecsekkel kivert bőr, az 

újrahasznosított anyagokból készült vászon (például biztonsági övből készült darabok), vagy a 

klasszikus soda-cap belt, ami egy olyan öv, amelyre üdítős kupakokat varrnak fel. A karkötők 

esetében népszerűek a frottír anyagból készült hímzett darabok (legtöbbször együttesek 

                                                 
76 Háromnegyedes női halásznadrág.  
77 Háromnegyedes férfi halásznadrág.  
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nevével, vagy mókásnak vélt szójátékokkal díszítve), és a szilikon karkötők (ez utóbbiak csak 

abban az esetben stílusosak, ha egyszerre csak néhányat viselnek belőlük). Más ékszerek 

tekintetében a választék meglehetősen széles, különösen abban az esetben igaz ez, ha ide 

soroljuk a testékszereket is. Igazából ezek azok, amelyek a legtöbb negatív reakciót kiváltják, 

hiszen sokszor nagy számban, és a legkülönbözőbb testfelületeken bukkannak fel a fiatalokon. 

Míg a viszonylag szokványosabbnak nevezhető köldökékszer és orrékszer az EMO-k köreiben 

nem túl népszerű, addig az ajak, az arc és a legextrémebb fülpiercingek igen keresettek.78  

     Bár szoros értelemben véve a smink és a frizura nem az öltözet része, de mivel az EMO 

stílus esetében a megjelenésnek elengedhetetlen kellékei, ezért ezekre is ki kell térnünk. Az 

irányzat szempontjából a legjellemzőbb sminkeszköz a fekete szemceruza, amit a fiúk is 

előszeretettel használnak. Az EMO fiúk hatalmas fekete szemeket rajzolnak maguknak, 

amelyeket nagy ügyességgel árnyékolnak és tesznek „füstössé” (Simon – Kelley 2007, 36). A 

cél az úgynevezett „mosómedvehatás” (racoon look) elérése, ami a fehér bőr és a hatalmas 

fekete szemek kontrasztjára utaló elnevezés. Ezt a kontrasztot bizonyos esetekben még 

világosabb árnyalatú vagy fehér alapozó használatával is kiemelik, ami már-már földöntúli 

megjelenést kölcsönöz a stílus követőinek.   

     A ruházat után egyértelműen a frizura az EMO-k megjelenésének legmeghatározóbb 

eleme. A stílusválaszték meglehetősen széles, az egészen egyszerű, rövid, fiús frizuráktól 

kezdve a hosszú, nőies tincsekig bármi elfogadható abban az esetben, ha néhány alapvető 

követelményt szem előtt tartanak a hajviselet megválasztásakor. Ilyen szabály az, hogy a 

frizura lehetőleg aszimmetrikus, tépett fazonú és festett legyen, színek tekintetében a fekete a 

legnépszerűbb, de extrémebb esetekben a piros, kék, lila, vagy akár a rózsaszín is szóba jöhet. 

Nem törvényszerű, de minden esetre kívánatos az is, hogy a frizura legalább az egyik szemet 

eltakarja.   

 

 

 

 

                                                 
78 http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080326195759AAtfVKi , http://www.emo-corner.com/emo-
guys-pictures/ 2011-01-03 
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2.4. Az EMO lányok megjelenésének jellemzői79 
 

A lányok esetében az együtteses pólók hasonló jelentőséggel bírnak, mint a fiúknál. Egy jól 

megválasztott trikó lényegében felér egy vallomással, a stílus iránti elkötelezettség 

felvállalásával. Azt viszont a lányok által viselt pólók esetében érdemes megjegyezni, hogy 

egy rockbanda nevét viselni a pólón koránt sem jelenti azt, hogy hallgatják is az adott zenekar 

dalait. Így például nagyon stílusos lehet a The Bronx80 együttes White Drugs logóját viselni 

pólóikon akkor is, ha adott esetben egyetlen daluk címét sem ismerik. 

     A felsők tekintetében a lányoknál is a rétegesség a kulcsszó. Sokan érvelnek azzal, hogy ha 

amúgy is több réteg ruhát viselnek, akkor teljesen mindegy, hogy alulra mi kerül. Az EMO-k 

ebben a kérdésben nem ennyire megengedők. Az elsődleges követelmény, hogy a felső szűk 

legyen, függetlenül a viselőjének testalkatától. Az ujjak hosszúságát nem szabályozzák szigorú 

kritériumok, az ujjatlan trikóktól, a rövid ujjú pólókon át, a háromnegyedes ujjú toppokig 

lényegében minden elfogadott. Színek és minták tekintetében előnyben részesülnek a sötétebb 

árnyalatok, illetve a csíkok, a pöttyök és a fodrok. A legnagyobb sikert pedig azok érhetik el, 

akik megtalálják azt a felsőt, amelyeken mindez egyszerre jelenik meg.  

     A lányok viseletének egy másik nélkülözhetetlen kiegészítője a kardigán. Ez a ruhadarab 

sokak szerint intellektuális megjelenést kölcsönöz a viselőjének, függetlenül attól, hogy nem 

főiskolás vagy egyetemista lányról van szó – mint ahogyan az EMO esetében oly sokszor 

megfigyelhető, itt is a látszat a mérvadó és nem az, ami a felszín mögött van. A kardigánok 

még stílusosabbak abban az esetben, ha gyöngyházfényű gombok és tetoválások által ihletett 

hímzések díszítik a ruhadarabot; egymás felé röppenő verebek, cseresznyék, vagy egymást 

keresztező pisztolyok. Hűvösebb időben a kardigánt egy kabát is kiegészítheti, amelynek 

esetében cél, hogy a ruhadarab minél finomabb, puhább és melegebb legyen. A kívánatos 

összhatást csak tovább fokozza, ha a kabát szőrmeutánzatú (lényeges, hogy az alapanyag 

valóban műszőrme, és ne természetes szőrme legyen), amelyben annak viselője is egy 

„aranyos, puha mackónak tűnik” (Simon – Kelley 2007, 48). 

     Ahogyan arra már korábban is utaltunk, a nadrágok esetében semmi lényeges különbséget 

nem fedezhetünk fel a fiúk és a lányok által viselt ruhadarabok között, hiszen többnyire a fiúk 

                                                 
79 Lásd a 4. számú melléklet EMO lányokkal kapcsolatos részét.  
80 Amerikai hardcore punk zenekar, amely 2002-ben Los Angelesben, Kaliforniában alakult. Legutóbbi 
stúdiólemezük 2009 szeptemberében jelent meg El Mariachi Bronx címmel.  
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is a női osztályon szerzik be ezeket. Alapkövetelmény, hogy a lányok nadrágja szűk fazonú 

legyen, továbbá előszeretettel viselnek sötétebb színeket (feketét, sötétkéket, szürkét), 

népszerűek a hímzések és a csipkebetétek. Az EMO lányok nadrág helyett gyakran viselek 

aprócska rakott szoknyát. Ehhez puha, vastag harisnyát hordanak, melegebb időben csíkos 

térdzoknival – ez utóbbi lehet felemás is.  

     Cipők tekintetében az EMO lányok nem olyan válogatósak, mint a fiúk. Természetesen a 

lányok körében is népszerűek a vászonból készült tornacipők (mint a Convers, a Vans, vagy a 

Darven), de az ennél nőiesebb darabokat is előszeretettel viselik. Ezek közül ugyanakkora 

népszerűségnek örvendenek az apró sarokkal (kitten heels) ellátott lábbelik, mint a lapos talpú 

balettcipők. Ezeknél az egyetlen lényeges szempont az, hogy a cipő orra ne hegyes, hanem 

ívelt legyen (Simon-Kelley 2007, 49). 

     A változatos kiegészítők sokasága minden EMO lány fontos ismertetője, s ezek gyakran 

nagyobb jelentőséggel bírnak, mint maga az öltözet. A teljesség igénye nélkül tekintsük át 

tehát, hogy mely tárgyakat kell itt megemlíteni. Akárcsak a fiúknál, a lányoknál is fontosak az 

övek, amelyek a legtöbb esetben szegecsekkel, jelvényekkel, vagy pepita mintákkal 

díszítettek. Lényeges stíluselem a táska, amely lehet sporttáska, hosszú fülű kézitáska (hobo 

bags), vagy boríték formájú retikül (envelope clutch). A nyakláncokkal kapcsolatban a „túl 

sok” ismeretlen fogalom az EMO lányoknál. A nyakékek minden esetben filléres bizsuk, 

legtöbbször műanyagból készülnek. Formázhatnak gyöngysort, szívecskéket, villámokat, vagy 

masnikat, a lényeg az, hogy minél több legyen belőlük. A fülbevalókra is áll az előbbi szabály, 

vagyis minél több, annál jobb. Az EMO lányok szívesen viselnek a fülükben gitárpengetőket, 

ötágú csillagot és túlméretezett színes műanyag karikákat. A piercingek szintén kedveltek, de 

ma már az EMO-k között a hagyományos köldök és orrékszerek helyett az arcba fúrt 

testdíszek a legelterjedtebbek, ezek közül is az úgynevezett Monroe piercing81 a 

legnépszerűbb.   

     A fiúk megjelenésének leírása után a lányok esetében lényeges újdonság nem mondható el 

sem a smink, sem pedig a frizura tekintetében. A fekete szemceruza természetesen az EMO 

lányok esetékben is meghatározó, ugyanúgy, ahogy az azzal elért „mosómedvehatás” is. Az 

élénk árnyalatokat általában kerülik, az arc a legtöbb esetben halvány, vagy világos alapozót 

                                                 
81 A híres amerikai színésznő, Marilyn Monroe felső ajka felett található anyajegyet imitáló ékszerről van szó. 
Lásd a 9. számú képen.  
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kap, míg a szemek füstösek, feketék. A frizurák tekintetében a lányok is előnyben részesítik a 

festett, melírozott, tépett fazonokat, a rövid haj nem jellemző, ellenben a hosszú, vállig vagy 

hátközépig érő tincsek annál inkább. Nem ritka a mesterséges hajhosszabbítás, illetve a színes 

vendéghajak használata sem. Ezeket többnyire állatfigurás vagy masnikat formáló 

hajcsatokkal rögzítik úgy, hogy a frizura az egyik szemet eltakarja.  

 

2.5. A vizsgálat eredményei 
 

Rátérve az Emo-life.hu oldal vizuális reprezentációnak elemzésére, fontosnak tartom 

kihangsúlyozni, hogy az alábbiakban nem célom a vizsgált tendenciák eredményeinek 

kvantitatív típusú, részletekbe menő ismertetése. Sokkal inkább az általános összefüggésekre 

szeretnék itt rámutatni, végig szem előtt tartva annak az interaktív hálózati közegnek a 

jellegzetességeit, amelyben a vizsgált képek megjelennek. Ennek megfelelően az Emo-life.hu 

oldal vizuális reprezentációinak elemzése után az első megállapításunk az lehet, hogy a 

weblap legfontosabb üzenete – legyen szó akár stílusról, divatról vagy identitásról – 

egyértelműen az oldalon megjelenő képekből olvasható ki. Bármi legyen is a témája ezeknek a 

fotóknak (EMO fiúk, EMO lányok, ruhák, frizura vagy zene) az EMO irányzat 

karakterisztikus stílusjegyei minden esetben megjelennek ezeken a képeken.  

      Így például, ha az oldalon a legáltalánosabb kategóriának tűnő „EMO képek” hivatkozást 

választva, pillanatok alatt 229 darab kép tárul elénk, amelyek mindenféle szöveg vagy egyéb 

kontextus nélkül állnak, és amelyek mindegyikén a stílus meghatározó jegyei tűnnek fel. Így a 

képeken látható EMO fiúk és lányok a korábban ismertetett kategóriáknak megfelelően 

megjelenésükkel – öltözetükkel, hajviseletükkel, kiegészítőikkel vagy a sminkjükkel – kivétel 

nélkül jól tükrözik az irányzat jellegzetességeit. De ugyanezt a jelenséget figyelhetjük meg 

bármelyik másik linket megnyitva, akár az életmód, a zene vagy a párkapcsolatok irányába 

kattintunk tovább. A fényképeken egyetlen esetben sem tűnik fel olyan szereplő, aki úgymond 

„civilként” jelenne meg, és ne viselné magán az EMO vizuális eszköztárába tartozó 

kellékeket. Ezen felül, ahogyan arra már korábba is utaltunk, az oldalon olvasható rövid 

szövegek egytől egyig a képek üzenetét hivatottak alátámasztani, s ezek az üzenetek minden 

esetben a stílus, a divat és az identitás közti szoros kapcsolatról szólnak.  
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     Ahogyan az Emo-life.hu képeinek elemzéséből kiderül, a különböző imidzsek központi 

szerepet töltenek be az irányzat szerveződésében. Ebből nyilvánvalóan következik az is, hogy 

akárcsak más kortárs ifjúsági kultúrák esetében, úgy az EMO esetében is ezek az imidzsek, a 

külső megjelenés és a stílus, rendkívül fontosak az egyéni és a csoportidentitások megalkotása 

során (Bennet 2002, 54). Úgy tűnik, hogy az EMO az identifikáció egy olyan módját hívja 

életre, amelyben a vizuális hatások mentén érvényesülő stílus és divat egyben 

viselkedésmódokat is felkínál az irányzat követőinek. Továbbá a képek üzeneteit olvasva azt 

is észrevehetjük, hogy a divathasználat, amellett hogy kreativitásra ösztönöz, egyfajta 

kényszert is eredményez, hiszen a stílus követőinek szigorúan igazodniuk kell az irányzat 

elvárásaihoz abban az esetben, ha a csoport által is elismert identitásra szeretnének szert tenni. 

Ez felismerés Douglas Kellner állítását erősíti, aki amellett érvel, hogy a későmodernitásban 

az identitás alakítása olyan mint egy játék. Ebben a játékban a résztvevők könnyedén 

válthatnak az egyik személyiségről a másikra, a jó játékos ismeri a szabályokat, azoknak 

megfelelően cselekszik, és akkor lesz sikeres, ha elnyeri más játékosok tiszteletét és imádatát 

(Kellner 1992, 243).  

      Ahogyan az EMO esetében is látszik, a divat nem mint társadalmi normarendszer jelenik 

meg, hanem egy lehetőség arra, hogy segítségével a fiatalok megalkossák saját stílusukat 

olyan elemekből építkezve, amelyek a hétköznapi kultúrájuk részét képezik. A honlapon 

szereplő képek elemzéséből az derül ki, hogy ezek a „divatszövegek” nem feltétlenül 

hordoznak mélyebb üzenetet, hanem olyan eszközök, amelyek alkalmazkodnak a kortárs 

társadalom kultúrájához. A vizsgálatból kitűnik az is, hogy az EMO-hoz köthető identitást a 

csoport tagjai a megjelenéssel, a külsőségekkel fejezik ki. Ez a megállapítás összefüggésbe 

hozható David Muggleton kijelentésével, miszerint napjainkban a jelentés átengedte helyét a 

látványosságnak, a stílust már magáért a megjelenésért, és nem valamilyen mélyebben 

meghúzódó üzenet miatt viselik – „a külső megjelenés maga az üzenet” (Muggleton 2005, 

118-119).  

     Ahogyan az a vizsgálat kategóriáinak – öltözet, hajviseletet, smink, kiegészítők – a 

képeken megfigyelhető sajátosságaiból leszűrhető, az EMO esetében a tárgyak és a jelek nem 

az emberek közti viszonyokból nyerik jelentésüket, hanem a többi tárgyhoz illetve jelhez való 

kapcsolatukból (Barnard 2002, 162). Az EMO kultúrában a jelek nagyobbrészt 

megszabadulnak gyakorlati- és árértéküktől, és egy performatív aktus kellékeivé lényegülnek 
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át. Ennek az aktusnak a célja pedig nem más, mint magának az EMO identitásnak a 

megjelenítése. A különböző performanszokkal kapcsolatban Barnard is megjegyzi, hogy már a 

18. századtól léteztek olyan táncos összejövetelek, ahol a szexuális illetve társadalmi identitást 

álarcok segítségével alkották meg és tették láthatóvá. Barnard szerint ez egyértelműen 

kapcsolatba hozható a divattal, ahol az emberek öltözékei válnak álarcokká, melyekkel az 

általuk kívánatosnak tartott személyiséget megalkothatják, s megjeleníthetik azt a külvilág felé 

(Barnard 2002, 166). Muggleton ezt annyival egészíti ki, hogy ezek a maszkok ma már csak 

látszatok, melyek csupán az adott stílushoz kapcsolt asszociációkat, képzeteket és kulturális 

sztereotípiákat képviselik (Muggleton 2005, 120). Ahogyan azt az Emo-life.hu portál képeinek 

esetében láthatjuk, a divat hasonlóképpen működik az EMO esetében is. Ebben a stílusban az 

együtteses pólók, a szűk farmerek, a festett szemek, az arcba fésült tincsek egy globálisan 

beazonosítható stílusmaszkként működnek, melyen keresztül maga az EMO identitás válik 

láthatóvá. Muggleton megállapításával összhangban azt is feltételezhetnénk, hogy az EMO 

esetében ezek a maszkok is csupán csak látszattermékek, amelyek mögött a mélyebb 

jelentéstartalmak lényegében eltűntek.82  

     Jellemző, hogy napjainkban ezeket a stílusmaszkokat a média mutatja be és kínálja fel 

fogyasztásra. Ahogyan azt Kroker és Crook megfogalmazzák, korunkban a média biztosítja a 

legkülönbözőbb identitásmodelleket, így ezek az identitásminták csupán olyan 

médiatermékek, amelyeket alapvetően a szimulakrum és a fogyasztás határoz meg (Kroker- 

Crook 1986, 274). Vizsgálatunk tárgyának esetében ez a médium az internet, amely 

jellemzőiből kifolyóan tökéletesen idomul az alapvetően a vizualitást hangsúlyozó EMO 

kultúrához. Ez elsősorban a world wide web azon funkciójában nyilvánul meg, amellyel a 

rendszer hozzájárul a képek megsokszorozásához, nem csak abban az értelemben, hogy a digitális 

formátumnak köszönhetően a kép könnyen sokszorosítható, hanem abban az értelemben is, hogy 

sokféle úton (eltérő bemutatási keretekben) eljuttatható a különböző érdeklődésű közönségek 

felé.83 Ezt a tulajdonságot kihasználva az EMO stílus esetében az internet – Fredrick Jameson 

                                                 
82 Az EMO-t globális stílustrendként vizsgálva valóban azt gondolhatnánk, hogy az irányzat néhány már-már 
közhelyesnek tűnő jelmondatán túl – „légy érzékeny”, „mutasd ki az érzéseid”, „ítéld el a kegyetlenséget” stb. – 
valóban nem rendelkezik mélyebb üzenetekkel. Ugyanakkor a további fejezetekben éppen amellett fogok érvelni, 
hogy a világszinten ismert stílus gyakran semmitmondó felszínességére, a társadalmi jelentésalkotás folyamatai 
során, mélyebb tartalmak is rárakódnak. Ezek azonban nem a globális, hanem alapvetően a lokális szinteken ható 
kulturális tényezőkhöz igazodnak.  
83 http://www.maimano.hu/dokumentumok/itt_es_most/mester.pdf  2011-10-12 
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terminológiáját használva – egyfajta képbankként84 működik, amely a képek feltöltésének és 

letöltésének általános fórumává alakul át, miközben a vizualitás előtérbe helyezésével az irányzat 

legmeghatározóbb kommunikációs közegévé válik.  

 

2.6. Következtetések: az EMO mint poszt-szubkultúra 
 

A fent vázolt tendenciák megerősítik azt a korábban megfogalmazott állítást, amely szerint 

elsősorban a média és a tömegkultúra hatásával magyarázható az a folyamat, melynek 

eredményeként a kétezres évek elejétől egyértelművé válik, hogy az EMO elnevezés már nem 

pusztán egy zenei irányzatot jelöl. Ezzel szemben azt láthatjuk, hogy az EMO kapcsán egy 

sajátos, globális divatirányzatról beszélhetünk, amelyben a megjelenés, az öltözködés, a 

hajviselet, a zene és egy jól körülírható viselkedésminta mentén egy alapvetően a 

médiakultúra keretein belül szerveződő stílusközösség kialakulását figyelhetjük meg. Ebben a 

lényegében vizuális hatások mentén körvonalazódó irányzatban  a stílus jellemző kiegészítői – 

úgymint a szűk farmerek, a szűk pólók, a szegecses övek, a kitűzők, a smink, a szembe fésült 

festett haj stb. – a divat szempontjából azonos hangsúllyal jelennek meg, mint az irányzattal 

beazonosítható viselkedésmód esetében. Ezeknek a jellemzőknek a tükrében kézenfekvő 

választásnak tűnik, hogy az EMO-jelenséget a poszt-szubkulturalista irányzat 

fogalomrendszerében helyezzük el, hiszen abban egyszerre jelennek meg azok a kategóriák – 

média, stílus, divat és identitás összefüggései –, amelyekre korábban már utaltam.  

     Az előzőek alapján kiderül, hogy az EMO irányzat működésének megértéshez 

megkerülhetetlen probléma a média, és azon belül is az internet vizsgálata. Az EMO jellemzői 

igazolják, hogy napjainkban a hagyományos tömegmédia és az internet sajátos szimbiózisát 

figyelhetjük meg, amely folyamat alapvetően meghatározza a kortárs kulturális közösségek 

dimenzióit. Az internet csoportszervező ereje a kortárs ifjúsági kultúrák esetében is erőteljesen 

fejti ki hatását, ami elsősorban arra vezethető vissza, hogy a számítógéppel támogatott 

kommunikáció alapvető változásokat eredményez a tér- és időkezelésről, valamint a 

közösségekről alkotott fogalmak tekintetében. Mint a legtöbb technológiai változás, az internet 

is a kommunikáció és a kapcsolatteremetés új lehetőségeit kínálja fel. Azonban napjainkban ez 

                                                 
84 A témáról bővebben: Frederic Jameson Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism (Jameson 
1991) 
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az új médium az interaktivitás által olyan lehetőségeket is megnyit, amelyek példa nélkül 

állnak a modern társadalmak történetében. Látható az is, hogy az internet által teremtett nyílt 

kommunikációs környezet lehetőségeit kihasználva jelenhet meg az EMO, illetve az EMO-hoz 

hasonló egyéb „ízlés-kultúrák”, amelyek szerveződésében már nincsenek sem térbeli, sem 

pedig időbeli korlátok.  

     A poszt-szubkulturalisták meglátásainak megfelelően, az EMO médiahasználati 

gyakorlatait egyértelműen az internet által újraértelmezett képiség paradigmája uralja. A 

képbankként működő, interaktív mediális felületek által pedig nyilvánvalóvá válik a 

vizualitásnak a csoportszervezésben betöltött egyre jelentősebb szerepe. Ezzel párhuzamosan 

az EMO-t jellemző kommunikációs stratégiák a modernitás diszkurzivitásából a 

posztmodernre jellemző figuralitás felé mozdulnak el, azaz a stílus üzenetei elsősorban 

vizuálisan és nem a szöveg szintjén hatnak.  A fenti megállapítások tükrében kijelenthetjük, 

hogy az EMO harmadik hulláma egy az internet által és az interneten szerveződő közösség, 

amelynek létrejöttében, önmegjelenítésében, külső és belső reprezentációjában már egyaránt 

elsődleges szerephez jut az újmédia.  

     Az EMO esetében a fent vázolt folyamatok szervezőerejét egyértelműen a divat világában 

kell keresnünk. Az EMO irányzat jól elhelyezhető abban a későmodern gazdasági 

környezetben, ahol a termékek körforgásának egyre gyorsabb folyamata válik általánossá. 

Ugyanígy jellemző az is, hogy az ismerős elemekből építkező, és a lényeges változtatásokat 

mellőző85 EMO stílust a divat világa az újdonság látszatával ruházza fel azáltal, ahogyan az 

irányzat különböző mediális felületeken megjelenik. Mindez a poszt-szubkulturalisták által 

felismert módon azt eredményezi, hogy divat funkcionalista jellege és modernista 

konformitása meggyengül, a stílusjegyek pedig képlékennyé válnak és látszólag elszakadnak a 

nemtől és a társadalmi osztályoktól.86 Ezek a megállapítások azzal a kijelentéssel is 

összecsengenek, miszerint a divat a kortárs ifjúsági kultúrák esetében is egyre inkább egyet 

jelent az esztétikai játékossággal, az eklektikussággal és a stílusokkal való kísérletezéssel. 

Mindezek eredményeként az EMO jellemzően egy olyan stílusirányzatnak tűnik, amelyben a 

                                                 
85 Az EMO fejlődéséről szóló fejezetből, illetve a EMO portálokon található fényképek elemzéséből is kiderülhet, 
hogy a csoport a külső megjelenés tekintetében gyakorlatilag nem rendelkezik olyan önálló stíluselemekkel, 
amelyekkel korábban ne találkoztunk volna más zenei irányzatok (például a punk- vagy a rock zene) 
eszköztárában.  
86 A poszt-szubkulturalisták a kortól való függetlenedésről is beszélnek. Lévén itt egy ifjúsági kultúráról van szó, 
ebben a tekintetben megengedőbbnek kell lennünk.  
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divat elsődleges célja egy olyan látványosság megteremtése, amelyben új értelmet nyer az 

illékonyság, a diszkontinuitás és a felszínesség.  

     Az EMO önmegjelenítési gyakorlatai fontos összefüggésekre mutatnak rá a jelentésalkotási 

folyamatokat illetően. E tekintetben tényleges elmozdulást láthatunk az előállítástól az aktív 

felhasználás és fogyasztás irányába. Ebben a megközelítésben az EMO irányzat esetében 

valóban azt tapasztalhatjuk, hogy a stílus és a divat hangsúlyozásán keresztül az identifikáció 

(identification) és a megjelenítés (presentation) válnak a csoporttal kapcsolatos elsődleges 

fontosságú kérdésekké. A képeken végzett vizsgálat rámutat, hogy az irányzattal társítható 

stíluskellékek birtoklása és megjelenítése milyen szorosan összefonódik a kortárs fogyasztói 

társadalom kultúrájával, míg ezzel párhuzamosan a klasszikus szubkultúrákra jellemző 

barkácsolást a globális kereskedelmi forgalomban elérhető termékek fogyasztása váltja fel. Ezt 

a megállapítást nehéz elválasztani attól a jellemzően poszt-szubkulturalista elképzeléstől, 

miszerint napjaink ifjúsági közösségeit gyakran mint jól jövedelmező média és kultúripari 

vállalkozásokat kell elképzelnünk. Az EMO irányzat fejlődésének története szintén ezt a 

megközelítést erősíti. Ugyanis míg a stílus az első és a második hullám során egy valós térben 

és időben létező, jól lehatárolható zenei színtérhez volt köthető, addig a harmadik hullámban a 

stílus kellékei a kulturális termelés keretei között is jól eladható termékekké alakultak át. 

Ennek során a médiából származó, sokszor inkoherens vagy redundáns információkból a 

rajongók saját igényeik szerint teremtenek olyan koherenciát, amely mentén identitásuk 

formálódik. Tulajdonképpen ezekből következik a poszt-szubkulturalisták egyik 

leglényegesebb állítása – amely az EMO harmadik hulláma esetében is érvényesnek tűnik –, 

miszerint a média inkább megalkotja, mintsem csupán csak reprezentálja a kortárs ifjúsági 

kultúrákat.   

 

. 
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V. „ Nem transzvesztita, nem depressziós, csak emós”87 – Az EMO által 
előidézett morális pánik a magyarországi elektronikus és nyomtatott 
sajtóban (2007-2010) 
 

 

Napjaink karnevalisztikus médiakörnyezetében megszokott jelenségnek számít, hogy 

különböző stílusok jönnek-mennek anélkül, hogy ezek különösebben mély nyomot hagynának 

emlékezetünkben. A média egyre gyorsabban változó világában újabb és újabb irányzatok 

tűnnek fel a kulturális termelés futószalagján, míg ezek közül csupán néhány képes arra, hogy 

a közönség figyelmét tartósan lekösse és túlélje az állandóan változó trendek szelekciós 

hatását. A médiakultúra88 közegében általánosan megfigyelhető jelenség, hogy egy-egy 

stílusirányzat ma már csak úgy tud tartósan kitűnni, hogy egyre kényesebb határokat feszeget 

a hétköznapi társadalmi normák tekintetében. Az elmúlt években ennek a folyamatnak 

jellemző példája az EMO, amely, mint ahogyan azt majd látni fogjuk, számos ponton áthágja a 

viselkedési normák határait, ami egyben kézenfekvő magyarázatnak tűnik abban az esetben is, 

ha az irányzatot övező felfokozott érdeklődést szeretnénk megérteni. Ebből a felismerésből 

kiindulva, az alábbi tanulmány az EMO-jelenséggel összefüggésben kialakult, a nyomtatott és 

az elektronikus médiában formálódó morális pánik természetét igyekszik feltárni, a probléma 

megjelenésétől kezdve az általános érdeklődés lecsengésének pillanatáig.  

     A közelmúlt könnyűzenei trendjeit vizsgálva kijelenthetjük, hogy kevés irányzat vált olyan 

sikeressé, mint az EMO. Az önmagát néhány évtized alatt globális stílussá kinövő zenei 

áramlat jelentősen megkésve, de annál nagyobb meglepetésként robbant be a hazai 

könnyűzenei színtérre. Ezután az EMO-t csakhamar a fiatalság vezető szubkultúrájaként 

kezdték emlegetni89, nem csupán a könnyűzenével, divattal, popkultúrával, foglalkozó 

szakemberek, hanem pedagógusok, pszichológusok és nevelési tanácsadók is, egyszóval 

mindazok, akik így vagy úgy kapcsolatba kerültek az irányzattal. Az utóbbi néhány évben az 

EMO stílus alakulását tehát élénk társadalmi figyelem, és ezzel együtt jelentős aggodalmak is 

kísérték. Igaz, hogy az ifjúsági kultúrákkal és a szubkultúrákkal kapcsolatos pánikkeltés 

                                                 
87  Földesi Andrásnak az Index.hu oldalon, a kultúra és életmód című rovatban megjelent 2007-es írása: 
http://index.hu/kultur/eletmod/emo071011/  2012-09-23 
88 Jelen írásomban a médiakultúra fogalmát Douglas Kellner értelmezésének megfelelően használom, erről 
bővebben: Kellner, Douglas (1995): Media Culture. New York: Routledge.   
89 Dr. Kónya Judit 2010-ben megjelent Emo: a mai fiatalság vezető szubkultúrája című írása alapján: 
http://propeller.hu/szorakozas/1513863-emo-a-mai-fiatalsag-vezeto-szubkulturaja 2012-09-23 
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korántsem tekinthető újkeletű társadalmi jelenségnek – gondoljunk csak a hippikre, a 

punkokra, a skinheadekre vagy akár a sátánistákra –, de úgy tűnik, hogy az EMO harmadik 

hulláma minden eddiginél több ponton lépte át a társadalom tűréshatárait. A kérdés 

fontosságát jelzi az a morális pánik jellegű attitűd, amely a témával kapcsolatban a médiában 

körvonalazódni látszik. Ennek okán újra hangsúlyos, sürgető kérdésként merült fel a jövő 

nemzedékének sorsa, a fialok testi-lelki fejlődésében bekövetkező zavar kockázata. E 

kockázatok közül is kiemelkedően nagy figyelmet kapott az öngyilkosság kérdése, illetve a 

hagyományos férfi és női szerepek bizonytalanná válása. A nyilvánosságban ekképpen 

kibontakozó vitára reflektálva, jelen írás célja az EMO-t övező morális pánik jellegű attitűdök 

pontosabb megismerése, megértése. E cél érdekében megemlítjük a deviancia 

szociológiájának releváns téziseit, áttekintjük a szubkultúrák és a morális pánikok 

működésének kapcsolatát, majd ezután a magyarországi90 elektronikus és a nyomtatott sajtó 

témával foglalkozó írásait fogjuk górcső alá venni.  

 

1. Deviáns szubkultúrák, szubkulturális devianciák   
 

Átfogó szubkultúra-kutatások esetében ritkán kerülhető el a deviáns viselkedésformák 

vizsgálata. Bár nyilvánvaló, hogy nem minden szubkultúra szükségszerűen deviáns, 

ugyanakkor a közvélekedésben az ifjúsági kultúrák gyakran hozhatók összefüggésbe a 

problémaviselkedés legkülönbözőbb formáival (antiszociális/disszociális viselkedés, 

agresszió, cigaretta- és alkoholfogyasztás, drogokhasználat stb.). Míg egyes csoportok 

esetében a deviancia kapcsán csupán a „naiv” közvélemény által megalkotott kategóriáról 

beszélhetünk – amelyet gyakran azonosítanak ártalmatlan, de sokak számára meghökkentő 

vagy zavarba ejtő megjelenéssel, viselkedéssel –, addig más közösségek gyakorlataiban a 

tudományos értelemben vett devianciatípusok is felfedezhetők. A szociológia ilyen klasszikus 

devianciatípusoknak tekinti az alkoholizmust, az öngyilkosságot, a kábítószer-használatot, a 

bűnözést, a szexuális devianciákat, a vallási devianciákat és a mentális betegségeket (vö. 

Rosta, 2007). Mivel utóbbiak közül a későbbi elemzés során több is előkerül, érdemes röviden 

                                                 
90 Itt kell megemlíteni, hogy az EMO-t nem csupán hazánkban, hanem az Egyesült Államokban és más európai 
országokban is jelentős figyelem kísérte – a brit Daily Mail például egy elhíresült cikksorozatban vizsgálta az 
öngyilkosság veszélyének kérdését – de hazánkban, ahogyan azt látni fogjuk, ennél sokkal komplexebb félelmek 
fogalmazódtak meg a stílus kapcsán.  
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áttekintenünk ezek általános jellemzőit, illetve meg kell válaszolnunk azt a kérdést is, hogy 

miként konstruálódik a deviáns viselkedés kategóriája.  

     A deviáns viselkedés tudományos kutatásának hagyományai a társadalomtudományok 

megjelenésével egyidősek. A deviancia szociológiája, amely kezdetben angolszász országokra 

jellemző tudományterület volt, csakhamar lendületet adott az európai szociológusok ez irányú 

kutatásainak is, és ma már hazánkban is jól megalapozott bázisa van – itthon a 

szakszociológiák között tartjuk számon, a bűnügyi tudományok egyik legjelentősebb 

empirikus segédtudománya. A tudományág kialakulása óta eltelt idő világossá tette, hogy 

alapvetően kétféle deviancia-megközelítés különíthető el az irányzaton belül. Az egyik 

tradíció szerint a deviancia objektíven adott, míg a másik elképzelés a devianciatípusokat 

szubjektíven problematikus kategóriaként vizsgálja. Mindkét megközelítés közös annyiban, 

hogy a deviáns viselkedést társadalmi problémának tekintik, de jelentős eltéréseket mutatnak 

abban a tekintetben, hogy milyen alapfeltevésekkel dolgoznak (Rosta, 2007: 53). A pozitivista 

megközelítés a társadalomban létező normákat adottnak tekinti, így az azoktól való eltérés, 

vagyis maga a deviancia és a deviáns viselkedés, egyaránt objektív kategóriaként jelenik meg. 

Ilyen viszonyok között azt feltételezzük, hogy a társadalomban működő irányadó normákat a 

többség egyöntetűen elfogadja, s így az azoktól való eltérés könnyedén azonosíthatóvá válik. 

Itt a deviáns viselkedés megjelenése különböző szankciók életbelépéséhez vezet, amelyek 

formálisan és informálisan is a deviáns elemek megbüntetését célozzák, miközben a többségi 

(normakijelölő) csoport helyzete megerősödik. Ezzel szemben a devianciákat szubjektíven 

problematikusnak tartó irányzat a kommunikáció jelentőségét hangsúlyozza. Itt a csoportok 

között zajló interakció szimbolikus módon jelöli ki az elfogadható és az elfogadhatatlan 

határait, miközben a közösség tagjai „társított típusok és cimkék” alapján sorolják be magukat, 

illetve másokat, az egyes viselkedési kategóriákba (Rosta, 2007: 53-54).  

     Hazai viszonylatban Rácz József foglalkozott behatóan deviáns szubkultúrákkal. Ifjúsági 

(szub)kultúrák, intézmények, devianciák című tanulmánykötetében több ponton kitér a 

szubkultúrák és a deviáns viselkedésformák lehetséges összefüggéseire, miközben saját 

deviancia felfogását is ismerteti (Rácz, 1998). Rácz megközelítésében lényeges sajátosság, 

hogy a devianciát ő is társadalmi konstrukciónak tekinti. A szerző ezzel a megállapítással 

kiszélesíti a deviancia korábbi értelmezési kereteit, hiszen deviáns viselkedés alatt ő sem 

csupán a többségi normától eltérő magatartásformákat érti, és nem is azonosítja azt a korábbi 
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egyén- és etiológiai központú, pozitivista deviancia-felfogással. Ehelyett egy 

kommunikációközpontú megközelítést helyez előtérbe, ahol különböző csoportok (állami 

intézmények és egyéb szerveződések, szervezetek) többnyire nyilvánosan vitatják meg a 

deviancia definiálásnak lehetőségeit, illetve egyezkednek a társadalmi válaszreakció 

mikéntjéről. Ebben az értelemben bár a devianciák megőrzik „rossz”, „ördögi”, „gonosz” 

jellegüket, viszont az egyezkedés által a deviánssá minősítés elveszíti mágikus, univerzális 

jellegét (Rácz, 1998: 219). Ebben a folyamatban kiemelkedő szerephez jut a 

tömegkommunikáció, amely deviáns viselkedésformák bemutatásával képessé válhat az egész 

morális univerzum megjelenítésére, a társadalmi cselekvések irányítására, és az erkölcs 

határainak kijelölésére. Ennek megfelelően Rácz sem mulasztja el felhívni a figyelmünket 

azokra az erkölcsi keresztes hadjáratokra és morális pánikokra, amelyek a deviáns 

bemutatásával a médián keresztül konkrét politikai célokat is betölthetnek; például egy 

megrendült intézményrendszert erősíthetnek, vagy szakmai szervezeteket juttathatnak 

többlettámogatáshoz (Rácz, 1998: 218).  

     Végül lényeges, hogy Rácz rámutat arra is, hogy a normasértő és normakövető 

magatartásmódok beazonosítása a társadalom számára mindig egyszerűbb, ha ezek konkrét 

csoportokhoz köthetőek. A gyakorlatban ez legtöbbször a normasértő csoport kijelölésével 

történik, amely a deviancia normaerősítő szerepén keresztül közvetve a normakövetők 

helyzetét is meghatározza, s így a „rossz” kizárásával egy norma kezd működni. Hogy ez 

egészen pontosan hogyan és milyen lépéseken keresztül történik, azt John I. Kitsuse és 

Malclom Spector írásából tudhatjuk meg, amit itt Rácztól idézek: (1) egyes csoportok általuk 

veszélyesnek ítélt helyzeteket határoznak meg és hoznak nyilvánosságra a 

tömegkommunikáció révén, illetve a politikai eszközökkel, (2) felismerve e csoportok 

legitimitását, hivatalos szervek vizsgálatot kezdeményeznek és a probléma megoldását 

szolgáló intézkedéseket dolgoznak ki (3) az eredeti csoportok körében az igények újra 

megjelennek, ha az intézkedések nem kielégítőek (4) alternatív, parallel vagy 

ellenintézkedéseket hoznak létre a probléma megoldására (Spector & Kitsuse, 1977 – id. Rácz 

1998, 220).  

     Láthatjuk tehát, hogy a deviancia fogalmának meghatározása, a különböző 

devianciatípusok feltérképezése, illetve a deviánssá minősítés lépései közelebb vihetnek 

minket ahhoz, hogy világos képet alkossunk arról, hogy a veszélyesnek tekintett szubkultúrák 



 64

kapcsán a társadalom hogyan ítéli meg a kockázatok kérdését. Ahhoz, hogy megértsük azt, 

hogy ezek a kockázatok egészen pontosan miként fogalmazódnak meg a médiában vagy akár a 

közbeszédben, ahhoz a morális pánik fogalmát is be kell emelnünk az értekezésbe.   

           

2. Szubkultúrák, morális pánikok, média   
 

A morális pánikok természetéről ma már egyre többet tudunk, és a hozzá kapcsolódó elméleti 

koncepciót is egyre szélesebb körben használjuk. A fogalom megjelenése gyakorlatilag 

elválaszthatatlan az ifjúsági szubkultúráktól és az azokkal társítható különböző 

devianciatípusoktól. A morális pánikok működésének részletes bemutatása jelen írás céljain 

túlmutat, annál is inkább, mert ezt más hazai szerzők korábban már megtették. Éppen ezért, 

most kizárólag a téma szempontjából lényeges főbb pontokat fogjuk érinteni. 

     Császi Lajos Tévéerőszak és morális pánik című írásában kifejti, hogy a morális pánik 

fogalma a deviancia szociológiája és a médiaszociológia összekapcsolásából jött létre, és 

kezdetben éppen az ifjúsági szubkultúrák, a drogkérdés, az erőszak és más deviáns 

magatartásformákra adott társadalmi reakciókat, illetve azoknak a médiában történő 

megjelenését írta le (Császi, 2003: 15). A jelenség megnevezését – amely kezdetben csupán 

egy esemény naiv túlreagálására utalt – Jock Youngnak tulajdonítjuk, míg a komplex fogalmi 

struktúra kidolgozása már Satnley Cohen Folk Devils and Moral Panics című írásához kötődik 

(Cohen, 1972). Jellemző, hogy a morális pánik működésének mechanizmusait Cohen is egy 

korabeli ifjúsági csoport körül kialakult zűrzavar nyomán írja le, amiről később nemcsak 

angol, de európai, amerikai és ausztrál lapok is beszámoltak. A probléma megfejtése közben 

Cohen is a sajtó szerepére koncentrált és azt találta, hogy a média aránytalanul felnagyította az 

esemény jelentőségét, ami azt a benyomást keltette, hogy a társadalom rendje megbomlott, 

ami ellen sürgősen tenni kell valamit. Császi kiemeli, hogy a morális pánikoknak a médián túl 

még számos résztvevője akad, ilyenek a közvélemény, a rendőrség, a bíróság és a politikusok. 

Ezek megegyeznek abban, hogy a „mumusok ebben a moralizáló narratívában olyan ördögi 

tulajdonságú deviánsok, akik rossz dolgokat csinálnak, emiatt veszélyesek  társadalomra, ezért 

meg kell őket büntetni” (Császi, 2003: 11).  

     Természetesen a későbbiekben szükség volt arra, hogy a kutatók pontosan behatárolják azt, 

hogy milyen esetekre alkalmazható a morális pánik fogalma. Ennek legelfogadottabb 
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gyakorlata Erich Goode nevéhez fűződik, aki öt feltételt határoz meg a morális pánik 

kialakulásához. Ezek közül az első az, hogy a problémával kapcsolatban a társadalom széles 

rétegei érintettek. A második szerint a társadalom többsége ellenségessé válik azokkal a 

csoportokkal, akikről a híradások szólnak. A harmadik tényező a társadalomban a probléma 

megítélésével kapcsolatban kialakuló széleskörű konszenzus. A negyedik feltétel a képzelt 

fenyegetés és a valós veszély között lévő aránytalanság. Végül az ötödik tényező a probléma 

váratlan megjelenését és az ugyanilyen gyors eltűnését jellemző illékonyság (Goode & Ben-

Yehuda, 2002: 43-50).  

     A későbbi elemzés szempontjából lényeges, hogy megemlítsük Goode és Ben-Yahuda 

felosztását, amely azt határozza meg, hogy a morális pánik milyen társadalmi környezetből 

indul. A szerzők három lehetséges irányt jelölnek ki, ahol az első típusba az alulról jövő 

pánikot sorolják. Ekkor a társadalomban már korábban meglévő félelmek erősödnek fel és 

kerülnek a figyelem központjába, miközben a média és a hatalom nem aktív, csupán reaktív 

szerepet játszik, vagyis nem maga gerjeszti a pánikot, csupán reagál rá. A második esetben a 

pánik megjelenésének helye a társadalmi elit, amely saját céljai érdekében mesterségesen, 

konspiratív módon használja fel a társadalmi biztonságérzet megrendülését, miközben valós 

problémákat kendőz az álhírekkel. A harmadik lehetséges modell szerint a pánik a társadalom 

középrétegeiből indul és különböző érdekcsoportok céljaival hozható összefüggésbe. Ilyen 

érdekcsoportok lehetnek különböző társadalmi és politikai intézmények, úgymint az oktatási 

rendszer, a rendőrség, a média, az igazságszolgáltatás szervei, az egészségügy és az egyház 

(Goode & Ben-Yehuda, 2002: 124-143). 

     Következő lépésként azt kell tisztáznunk, hogy milyen különbségeket fedezhetünk fel az 

úgynevezett régi típusú– és új típusú morális pánikok között. Császi rámutat, hogy egyes 

szerzők (McRobbie és Thorton, 1995; Thompson, 1998) már a kilencvenes évek elején 

felismerték, hogy napjaink morális pánikjai jelentős mértékben eltérnek a korábbi pánikoktól. 

A szembetűnő változás első jele az, hogy a morális pánikok felszaporodtak; manapság a 

pánikok korát éljük. A másik felismerés szerint a kilencvenes évektől kezdődően a 

médiahasználat átalakulása, (amelyet egyre inkább egy nagyfokú tudatosság jellemez), és a 

társadalmi nyilvánosság átalakulása (amiben egyre általánosabbá válnak a nyílt viták és a 

botrányok), együttesen járulnak hozzá, hogy mára a morális pánik a társadalmi problémák 

megvitatásának bevett gyakorlatává vált. További fejlemény a szakértők és a társadalmi lobbik 
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megjelenése, akik tudatosan alakítják a pánik lefolyását, ezzel befolyásolva a nyilvánosság 

hatalmi viszonyait. Ezek alapján összességében levonható az a következtetés, hogy 

napjainkban a morális pánik sok esetben már nem egy valós deviáns esemény felnagyítását 

jelenti, hanem a média megszokott működési módja, melynek segítségével egyes csoportok 

(társadalmi és politikai mozgalmak vagy akár a művészvilág és a populáris kultúra) néhány 

pillanat erejéig tudatosan magukra irányíthatják a média és ezáltal a társadalom figyelmét 

(Császi, 2003: 27-36).  

      Utolsó gondolatként érdemes megjegyezni, hogy a morális pánik mint fogalom történteti 

fejlődése itt nem ér véget. John Hartley és más médiakutatók is a morális pánik helyett a 

médiapolgárság fogalmának használatát szorgalmazzák, mivel az nem csupán a média és a 

szakértők, hanem a médiaközönség vizsgálatát is beemeli az értelmezési keretbe. Jelen 

tanulmány lehetőségein ez a szándék túlmutat, így a későbbi elemzés során az új típusú 

morális pánik fogalmát használom.  

 

3. A módszer: nyomtatott és elektronikus sajtó diskurzuselemzése 
 

Amikor különböző társadalmi és kulturális jelenségeket szövegeken keresztül 

tanulmányozunk, akkor abból indulunk ki, hogy a szövegek tartalmának megértése, létrejöttük 

és sorsuk nyomon követése felderítheti a szövegek keletkezésének történelmi, társadalmi és 

kulturális összefüggéseit (Glózer, 2007: 260). Ennek megfelelően az itt bemutatott vizsgálat 

célja az EMO-val kapcsolatos, az elektronikus és a nyomtatott sajtó által előidézett morális 

pánikra jellemző attitűdök pontosabb megértése.  A kutatás alapjául szolgáló sajtóanyagok 

elemzésekor módszertanilag a hermeneutikai vizsgálatok eszköztárába sorolható 

diskurzuselemzés tűnik az egyik legkézenfekvőbb választásnak, mivel a diskurzuselemzés 

egyszerre kutatási szemlélet és módszer, amely a szövegek társadalmi előállítását 

„valóságteremtő gyakorlatként” fogja fel. Így ha diskurzuselemzést végzünk, akkor kizárólag 

szövegeket elemzünk azért, hogy megértsünk bizonyos társadalmi jelenségeket, 

összefüggéseket (Glózer, 2007: 262).  

     Jelen vizsgálat a diskurzuselemzés genealógiai megközelítését alkalmazza, vagyis 

elsődleges célja a diszkurzív mező struktúrájának leírása, ahol előre felállított kategóriák és 

kauzális magyarázatok keresése helyett a leíráson alapuló megértés a célunk. Ilyen esetben 
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négy lényegi tényező mentén tudjuk rekonstruálni a diszkurzív mező jelentéseit: (1) a 

diskurzus alternatív tudásformái milyen kijelentésekből és tematikus kijelentéscsoportokból 

állnak, (2) milyen kimondatlan előfeltevéseket hordoznak, (3) mely szereplők termelik és 

érvényesítik őket, (4) ez milyen stratégiák segítségével történik (Csigó, 1998: 123). Első 

lépésben egy kvantitatív tartalomelemzés segítségével jelöltem ki azt a szövegkorpuszt, 

amelybe olyan írásokat kerültek, ahol a cikkek főcímében vagy alcímében együtt szerepeltek 

az „EMO”, „szubkultúra”, „ifjúsági kultúra” kifejezések. Ezek után kerültek kiválasztásra 

azok a szövegek, ahol a címben megjelenő egyéb kifejezések (veszély, depresszió, 

öngyilkosság, öngyilkosság, rémálom stb.) illetve maga a megfogalmazás módja alkalmasnak 

tűnt arra, hogy a társadalom veszélyérzetét kiváltsa, és okot adjon a pánikra. A cikkeket a 

meghatározó témák (továbbiakban diskurzuselemek) szerint tizenegy különböző kategóriára 

osztottam fel, ahol szem előtt tartottam azt is, hogy bizonyos szövegek több kategóriába is 

besorolhatók. Ilyen esetekben az osztályozás szempontjából azt tekintettem mérvadónak, hogy 

az adott írásban melyik diskurzuselem kapott nagyobb hangsúlyt. Lényeges, hogy az egyes 

diskurzuselemek nem a vizsgálatot megelőző analitikus kategóriák, hanem az elemzés során 

jelentek meg.91 Ezután kerültek kibontásra a diskurzus tárgyai, kijelentéstípusai és szereplői, s 

végül a lehetséges témakapcsolatokat tártam fel. 

    Fontosnak tartom kiemelni, hogy az így létrejött szövegkorpusz lényeges sajátosságokkal 

bír. Ezek közül az egyik, hogy bár a témával kapcsolatos néhány legfontosabb írás 

elsődlegesen a nyomtatott sajtóban (napilap, magazin, folyóirat) jelent meg, a későbbiekben 

ezek online felületeken is elérhetővé váltak. Ebből következik, hogy a vizsgálatba bekerült 

szövegek többsége hálózati forrásokból származik, ami azt mutatja, hogy a jelenségre a 

nyomtatott sajtó orgánumai viszonylag lassan, vagy egyáltalán nem reagáltak. Ugyancsak 

fontos megemlíteni azt is, hogy bár az online megjelenő szövegek száma talán nem tűnik 

meghatározónak, azonban ezek az írások, jellemző módon, egyszerre nem csupán egy 

felületen jelentek meg. Ehelyett, miután különböző online közösségek felkapták őket, számos 

weblapon cirkuláltak, időnként azonos címmel, de kissé eltérő tartalommal, máskor némileg 

eltérő címen, de azonos tartalmakkal; a közös forrás viszont minden hasonló esetben 

egyértelműen beazonosítható. Ebből következik, hogy a mintában szereplő, az online 

                                                 
91 A fogalmat itt hasonlóan értelmezem mint Kovács Melinda A rendkívüli megismerése. A politikus diszkurzív 
konstrukciója a magyar sajtóban című írásában. Médiakutató, 2001 tavasz. 
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forrásokra vonatkozó adatok valójában több megjelenést is jelenthetnek, amit a szövegek 

egyezése esetében külön nem jelöltem. Végül, mivel a vizsgálat anyagául szolgáló 

szövegkorpusz egy több évig tartó, átfogó sajtófigyelés eredménye – amely a probléma 

megjelenésétől a pánik lecsengésének időpontjáig megjelenő anyagot ölel fel – a vizsgálat 

tárgya időben is jól behatárolható, ami egy 2007 elejétől 2010 végéig terjedő periódust jelent.  

 

4. Diskurzuselemek  
 

A szövegek témák szerinti felosztása meglepő eredményeket hozott, elsősorban a 

diskurzusban felmerülő témakonstrukciók gazdagságát illetően. A szövegek vizsgálata során 

tizenegy olyan diskurzuselemet sikerült elkülöníteni, amelyek hozzájárulhattak az EMO-val 

kapcsolatos pánikhangulat megalapozásához. Ezek a diskurzuselemek nem azonos hangsúllyal 

szerepelnek a szövegekben, ennek megfelelően hat domináns és öt peremdiskurzust 

különítettem el. Ezek a következőképpen alakulnak: a megjelenés gyakoriságát alapul véve 

domináns diskurzuselem (1) az öncsonkítás/öngyilkosság, (2) a szexualitás, (3) a lelki 

problémák, (4) a média szerepe, (5) a fogyasztói társadalom kritikája és (6) a divat 

jelentősége. Ugyancsak a megjelenés gyakoriságát alapul véve peremdiskurzusnak tekinthetők 

(7) a droghasználat, (8) az anyanyelv eltorzulása, (9) a táplálkozási rendellenességek, (10) a 

politika és (11) a vallás. A diskurzuselemek felbukkanásának gyakoriságában megfigyelhető 

aránytalanságokat a témák feldolgozásának sorrendjével jelölöm, a domináns témáktól 

haladva a kevésbé lényegesek felé, míg a peremdiskurzus-elemeket együttesen értelmezem.  

 

4.1. Öncsonkítás/öngyilkosság 
 

Az EMO veszélyeiről szóló diskurzus legdominánsabb eleme az a félelem, hogy a stílus 

követői fizikailag tehetnek kárt önmagukban. A témával kapcsolatban több kategória merül 

fel, ilyenek az „öndestrukció”, „öncsonkítás”, „falcolás”, „érvagdosás” és az „akasztás”. Ezek 

a cselekmények alapvetően két kategóriára redukálhatók: az egyik az öncsonkítás, míg a 

másik az öngyilkosság. A korábban bemutatott devianciafogalmak tükrében láthatjuk, hogy 

mindkét cselekmény a legsúlyosabb viselkedészavarok közé tartozik, amelyek az általános 
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társadalmi normákon túl vallási előírásokat is sértenek. Mivel a két probléma egymással nagy 

hasonlóságot mutat, s mivel a vizsgált szövegekben is gyakran együtt jelennek meg, ezért ezt a 

két kategóriát itt együtt kezelem. Azok a szövegek, amelyek az öncsonkítás problémájával 

foglalkoznak, gyakran szólítják meg a szülőket. Az írások célja sok esetben – egyfajta 

ismerterjesztő jelleggel – az öncsonkítás fogalmának tisztázása, illetve magának a probléma 

felismerésének elősegítése. Mivel a kérdéssel kapcsolatos szleng általában a „falcolás” 

kifejezést használja, ennek pontos magyarázatára is kitérnek a szerzők, miközben a 

megfogalmazás módja ilyen esetekben sem mentes a túlzásoktól és a pánikkeltő fordulatoktól:  

 

Egyre többet találkozni depresszív életérzés egyik radikális formájával az öncsonkítással, 

a falcolással. Ez pengével való felületi metszést jelent. Az emósok a zsilettpengét magukkal 

hordják, rengeteg olyan képek készítenek, amin rituálisan használják ezeket. Némely képeken 

véres nyomok vannak, tehát agresszív és öndestruktív érzelmeik jól látszanak.92 

 

Más szövegekben a szülőket tudatosan próbálják rávezetni arra, hogy hogyan ismerjék fel a 

falcolással és az öncsonkítással kapcsolatos intő jeleket Itt sokszor aprólékosan felsorolják a 

problémaviselkedésre utaló, a külső megjelenésben és a viselkedésben tetten érhető jeleket. 

Ezek az idézetek – az alábbihoz hasonlóan – rendszeresen használják a „segélykiáltás”, 

„segítségkérés”, „figyelemfelkeltés” kifejezéseket, miközben sok helyütt megfogalmazzák azt 

a naivnak tűnő felismerést, hogy nem minden EMO rajongó akar véget vetni az életének:  

 

Ha a gyerek rengeteg karkötője mögül kicsillannak a gyógyuló hegek, vagy zsebéből kiesik egy 

borotvapenge, az már tényleg bajt jelez. A falcolás, vagy öncsonkítás ugyanis segélykiáltás. A 

gyerek testén található vágások nem feltétlenül jelentik azt, hogy meg akarna halni.93 

 

Azonban a jelenség kapcsán egyes cikkek korántsem mutatnak az előző íráshoz hasonló 

józanságot, ehelyett direkt módon vonnak párhuzamot az öncsonkítás és az öngyilkosság 

elkövetésének tényleges veszélye között. Ezek a szövegek az öncsonkítást lényegében az 

öngyilkosságot közvetlenül megelőző viselkedésformának tekintik, amely gyakorlatilag 

                                                 
92 http://www.tariannamaria.hu/cikkek/publikacio/13-emo.html 2012-09-23 
93 http://velvet.hu/onleany/emo070601/ 2012-09-23 
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implikálja azt, hogy a szóban forgó fiatal önmaga ellen forduljon. Erre lehet jó példa az alábbi 

szövegrészlet:  

 

Azért meglepő volt hallani, hogy a befalcolás nem csak a divat része. Egy 14 éves lány 

mesélte, hogy emós unokatestvére sikeres öngyilkosságot követett el, mert elhagyta egy emós 

fiú.94 

 

Bizonyos írások az öngyilkosság kérdését egy lapon kezelik a stílus általános jellemzőinek 

bemutatásával, s ezáltal a problémát a stílus jellemző karakterisztikus jegyévé avatják. Bár 

ezzel később részletesen foglalkozunk, már itt érdemes megemlíteni, hogy – az alább 

bemutatott idézethez hasonlóan – az öngyilkossággal foglalkozó szövegek sem kerülik el a 

média és elsősorban az internet szerepét vitatni:  

 

Sajnos, nem áll távol tőlük az öngyilkossággal való kacérkodás sem, amiért is az interneten 

(ami egyébként az emo-mozgalom elsőszámú terjedési fóruma és melegágya) gyakran 

találkozhatunk ütőérfölvágást imitáló, túlzottan is kipihent fiatalok képeivel.95  

 

Az öngyilkosság veszélyével foglalkozó szövegek többsége nem említ olyan konkrét 

eseményt, amelyben az öngyilkosságot elkövető fiatal és az EMO stílus között közvetlen 

párhuzamot lehetne vonni. S bár a nyugat-európai sajtóban jelentek meg híradások 

halálesetekről – ilyen volt a Daily Mail által bemutatott brit tizenéves, Hannah Bond esete –, 

Magyarországon csak a fentihez hasonló városi legendák keringtek.  

     A témával foglalkozó szerzők egy része az öngyilkosságra csábító hazai és külföldi EMO 

slágerek negatív hatásait is kiemelik, és a probléma súlyosságát dalszövegek bemutatásával 

igazolják96. A cikkek gyakran  utalnak az EMO együttesek melankolikus, depresszív 

elnevezésére is, időnként meglepő tükörfordításokat adva az olvasók, jobbára az aggódó 

szülők vagy pedagógusok kezébe. Ezek közül Mátóné Szabó Csilla Az emók: az érzékenyek 

                                                 
94 http://index.hu/kultur/eletmod/emo071011/ 2012-09-23 
95 http://www.regionaplo.hu/archiv/46/21356-kiskoros-zenei-iranyzatok-divat-eletstilus-filozofia?start=4 2012-
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szubkultúrája című írása nyújtja a legszemléletesebb példát, ami egy pedagógiai témájú 

szakmai folyóiratban jelent meg 2009-ben:  

 

Ezt a világfájdalmat erősítik nem egyszer kedvenc együtteseik dalai is. (…)Gyakran már a 

címek is sokatmondóak: a My Chemical Romance-tól a Dead! (Halott!), Cemetery Drive (Út a 

temetőbe), a Funeral for a Friendtől a Roses for the Dead (Rózsák a halottaknak). Ha pedig 

belenézünk a dalszövegekbe, azt találjuk, hogy egyik-másik szinte kísért az öngyilkosság 

gondolatával. Ilyen például a My Chemical Romance Dead! című dalának néhány kezdő sora 

vagy a Hawthorne Heights Ohio is for Lovers (Ohio a szerelmeseké) dalának refrénje, de a 

magyar Anti Fitness Club Tedd meg című dala is.97 

 

Összegzésként elmondható, hogy az öncsonkítás és az öngyilkosság témája a vizsgált 

szövegek nagy részében megjelenik. Az ilyen írások jobbára szülőket és pedagógusokat 

szólítanak meg, céljuk az EMO stílus karakterisztikus jellemzőinek bemutatása, s azon belül is 

az említett veszélyekre való figyelmeztetés, vagyis a figyelem felkeltése. A szövegek az 

öncsonkítás és az öngyilkosság problémáját közel azonos mértékű veszélyként értelmezik, és 

jellemző módon nagymértékben felnagyítják az ezekkel kapcsolatos kockázatokat. Ennek 

egyik lényeges bizonyítéka, hogy a cikkek egyetlen dokumentált halálesetet sem tudnak 

egyértelműen összefüggésbe hozni a stílussal. 

 

4.2. Szexualitás  
 

Az EMO veszélyeiről szóló diskurzus második legdominánsabb eleme szexuális devianciákkal 

kapcsolatos. Az EMO-val foglalkozó írások az öncsonkításhoz és az öngyilkossághoz 

hasonlóan szinte kivétel nélkül megemlítik azt a lehetőséget, hogy a stílushoz köthető 

érzelmes, érzékeny személyiségideál magában rejti a tizenévesek (elsősorban a fiatal fiúk) 

pszichoszexuális fejlődésében bekövetkező zavar kockázatát. A cikkekben megfogalmazott, a 

szexuális „elhajlással” kapcsolatban felsorolt kockázatok sora széles, több szövegben szóba 

kerül a biszexualitás, a homoszexualitás, a metroszexualitás, a transzszexualitás, a 
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transzvesztizmus, különböző androgün és feminin jegyek és az ezekkel társítható nárcisztikus 

hajlamok. Az írások itt azzal érvelnek, hogy az EMO-t követő fiatalok, vagyis a körülbelül 14-

17 éves korosztály, még könnyen befolyásolható, így nincsen tudatában azoknak a 

veszélyeknek, amelyeket az alternatív szexuális magatartásformák jelenthetnek. Ezzel 

kapcsolatban így fogalmaz egy szakértő: 

  

Ez az az időszak a nemi szerepekre való felkészülés ideje lenne. (…) Az emóban az az 

aggodalmat keltő, hogy a trend a kamaszt állítja választás elé egy olyan életkorban, amikor 

még nem érett erre.98  

 

Ugyanebben az írásban kerül megfogalmazásra az is, hogy a pszichoszexuális fejlődésben 

bekövetkező zavar kockázata lányok és fiúk esetében eltérő. Meglepő, hogy a cikkből kiderül 

ugyan, hogy a szexuális szerepek terén megfigyelhető változások a női nemet sem hagyják 

érintetlenül, mégis, a legfőbb veszély a tizenéves fiúk kapcsán körvonalazódik. A stílusra 

jellemző, hogy a témában megszólaló szakértő erősen sarkítva fogalmaz, kijelentéseivel azt 

sugallja, hogy az EMO rajongók esetében kialakuló szexuális elhajlások általánosak:  

 

Az emó viszont nem a férfias megjelenést támogatja, hanem inkább a felnőtt metroszexuális 

jegyeket. A nemek identitásgondjait jól tükrözi a divat, a nőknél is megjelentek nem 

hagyományos ideálok, ilyen a „kozmós” típus, a harcias, kemény nő ideálja, de a klasszikus 

idolok azért mégis megmaradtak A férfiaknál azért már van több változás. A „marlboro 

mant”, aki még „tudja hogy kell beverni egy szöget”, felváltják metroszexuális férfiak, akiknek 

az ars poeticája már arról szól, egy férfinek is minden jár, ami egy nőnek.99 

 

Ennél is drasztikusabban fogalmaz a Hotdog Magazin szerzője, amikor azt írja:  

 

Az egyik legérdekesebb jelenség körükben, hogy megszűnnek a nemek, a homo- és 

biszexualitás elfogadása magától értetődő közöttük. (…) A fiúk és lányok a megtévesztésig 

egyformán néznek ki, és szívesen fel is vállalják a nemcserét. Egy emós fórumon feltett 

                                                 
98 http://www.tariannamaria.hu/cikkek/publikacio/13-emo.html 2012-09-23 
99 http://www.tariannamaria.hu/cikkek/publikacio/13-emo.html 2012-09-23 



 73

kérdésre, miszerint kik tetszenek jobban, az emós "görlök" vagy "bojok", a válaszadó tinik 

többsége így válaszol: „ez is, az is, biszex vagyok!” 100 

 

A problémával kapcsolatban kiemelt hangsúlyt kap a megjelenés, az öltözködés és a testalkat 

kérdése, ahol a stílus külső jegyeinek megtévesztő szexuális vonatkozásai felett 

aggodalmaskodnak a szerzők. Ezek között rendre megjelennek azok a vélemények, miszerint 

az EMO fiúk és EMO lányok kinézete olyan mértékben kezd hasonlítani, ami már elnyomja a 

tradicionális, karakterisztikus nemi jellegeket:  

 

Mintha létrejönne egy androgün kategória, vagyis a nemek összemosódása. Ha megnézzük a 

fotókat, sokszor a fiúk szebbek mint lányok illetve, nem lehet megmondani melyik a fiú, mert 

sokszor a testi jegyek még nem olyan fejlettek.101  

 

Egy másik szerző ennél is radikálisabb véleménynek ad hangot, amikor a külső megjelenés és 

a nemek látszólagos összeolvadásában a biszexuális magatartásforma előtértörését, sőt 

propagálást véli felfedezni az EMO-ban:  

 

Megdöbbentően hangzik, de a lányok „cukinak” és „édinek” tartják a fiúkat. Ezeket a jelzőket 

akár egy évtizeddel korábban sem lehetett hallani – az akkori kamaszoktól sem. Ezek a szavak 

(…) azt az elvárást jelenítik meg a fiatalok részéről, hogy a nemek ne különbözzenek annyira 

egymástól, ami viszont egyértelműen a kisgyermekkor jellemzője, és nem a serdülőkoré. Mivel 

tehát a nemek közötti különbségek elmosódni látszanak, innen már csak egy lépés az 

egymással csókolózó fiúk és lányok, illetve a biszexualitás.102 

 

A problémával összefüggésben megjelenő legsúlyosabb félelmek azonban a hosszútávú 

veszélyek kérdéséhez kapcsolódnak. Itt nem egy esetben már a társadalom komplex rendjének 

megbomlása is szóba kerül. Ennek kockázata egyes interjúszövegekben már a kérdésfeltevés 

módjában is érződik:  
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Újkatedra: – Az emo külső jegyeinek egyik legfeltűnőbbike a nemek közötti határok 

összemosása, az ideológia szintjén pedig az érzékenység nemek felettiségének hangsúlyozása. 

Ez az androgün külső, a fiúk feminin, metrószexuális megjelenése és viselkedése hosszú távon 

ki fog hatni a nemi szerepek, vagy akár a nemi identitás alakulására? 

Tari Annamária, pszichológus: – A nemek valódi összemosása talán nem következik be, de a 

felszínen átjárhatóbbá váltak a divatstílusok. A metrószexualitás reneszánszát éli, úgyhogy 

vélhetőleg a felnőtt korcsoportban tartósan jelen lesz.103  

 

De találhatunk olyan írásokat is, amelyek jóval mérsékeltebb hangot ütnek meg a probléma 

kapcsán. Ugyanakkor jellemző, hogy a címben illetve a megfogalmazás stílusában itt is tetten 

érhető egyféle naiv túlreagálás, vagyis megjelennek azok a mögöttes feltételezések, amelyek 

az EMO-t alapvetően mégis veszélyes jelenségnek tartják. Ezekben a szövegekben gyakran 

tűnnek fel olyan, az EMO rajongókkal készített interjúrészletek, amelyekben tizenéves fiatalok 

próbálják megcáfolni a stílussal kapcsolatos negatív sztereotípiákat. Hasonló példát követ a 

Régiónaplóban megjelent Zenei irányzatok: divat, életstílus, filozófia? - Az emo szerint ez a 

világ nagyon gáz című szöveg, ahol egy fiatal EMO rajongó így válaszol a szexuális 

identitással kapcsolatban feltett kérdésre:  

 

Csak azért, mert valaki emo, véleményem szerint nem lesz homoszexuális. A szexuális 

érdeklődést nem egy zenei irányzat, vagy egy öltözködési stílus alakítja ki. Akiben benne 

rejtőzik, az azzá lesz. De ennek a mozgalomhoz semmi köze. Minden csoportosulás tartalmaz 

„másként” érzőket, csak nem nyomja őket annyira a média.104 

 

Összefoglalva az eddigieket azt láthatjuk, hogy a szexuális devianciák veszélye erősen 

hangsúlyos szerepet kap az EMO-ról szóló diskurzusban. Az aggodalmak kapcsán alapvetően 

a tizenéves fiúk pszichoszexuális fejlődésében bekövetkező zavar kockázata jelenik meg, 

amely a szövegek szerint távolra mutató, az egész társadalom rendjét fenyegető jelenség is 

lehet. A szövegek továbbá éles párhuzamot vonnak a külső megjelenés, a stílussal társítható 
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érzelmes, érzékeny magatartásmód és a biszexualitás valamint a homoszexualitás propagálása 

között, miközben a megfogalmazás módjában már a média szerepe is egyértelműen felmerül.  

 

4.3. Lelki problémák  
 

A vizsgált szövegekben a harmadik leggyakoribb diskurzuselem az EMO stílus és a lelki 

eredetű problémák kapcsolata. A szexualitással összefüggő kockázatokhoz hasonlóan, ez a 

kategória is eltérő viselkedészavarokat foglal magában, úgymint a magány, a frusztráció, a 

depresszió, a torz önismeret, a viszonzatlan szerelem, illetve a szakítás utáni lelki trauma. 

Jellemző, hogy ez a diskurzuselem szoros kapcsolatot mutat a korábban már bemutatott 

domináns témákkal, hiszen a szövegekből kiderül, hogy mind az öngyilkosság veszélye, mind 

a szexuális elhajlásra utaló jelek hátterében komoly lelki problémákat feltételeznek a szerzők. 

A témában megjelent legtöbb cikkre igaz, hogy a lelki problémák kérdését komoly 

veszélyként mutatják be, és ezzel összefüggésben három lényeges tényezőt emelnek ki. Ezek 

közül az első a szakértők (pszichológusok, pedagógusok) nyilatkozataiban fogalmazódik meg, 

akik kifejtik, hogy a 14-17 éves korosztály személyiségfejlődés szempontjából kritikus 

helyzetben lévő korcsoport, ahol a hormonális változások és a testi átalakulás következtében 

különben is gyakori frusztráció és  depresszió még általánosabbá válhat, ha ezeket egy olyan 

népszerű irányzat propagálja, mint az EMO. Egy pszichológus a következőképpen fogalmaz:  

 

Találkoztam ilyen gyerekekkel, igen valóban azok (depresziósok). Ebben a kiskamasz 

életkorban még komoly változáson megy át a test és a személyiség, tehát hormonális és 

pszichés fejlődés is zajlik. Ez egyben azt is jelenti, hogy el kell hagyni lassan a gyerekkort és 

felkészülve a tinédzser korra, érési folyamatnak kell zajlania. Amikor egy XXI.századi gyerek 

nem találja a helyét és nem érzi ki is ő ebben a világban, akkor keresni kezdi a kapcsolódási 

pontokat másokkal. Ha ez pont az emó érzésvilága, akkor a problémák nem megoldódni 

látszanak, hanem elmélyülni. Pozitív, életigenlő ingerek helyett a depresszió és világfájdalom 

jelenségével találkoznak (…).105  
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Ugyanebben a cikkben olvashatjuk az alábbi sorokat is, amelyek még sarkosabban 

fogalmazzák meg a helyzet veszélyeit, közvetlen párhuzamot vonva a lelki eredetű gondok és 

a sokkal súlyosabb személyiségzavarok, valamint az öngyilkosság között:  

 

Viszont ez a jelenség klinikai szempontból veszélyessé akkor válik, amikor az párosul az 

’öngyilkos akarok lenni’ érzéssel. 13 éves lány is lehet depressziós, ez klinikai értelemben 

létező, de hogy korosztályi probléma, trend legyen, hát ezzel baj van.106 

A cikkek szerint a lelki eredetű problémák második oka a család lehet. Szövegek sora vonja 

felelősségre azokat a szülőket, akik nem fordítanak kellő figyelmet a most felnövekvő 

nemzedék megfelelő testi és lelki fejlődésére. Ennek eredményeként az írások a mai 

tizenéveseket úgy mutatják be mint magányos, elkeseredett, kiábrándult nemzedéket, akik a 

szülői figyelem hiánya miatt sokkal fogékonyabbá válnak az olyan depressziós, búskomor 

műfajokra mint az EMO. Az egyik szöveg ezt így ragadja meg:  

Az emók lelkivilága tükrözi a stílus jegyeit: ezek a serdülők gyakran depressziósak, és 

világfájdalmas hangulatukat nem egyszer erősítik kedvenc együtteseik dalszövegei. A 

depresszió, melynek hátterében gyakran családi problémák állnak, sajnos nemegyszer 

falcolásban realizálódik.107  

Ezt a véleményt látszik erősíteni egy a Nők Lapjában megjelent interjúrészlet is, amelyben két 

tizenéves EMO rajongó szólal meg:  

Én tényleg depressziós vagyok! Családi problémáim vannak! Eleve ilyen a lelkem! Tudod 

milyen az, mikor az embernek öt éve nem jön össze semmi? !- Az a baj, hogy ebben az 

országban mindenki pózer, hiába olvassák el a leírásokat? ragadja el a szót a barátnő, és 

átkarolja Elzát. Ő is kiabál. ? Meg ezek a buzi pózerek elkezdtek kockásat hordani, és akkor 

azt mondják, hogy ők imók, pedig a kockás a skások jelképe!108 

A kérdés jelentőségét látszik igazolni az is, hogy a témát gyorsan felkapták a nevelési 

tanácsadással foglalkozó szülői portálok. Ezek gyakran részletekbe menő útmutatást adnak a 
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szülőknek ahhoz, hogy azok könnyebben felismerjék a gyermekeik esetében már meglévő 

vagy éppen kialakuló lelki problémákat. Eközben a cikkek arról sem feledkeznek meg, hogy a 

szülők a felelősségét firtassák. Az alábbi idézetet egy depresszióról, öncsonkításról és 

öngyilkosságról szóló vers (lásd 1. sz. melléklet) után olvashatjuk a Poronty elnevezésű szülői 

blogportálon:  

Ha a fenti verset a mi gyerekünk írta, érdemes egy kicsit a körmére nézni, vagy saját 

magunkba mélyedni, mert lehet, hogy a lázadó tinikor melankóliáján egy kissé túlmutat a 

probléma. Melynek neve lehet lázadás, önmarcangolás, depresszió, torz önismeret, de akár 

lehet emo is. S hiába tudjuk, hogy a kamaszoknál jönnek-mennek a követendő idolok, sajnos 

egyre ijesztőbb méreteket ölt és következményekkel jár az emo-jelenség.109 

 

A cikkek szerint a depressziót kiváltó harmadik ok a szülők felelősségénél is távolabbra mutat. 

Itt lényegében a társadalom és annak általános követelményrendszere kerül a diskurzus 

fókuszba. Megjelenik az a feltételezés, hogy a családon túl a hivatalos intézményrendszerek, 

elsősorban az oktatás, túl magas elvárások elé állítják a mai tizenéveseket, akik ezeknek csak 

úgy tudnak megfelelni, hogy közben a gondtalan gyermekkor eltűnik. Ez a szakértők 

meglátása szerint nagymértékben nyomasztja a fiatalokat, és hajlamosabbá teszi őket arra, 

hogy magukba forduljanak, miközben komoly lelki problémák alakulnak ki bennük. Egy 

pedagógiai szakértő így fogalmazza meg a problémát:  

 

A kiskamaszok között terjedő depressziónak az az oka, hogy ezek elé a fiatal serdülők elé olyan 

akadályokat állítunk, olyan léceket kell megugraniuk (felvételi a nyolc- vagy hatosztályos 

gimnáziumba, nyelvvizsga, különórák stb.), amelyek iszonyatos terhet raknak rájuk.110 

 

Egyes cikkekben kerek történetek is kibontakoznak egy pszichológus tolmácsolásában, aki 

szintén a túlzott elvárások káros lelki hatásaira hívja fel a szülők figyelmét:  
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Beszéltem olyan anyával, akinek a lánya 15 évesen letett egy középfokú nyelvvizsgát, felvették 

egy elit gimnáziumba, és minden előzetes jel nélkül egyik napról a másikra emós lett (…). 

Súlytalanná vált mára, hogy 15 évesen nyelvvizsgát kell tenni és felvételizni kell, megszoktuk, 

hogy növekednek az elvárások, csak a gyerekek szorongása ettől kizárólag növekedni fog. A 

kiskamasz korosztálynak olyan léceket kell megugrani, ami iszonyatos teherbírásra késztet. 

Van úgy, hogy a különórákkal együtt kiszámolva többet „dolgozik” a gyerek mint a 

multicégnél dolgozó apukája. Ilyenkor könnyen lehet, hogy a túlpörgés miatt a kiskamasz 

olyan terepet keres, ahol kiléphet ebből a mókuskerékből, beszélhet a félelmeiről és erre jó 

terep az emó.111 

 

A fentiekből kiderül, hogy a lelki eredetű problémák, azok közül is elsősorban a depresszió, 

létező kockázatként merülnek fel az EMO kapcsán.  A szövegek ennek okaként különböző 

pszichológiai, biológiai, családi és társadalmi folyamatokat jelölnek meg. Az írásokból látható, 

hogy a lelki problémák esetében az EMO stílus nem a probléma forrásaként jelentkezik, 

hanem sokkal inkább egy olyan jelenségként, ami kihasználva a tizenévesek különben is 

instabil, képlékeny személyiségét, a már meglévő problémák elmélyülését is eredményezheti. 

Ebben egyfelől közrejátszhat az EMO-ra jellemző komor megjelenés, a melankolikus 

dallamok, a depresszív dalszövegek, másfelől a fentiekben ismertetett introvertált 

személyiségideál. Ilyen értelemben az EMO-jelenség egyszerre tekinthető a kérdéses 

problémák okának és tünetének. 

 

4.4. Média 
 

Az EMO veszélyeiről szóló diskurzus negyedik eleme a média. Ebben a témakonstrukcióban 

kevesebb hangsúly kerül a stílusban rejlő közvetlen kockázatokra, sokkal inkább arról van szó, 

hogy ezek a veszélyforrások hogyan válnak elérhetővé a fiatalok számára, illetve 

ellenőrizhetetlenné a szülők számára. A szövegek elsősorban az internetre fókuszálnak, amely 

több szerző szerint is az EMO terjedésének elsődleges színtere: Az emónak szerteágazó a 

hatása, terjedésének, a külsőségek burjánzásának az internet a táptalaja (…).112 Számos 

                                                 
111 http://www.tariannamaria.hu/cikkek/publikacio/13-emo.html 
112 http://www.hetek.hu/hatter/200704/emo_a_nyafogo_kultura 2012-09-23 
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szöveg úgy állítja be, hogy míg a korábbi szubkultúrák, ifjúsági kultúrák esetében a stílusok 

terjedését személyes kapcsolatok és közvetlenül megélt élmények segítették, addig az EMO 

lehet az első olyan irányzat, ahol a csoporthoz tartozás elsődleges – és sok esetben egyetlen – 

eszköze az internet. Egyes szerzők már ennek tényét is kockázatosnak tartják, s azzal érvelnek, 

hogy a korábbi személyes kapcsolati hálózatokban, sőt még a nyolcvanas és a kilencvenes 

évekre jellemző tömegmédiában (MTV, stb.) is, jóval lassabb volt az EMO-hoz hasonló 

veszélyes stílusirányzatok térnyerése. Ezzel szemben ma már semmi sem szab gátat ezeknek, 

vagyis a most felnövekvő nemzedék azonnal és közvetlenül van kitéve a káros hatásoknak. Az 

egyik szöveg ezt így fogalmazza meg: 

 

Az emo szubkultúra színtere: az internet. Míg a 20. század végi ifjúsági szubkultúrák követői 

(rockerek, alterok, house-osok, diszkósok, stb.) valós színtereken – kocsmákban, klubokban, 

diszkókban, partikon – ismerkedtek és találkoztak, addig a 21. század eleji irányzatok 

találkozási pontjai virtuális színterekhez, a világhálóhoz kötődnek. Így az emo kultúra 

rendkívül gyors terjedése is az internetnek köszönhető.113  

A médiával összefüggő kockázatok lényegét a legtöbb írás a szocializációs folyamatok 

átalakulásával magyarázza. Itt a leggyakrabban megfogalmazott probléma az, hogy a 

tizenévesek egyre kevesebb időt töltenek a kortársaik, illetve felnőttek társaságában, ezért a 

társadalomba való beilleszkedés folyamata a médián keresztül, elsődlegesen hálózati 

színtereken realizálódik. Ezekben a diskurzusokban – összefüggésben a korábban tárgyalt 

témakonstrukcióval – rendre megjelenik a szülők és általánosságban a társadalom felelőssége, 

miszerint a kockázat gyökere abban rejlik, hogy a fiatalok túl sok időt töltenek magányosan. 

Így a serdülők a médián keresztül külső kontroll nélkül férhetnek hozzá a 

személyiségfejlődésük szempontjából káros tartalmakhoz, ahogyan arra az alábbi idézet is 

rámutat:  

Igen, régen egy nővér simán kiküldte a szobából a húgát, ha úgy érezte nem olyan dologról 

beszél a barátnőjével, ami egy kisgyerekre tartozik. Ebben az életkorban megvolt a lehetőség 

még gyereknek lenni. Most viszont már fennáll a veszély, hogy az információs technológia a 

gyerekektől úgy lopja el a gyerekkorát, hogy senki nem veszi észre. Természetessé vált, hogy 

                                                 
113 http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2009/szeparatum-2009-1-2.pdf 2012-09-23 



 80

életkori határok nélkül kapcsolódik ez a réteg az idősebbekhez, de ez azt is jelenti, hogy olyan 

dolgokat néz és olvas, amelynek megértéséhez az értelmi, érzelmi kapacitása 18-20 éves 

korára lenne meg.114 

Ugyanebben a cikkben később ezt olvashatjuk:  

A hagyományos, verbális kommunikáció annyira lecsökkent az utóbbi 10-15 évben, hogy az 

identifikációnak a kialakulása nem annyira a családban történik meg, hanem inkább az 

interneten, virtuális módon. (…) Némely internetkutató figyelmeztet, hogy vannak veszélyei az 

interneten történő identifikálódásnak, amely a kiskamasz korosztályt jellemzi. Oda kellene 

figyelni – és mégsem történik semmi. Márpedig az internetnek épp az a lényege, hogy nincs 

gát, nincs szabály, nincs korlát, nincs tilalom – nincs semmi. És ha nincsen szabályozás, akkor 

bármi megtörténhet.115 

A kontroll hiánynak kérdése más írásokban is jelentős szerepet kap. A probléma hátterében itt 

ugyancsak az idő előtti önállósodás és a hálózati kommunikációs csatornák használatának 

nyomon követhetetlensége merül fel legfőbb veszélyforrásként. A témában több szakértő is 

véleményt alkot:  

Gábor Kálmán ifjúságkutató szerint a kilencvenes években hazánkban is felgyorsult a fiatalok 

korai önállósodása, legalábbis a pénzköltés és szabadidőtöltés tekintetében. A szülőkkel egy 

lakáson osztozó, de önálló életvitel ma tizenkét-tizenhárom éves korban elkezdődik, és 

elhúzódik a harmincas évekre. A korai önállósodás része az is, hogy az iskolai és a szülői 

tekintély meggyengülésével párhuzamosan fölerősödik a média befolyása a fiatalok 

értékválasztására.116 

Ahogyan az a fenti idézetből kiderül, a média hatása nem csak a szülők, de egyes 

intézményrendszerek pozícióját is fenyegeti. Több helyen megfogalmazzák azt a kockázatot, 

hogy az interneten keresztül a tizenévesek olyan információkhoz juthatnak, amelytől korábban 

vagy a szülői tekintély vagy az oktatási intézmények szigora eltiltotta őket. A szövegek 

alapján természetesnek tűnhet, hogy ezek a tartalmak bárki számára könnyedén elérhetővé 
                                                 
114 http://www.tariannamaria.hu/cikkek/publikacio/13-emo.html 2012-09-23 
115 http://www.tariannamaria.hu/cikkek/publikacio/13-emo.html 2012-09-23 
116 http://www.hetek.hu/hatter/200704/emo_a_nyafogo_kultura 2012-09-23 
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válnak, s ezért megdől a felnőttek, a szülők és a pedagógusok „mindenhatóságának látszata”, 

ami újabb fenyegetést jelenthet a társadalom megszokott rendjére:  

A mindennapi élet gyökeresen átalakult; a régi értékek elvesztették szerepüket. Nagymértékben 

meggyengült a hagyományos szocializációs intézmények (család, iskola) fiatalokra gyakorolt 

hatása. Ezzel párhuzamosan azonban megnőtt a kortársi és a tömegkommunikáció által 

közvetített minták befolyása. A fiatalok életfelfogására és értékrendjére a média és a 

szórakoztatóipar van a legnagyobb hatással.117 

A szövegekből egy gonosz, manipulatív média képe bontakozik ki, amely megfelelő terepet 

biztosít az EMO térnyeréséhez. A cikkekből kiderül, hogy ebben a médiakörnyezetben a 

haszonszerzés szándéka dominál, amely nincs tekintettel a befogadók korára, szellemi 

érettségére, viszont csábító képekkel, vonzó stílusokkal és megkapó divatirányzatokkal 

könnyedén befolyásolja a tizenéveseket. A médiáról szóló diskurzusok hátterében az erőszak 

és az agresszió klasszikus mumusai is feltűnnek, nem egyszer párhuzamot állítva a világ 

kegyetlensége és a médiában megjelenő agresszív tartalmak közé. Az egyik szerző például így 

fogalmaz:  

A Depeche Mode, a Nirvana vagy a Guns N’ Roses után a mai szülőknek a lázadás terén már 

nem sok újat lehet felmutatni, egyesek szerint a homoszexualitás és az öngyilkosság imitálása 

talán képes lehet a felnőttek ingerküszöbét átvinni, figyelmüket felkelteni. Mondhatni, íme a 

gyerekek méltó reakciója a kizárólag magukkal elfoglalt felnőttek agresszív világára, amit a 

média jó érzékkel kiaknáz.118 

Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni, hogy mindössze néhány szöveg tükröz 

mérsékeltebb véleményt a média szerepét illetően. Ezek – hasonlóan a korábban már 

bemutatott gyakorlathoz – nem közvetlenül, hanem rajongók megszólaltatásával adnak 

árnyaltabb képet a jelenségről. Ezekben a szövegekben felmerül az is, hogy egyrészt a média 

nem mindenható, nem képes minden társadalmi szabályt felülírni, másrészről a pánikhangulat 

eleve torz képet közvetít mind az EMO, mind pedig a média valós veszélyeit illetően. Egy a 
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depresszió kérdését firtató interjúrészletben egy EMO rajongó az alábbi módón fogalmazza 

meg véleményét a médiával kapcsolatos félelmekről:  

Riporter: -  Mennyire terjed köztetek a depressziós hajlam?  

Rajongó: - Éppen azért, mert a stílus egy magába forduló lázadás, vannak, akik a gondokat 

depressziós tünetekkel élik meg. Én magam nem találkoztam ilyen esetekkel. A legtöbb negatív 

jelleget a média felnagyítja. Ez a stílus pár éve tört be igazán az országunkba, és amilyen 

átütően berobbant a tinik körébe, szerintem éppen olyan gyorsan ki is fog égni.119   

 

A vizsgálatból kiderül tehát, hogy az EMO veszélyeivel foglalkozó szövegek a probléma 

kialakulásában és terjedésében jelentős szerepet tulajdonítanak a médiának, azon belül is az 

internetnek. A diskurzusból egy manipulatív média képe bontakozik ki, ami képes arra, hogy a 

befogadókat – esetünkben a tizenéves EMO rajongókat – direkt módon befolyásolja, s közben 

felülírja, illetve helyettesíti az egészséges személyiségfejlődés szempontjából nélkülözhetetlen 

klasszikus szocializációs folyamatok lépcsőfokait. Ebben a gyakorlatban a média erős 

hatásának modelljét – azon belül is a médiapesszimista120 megközelítést – fedezhetjük fel, 

amelyben az egyik oldalon a kultúripar médiagépezete áll, míg a másik oldalon a passzív 

befogadók tömegei, akik minden különösebb kritika nélkül fogyasztják a popkultúra könnyed 

örömöket nyújtó termékeit (Horkheimer & Adorno, 1990: 147-200). Mint láttuk, a 

diskurzusban csak helyenként bukkannak fel olyan vélemények, amelyekben a médiatudatos 

magatartásra jellemző gondolatok dominálnak, s ez összességében tovább erősítheti az EMO-t 

övező negatív véleményeket.  

 

4.5. A fogyasztói társadalom kritikája  
 

A vizsgált diskurzus ötödik leggyakoribb eleme a fogyasztói társadalom kritikája. Ebben a 

témakonstrukcióban nem közvetlenül kerülnek elő az EMO veszélyei. Sokkal inkább arról van 

szó, hogy a stílus maga csupán egy manipulatív eszköz, amellyel a gazdaság képessé válik 

                                                 
119 http://www.regionaplo.hu/archiv/46/21356-kiskoros-zenei-iranyzatok-divat-eletstilus-filozofia?start=4 2012-
09-23 
120 Ezekről a fogalmakról bővebben lásd: http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/04_manipulal-
e_a_media 2012-09-23 
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arra, hogy a tizenéveseket a fogyasztásra kondicionálja. Ebben a megközelítésben az EMO-ról 

egy olyan kép bontakozik ki, amelyben a pénz hatalma dominál és ahol az irányzat fizikai 

megnyilvánulásai (a stílus megjelenítésének szempontjából nélkülözhetetlen fogyasztási 

cikkek) mögött egzisztenciálisan behatárolt társadalmi státuszok rejtőznek. A szerzők 

felismerik, hogy az EMO-ban, mint a vizuális hatások dominanciát hirdető irányzatban, a 

megjelenés válik a csoportoz tartozás elsődleges jelölőjévé. Ez önmagában még nem 

újdonság, azonban míg más irányzatok esetében ez sokszor házilag barkácsolt stíluskellékek 

használatát jelentette, addig sokan úgy vélik, hogy az EMO esetében az ipar és a piac 

összehangolt hadjáratot indítanak azért, hogy a tizenéveseket vásárlásra buzdítsák, s ezzel 

megteremtsék a „kereskedelmileg támogatott lázadás”121 gyakorlatát. A cikkek szerit ezzel 

elsősorban az a probléma, hogy a gazdaság szereplőit a mértéktelen profitszerzési vágy 

elvakítja, s eközben nem mérlegelik annak kockázatát, hogy a tizenévesek 

személyiségfejlődésére káros ideálokat népszerűsítenek. Éppen erre mutat rá az alábbi szöveg 

is:  

 

Az emó-jelenségben rejlő veszélynek épp ez az oka: egy idősebb korosztályhoz szóló érzelmi 

üzenet eléri a jóval kisebbeket, akik a fogyasztói társadalomnak és az Internet-kultúrának 

köszönhetően könnyedén „eladhatják” magukat 16-18 - 20 éveseknek.122 

 

A médiához hasonló módon, a fogyasztói társadalom egésze is gonosz, manipulatív 

rendszerként jelenik meg, amelynek a társadalmilag destruktív aspektusai dominálnak a 

szövegekben. Gyakran kerül elő a vád, hogy a mértéktelen fogyasztási vágy érdekében a 

szülők egyre több időt áldoznak a munkára, míg ezzel arányosan a szabadidő és a 

gyermekekre fordított idő csökken. Ennek az értékválságnak az eredményeként a családi 

kötelékek fellazulnak, a szülői kontroll meggyengül, s a fiatalok könnyebben válnak 

elveszetté, magányossá vagy depresszióssá. Az efféle elidegenedési folyamatot kihasználva, 

sőt ebből profitálva, tudnak az EMO-hoz hasonló irányzatok egyre népszerűbbé válni a 

tizenévesek körében. Ezekre a problémákra hívja fel az olvasók figyelmét a következő idézet:  

 

                                                 
121 http://www.ujkatedra.hu/ujkatedra/kiemelt-cikkeink/emo-veszely-divat 2012-09-23 
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Az emók sokkal kedvesebbek egymáshoz. A lényeg a szereteten és a pozitív érzelmeken van. A 

lelkük sokkal érzékenyebb, mint általában azt megszokta a kor embere. Sokan otthonról hozzák 

a problémáikat: például hiába kapott meg mindent anyagilag, ha nem figyeltek rá sosem. 

Mindenki csak rohan, és a lényeg elsikkad.123 

 

Más szövegek sokkal radikálisabban fogalmaznak a problémát illetően, s egyértelműen 

kijelentik, hogy a fogyasztói társadalom által népszerűsített stílusirányzatok kártékonyak, 

mivel semmi újat nem képesek nyújtani azon túl, hogy egyre veszélyesebb viselkedésmintákat 

mutatnak be követendő példaként:  

 

A létező szubkultúrákkal egyáltalán nem az a baj, hogy a felnőttek értékrendjét elutasítják, 

hanem hogy olyanok, mint a McDonald's-szendvicsek: jó érzéssel tölthetnek el, illúziót is 

adnak, de végtelenül károsak. Az emós, a rocker, a technós, a rapper mind úgy akar egyedi, a 

többitől különböző lenni, hogy tehetséges pénzemberek által gyártatott, szemfüles producerek 

által kialakíttatott, műanyag sztárok által közvetített magatartásmintákat sajátít el, azaz beáll 

egy, a nemzetnél kisebb nyájba.124 

 

Az eredményeket összefoglalva elmondható, hogy a fogyasztói társadalom kritikája azt a 

veszélyt hangsúlyozza, ahogyan a piac a tizenéveseket manipulálja. A szövegekben kifejtik, 

hogy a társadalom egy felkészületlen életkorban zúdítja a fiatalokra a fogyasztói kultúrát, ami 

szinte maga alá temeti és kihasználja őket. Az EMO-ban lényeges újdonságnak tűnik, hogy a 

piac felismeri a szubkultúrákban rejlő kereskedelmi potenciált, s ezt egyre tudatosabban és 

hatékonyabban használja fel a profittermelés érdekében.  

 

4.6. Divat  

A vizsgált szövegek hatodik leggyakoribb diskurzuseleme a divatban rejlő kockázatok 

kérdése. Az EMO-t kísérő pánik körül szőtt jelentéshálózatban ez hordozza a legösszetettebb 

kapcsolatrendszert az egyes témák között, mivel a korábban tárgyalt diskurzuselemeket a 
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stílusra jellemző divatirányzat kellékeinek is tekinthetjük, amelyeket a fogyasztói társadalom 

ideológiája hirdet, és a média közvetít. Ennek megfelelően a szövegekben is gyakran felmerül 

a kérdés, hogy az EMO-val társítható nyugtalanító fejlemények csupán egyszerű 

divathóbortnak foghatók-e fel, vagy a szülőknek, pedagógusoknak valós veszélyekkel kell 

számolniuk. Abban viszont miden írás kivétel nélkül egyetért, hogy az öngyilkosság, az 

öncsonkítás, a biszexualitás, a homoszexualitás vagy a depresszió „divattá válása” káros 

fejlemény, függetlenül attól, hogy ezekre a fiatalok ténylegesen fogékonyak-e vagy sem. 

Ebből következik, hogy az EMO esetében a megelőzés első lépése a külső jegyek pontos 

beazonosítása, így a legtöbb cikk már az első bekezdésében megpróbál valamiféle 

stíluskalauzt adni az aggódók kezébe. Ezekben a megfogalmazásokban rendre 

visszaköszönnek a korábban tárgyalt negatív sztereotípiák és a pánikkeltő terminológia, 

ahogyan ez az alább közölt szövegrészletben is olvasható:   

Hogy miről lehet őket felismerni? A fiúk szűkített, lányos nadrágban, elhordott nagymamás 

pulóverekben, kihajtott inggallérral valamint festett, napellenzőként is funkcionáló, 

szembelógó hajviselettel jelennek meg. Mindent, amit magukra vesznek, valamelyik más zenei 

stílustól „vettek kölcsön”: kockás mintát a ska-punkoktól, kamu tetkót a rockerektől, Converse 

cipőt, láncot, fekete körömfestést, szöges övet a punkoktól, old-szkúl melegítőt a retro 

stílusból, a hajviseletet pedig a progresszív zenei irányzatból. Főképpen a tizenévesek 

fertőződtek meg ezzel az új őrülettel.125 

Ehhez az idézethez hasonlóan más cikkek is a divatirányzatban megfigyelhető feminin 

stíluselemeket ítélik el a legélesebben. Az ilyen véleményekben nem csak a tipikus öltözék, 

hanem az azzal társuló erős smink és jellegzetes hajviselet is jól érezhető visszatetszést vált ki:  

Nagyon jellegzetes a nemi jelek összemosódása: a fiúk és a lányok ugyanúgy szűk szárú 

nadrágokat, csőfarmert hordanak, s általános a szűk pólók és felsők viselete, gyakran 

kapucnival. Az uralkodó színek a fekete, a szürke árnyalatai, de itt-ott kis mennyiségben 

megjelenik természetesen a punkos vonású rikító színek palettája is. Gyakori a szegecses, bőr 

alapú kiegészítők viselete, sokszor színes kitűzőket láthatunk. Általános a smink, fiúk-lányok 

                                                 
125 http://www.boon.hu/hirek/JEGYZET/cikk/a-fekete-szemceruza-nem-ajzoszer/cn/haon-news-FCUWeb-

20070530- 0248508822  2012-09-23 
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egyformán festik magukat: cél a láthatatlanul makulátlanra alapozott világos tónusú bőr, 

feketével vastagon, alul-felül kihúzott szem, esetleg füstösre satírozott hatással. A hajviselet is 

árulkodó: egyenes tépett frizurát hordanak, mely gyakran felül rövidebb és tupírozott, de a 

szembe lóg, a haj alul hosszabbra van hagyva.126 

Ritka a témában megjelent írás, ami alapvetően olyan fesztelenül kezeli a kérdést mint az 

Index hírportálon közölt alábbi szöveg:  

A gyerek feketére festette a haját? Ön egy ideje csak a gyerek egyik szemét látja? Ne 

aggódjon, nem vakult meg, csak el kell takarnia. Úgy az igazi. Az utóbbi időben szűk farmert 

kellett neki vásárolni, meg szegecses övet (ami valószínűleg fehér)? Viszont nem kért új 

pulcsit, mert bőven jó neki az Ön öreg, rövid melegítőfelsője? Ráadásul egy vagy két pirszing 

is bekerült a gyerek alsó ajkába? Nos, ha ezek a jegyek már adottak, és gyermeke minden nap 

hosszú időt tölt sminkeléssel és depressziósan bámul maga elé, már gyanakodhat, hogy 

elkapta őt is az emo láz.127 

A kérdés egykori aktualitását jól példázza, hogy a problémát a vidéki lapok bulvárrovatai is 

gyorsan felkapták. Ezekben a divatirányzatra reagáló olvasói leveleket is közöltek, ahol 

ugyancsak a negatív attitűdöket tükröző írások vannak jelentős túlsúlyban. Egy Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei olvasó például így fogalmaz:  

 

Bizonyos jellemzőkből egyértelműen azonosítható egy emo-s: csípőnadrág, szembefésült, 

fekete haj, erős smink, trendi cuccok, stb. Nem az önkifejezés fáj mindebben, hanem hogy így 

egybeolvadnak, eltűnnek a nemi különbségek. Remélem, ez csak egy múló divat. Ráti Józsefné, 

gondnok, Nyíregyháza. 128 

 

A pánikra reagáló később megjelent szövegekben időnként már olyan vélemények is 

felbukkannak, amelyek a veszély eltúlzására hívják fel a figyelmet. Ugyan ezek sem állítják 

azt, hogy az EMO stíluselemei teljességgel ártalmatlanok, de feltételezik, hogy a kialakult 

                                                 
126 http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2009/szeparatum-2009-1-2.pdf 2012-09-23 
127 http://velvet.hu/onleany/emo070601/ 2012-09-23 
128 http://www.boon.hu/hirek/szabolcs-szatmar-bereg/cikk/emo-egy-uj-nemzedek/cn/news-20070608-01300856 
2012-09-23 
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helyzet csak egy múló divathullám, amely a korábbi trendekhez hasonlóan néhány éven belül 

lecseng. Egy ehhez hasonló írás a homoszexualitás veszélyével kapcsolatban így fogalmaz:   

 

Ezek a külső jegyek a fiúkra és a lányokra is igazak. Mivel a frizura és az öltözködés majdnem 

ugyanolyan a két nemnél, nehéz őket megkülönböztetni. Ráadásul mindkét nem erősen festi 

magát. A fiúk is csodás, hatalmas, szomorú szemeket és festett körmöket varázsolnak 

maguknak. De ez még nem ok az aggodalomra. Az Ön fia nem meleg. A kamaszok egyszerűen 

nem akarnak különbözni egymástól. Semmiben.129  

 

Az eddigieket összegezve elmondható, hogy a divat központi szerepet foglal el az EMO-ról 

szóló diskurzusban. A divat kapcsolatot teremt a korábban tárgyalt diskurzuselemek között, s 

így legtöbbször központi veszélyforrásként tüntetik fel. A szövegek között nincs teljes 

egyetértés abban, hogy a divat elégséges befolyásoló erővel bír-e ahhoz, hogy a fiatalok 

személyiségfejlődésében maradandó kárt okozzon, viszont az EMO stílusjegyeiről kivétel 

nélkül ellenséges, elítélő véleményeket fogalmaznak meg, ami jelentősen erősíthette az 

egykori pánikhangulatot.   

 

4.7. Peremdiskurzusok 
 

Az EMO veszélyeivel foglalkozó szövegekben olyan diskurzuselemeket is felfedezhetünk, 

amelyek nem gyakoriak, ugyanakkor mégis hozzájárultak ahhoz, hogy a stílusról alapvetően 

negatív kép alakuljon ki. A peremdiskurzusokban is változatos félelmek kerülnek felszínre – 

nem kevésbé veszélyesek, mint a korábban tárgyalt példák –, s ezek által az EMO valódi 

„mumussá” válik, amely a „szülők legszörnyűbb álmait váltja valóra”.130 Ezek közé a 

diskurzuselemek közé sorolom a drogokkal kapcsolatos aggodalmakat, az anyanyelv 

eltorzulását, a táplálkozási rendellenességeket, a politikát és a vallást.  

     Szubkultúrák és ifjúsági kultúrák esetében rendszeresen megjelenő kérdés a tiltott szerek 

használata. Mégis, amikor az EMO-val kapcsolatban kialakult általános negatív 

sztereotípiákra gondolunk, talán a legritkább esetben jut eszünkbe a droghasználat kérdése, 

                                                 
129 http://velvet.hu/onleany/emo070601/ 2012-09-23 
130 http://www.tariannamaria.hu/cikkek/publikacio/13-emo.html 2012-09-23 
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jóllehet a vizsgált szövegek közül nem egy említést tesz a problémáról. A cikkek több helyen 

rámutatnak, hogy az EMO-ra jellemző életunt, depresszív hangulatokhoz a heroin használata 

illik a leginkább131, de a cigaretta, az alkohol, a marihuána és a fájdalomcsillapítók használata 

sem számít ritkaságnak az írások szerint132. Ezekkel összefüggésben a szövegek elsősorban a 

család és a rossz társaság felelősségét firtatják. A szülők elleni vád az, hogy nem fordítanak 

kellő figyelmet arra, hogy a felnövekvő nemzedék elé pozitív példákat állítsanak, s elsősorban 

ez okolható azért, ha a fiatalok drogokhoz nyúlnak. Ehhez hasonlóan a szerzők ugyancsak 

jelentős kockázatként tüntetik fel a fiatalkorúakból összeverődött bandákat, ahol a megfelelő 

szülői gondoskodás ellenére is olyan negatív hatások érhetik a tizenéveseket, amelyek szinte 

lehetetlen kivédeni.  

     Az EMO-val összefüggésben meglepően sok szöveg foglalkozik az anyanyelv torzulásával 

is. Ezt a diskurzuselemet a cikkek nem a fiatalokra leselkedő közvetlen veszélyforrásnak 

tekintik, hanem inkább arról van szó, hogy a „nyelv elkorcsosulása” az egész társadalmat 

érintő általános kockázatok szimbólumává válik, amelyben a hagyományok és a fennálló rend 

megrendülésének félelme bújik meg. Egyes cikkek rámutatnak, hogy az internethasználat 

során egy új „grafikus nyelvezet”133 hódít a fiatalok között. Ezzel összefüggésben újra 

felmerül a kontroll kérdése, mivel a szerzők szerint aggodalomra adhat okot, hogy ezeket a 

felnőttek nem értik. További veszélyforrásként jelenik meg, hogy a most felnövekvő 

nemzedék nem tanulja meg azt, hogy hogyan fejezze ki magát verbálisan. Ehelyett érzelmeket 

megjelenítő ikonokat használnak, vagyis „arról van szó, hogy az identifikációnak nem az 

összes kommunikációs csatornát használja a gyerek, hanem kizárólag egy nonverbálisat, 

annak is egy szűkítettebb fajtáját”.134 Végül a szerzők több helyen írnak a „cukiság” 

jelenségéről is, amely a szavak kicsinyítő képzőkkel való ellátását, illetve ennek túlzott 

elburjánzását jelenti. A témában megszólaló pedagógusok szerint ezzel a legfőbb probléma az, 

hogy a „cukiság” és a „nyávogó hanghordozás” gyakran olyan tudatosan felvett 

beszédhibákkal – selypítés, ritmuszavarok, hangkihagyások stb. – párosul, amelyek utóbb 

tartósan rögzülhetnek.135 Összességében a nyelv eltorzulását sokan azért tartják különösen 

                                                 
131 http://www.kamaszszerviz.hu/divatiranyzatok 2012-09-23 
132 http://csaladilap.hu/ujsagcikk/393/emo_divat_vagy_veszely.html 2012-09-23 
133 http://www.tariannamaria.hu/cikkek/publikacio/13-emo.html 2012-09-23 
134 http://www.ujkatedra.hu/ujkatedra/kiemelt-cikkeink/emo-veszely-divat 2012-09-23 
135 http://velvet.hu/onleany/emo070601/ 2012-09-23 
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veszélyesnek, mert az említett beszédhibák a személyiségfejlődés egy korai szakaszára, a 

kisgyermekkora jellemzőek. Következésképpen ezek arra utalhatnak, hogy a tizenéves 

korosztály nem hajlandó felnőni, nem képes az életkorának megfelelő szerepeket felvállalni, 

ami infantilizmushoz és egyéb komoly diszfunkciókhoz vezethet a felnőtté válás 

folyamatában.   

     A külső megjelenés szerepéről korábban már többször esett szó az EMO és a divat kapcsán. 

Azonban akkor nem tettünk említést arról, hogy e diskurzuson belül egy további jól 

elkülöníthető témakonstrukció is felfedezhető, amely a táplálkozási rendellenességekkel, 

egészen pontosan az anorexiával és a bulimiával foglalkozik.136 A szerzők szerint ezek 

hátterében is súlyos lelki eredetű problémák állnak, amelyek két irányban fejtik ki a hatásukat. 

Egyrészről a táplálék elutasítása lelassíthatja a testi fejlődés folyamatát, s ennek következtében 

a tizenévesek hosszabb időn át őrizhetik meg a gyermeki vonásaikat, ami alapvetően ebben az 

esetben is a felnőttkor elutasítását és a gyermekkor meghosszabbítását jelenti. Az okok között 

felmerül egy másik lehetőség is, ami a nemi szerepek összemosódásával hozható 

összefüggésbe. Ennek hátterében az a felismerés áll, hogy az „anorexiagyanús fiúk és lányok a 

megtévesztésig egyformán néznek ki”.137 Ebben a diskurzusban lényegében arról van szó, 

hogy a nem megfelelő táplálkozás eredményeként a nemi érés folyamata lelassulhat; a 

tizenévesek sajátos étkezési szokásaikkal megpróbálják késleltetni a hagyományos női és férfi 

szerepek felvállalását, ami az EMO-val azonosított androgün külső kialakulásában nyilvánul 

meg. A szövegek rámutatnak arra, hogy az efféle veszélyes szokásokat az EMO a stílussal jól 

társítható ideológiákkal is becsomagolja. Ezek közül az egyik a vegetáriánus táplálkozás 

gyakorlatát népszerűsíti, azzal a mögöttes üzenettel, hogy az EMO-s fiatal olyan érzékeny, 

hogy az állatok iránt érzett szeretet miatt nem eszik húst.138   

     Az EMO veszélyeit tárgyaló diskurzusok csak ritkán érintenek politikai motívumokat, 

ugyanakkor az ilyen jellegű írások egészen mély betekintést nyújthatnak az EMO-val 

kapcsolatos félelmek hátterébe. Ezek a szövegek a legtöbb esetben a liberális baloldal 

képviselőit teszik felelőssé a kialakult értékválságért, azért, hogy a magyar fiatalok elé káros 

és veszélyes példákat állít a társadalom. Ezek az erősen politikai színezetű, durván ellenséges 

                                                 
136 http://www.hirextra.hu/2009/03/14/van-az-emo-nal-is-rosszabb-legyel-te-is-hikikomori/ 
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hangvételű cikkek gyakran kitérnek konkrét politikai pártok felelősségére, elsősorban az 

MSZP és a SZDSZ szerepét hangsúlyozva. A vádak között legtöbbször a biszexualitás és a 

homoszexualitás nyílt propagálása jelenik meg, amelyekre a cikkeket követő kommentek is 

élénken reflektálnak139. A vizsgált időszak társadalmi, politikai viszonyait kitűnően példázza, 

hogy az EMO veszélyeit firtató cikkek összefüggéseket vélnek felfedezni a stílus ideológiája 

és az akkori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc politikája között.140 Mindez persze már 

egyértelműen abba az irányba mutat, hogy a pánikkeltés hogyan szolgálhatja bizonyos 

aktuálpolitikai törekvések propagandáját.  

     Végül néhány gondolat erejéig ki kell térnünk arra is, hogy a vallással kapcsolatos kérdések 

hogyan szövik át az EMO veszélyeiről szóló diskurzust. Ezzel kapcsolatban elmondható, hogy 

egyes írások párhuzamot vélnek felfedezni az EMO és azok között a hírhedt szekták között, 

amelyek közösen elkövetett öngyilkosságra vették rá a tagjaikat. Jellemző, hogy a korábbi 

témákhoz hasonlóan ezek az írások sem empirikusan megalapozott információkból merítenek, 

hanem jobbára homályos képzettársításokon és bizonytalan eredetű pletykákon alapulnak. 

Ezeket a szektapánikra jellemző félelmeket jól igazolják azok a téma lecsengésének 

időszakában megjelenő írások, amelyek egyfajta felvilágosító hangnemben cáfolják az EMO 

és a depresszív, öngyilkosságot népszerűsítő szekták között feltételezett kapcsolatokat. Erről 

az egyik szövegben ezt olvashatjuk: „Az EMO nem szekta, mely elvárja tagjaitól, hogy 

melankolikus, pszichésen gyenge, depressziós és öngyilkos hajlamúak legyenek”.141 

     A fentiekből kiderül, hogy a peremdiskurzusok szintén hozzájárulhattak ahhoz, hogy a 

közvéleményben egy gyanakváson és elutasításon alapuló attitűd rögzüljön az EMO kapcsán. 

Az említett problémákra a szövegeknek csupán kis hányada reflektál, azonban az olvasói 

hozzászólásokban kialakult viták – amelyek pontos vizsgálatára jelen írás keretei között nem 

tudunk kitérni – alátámasztják azt a feltételezést, hogy a bemutatott témakonstrukciókban a 

pánikkeltés szempontjából hatékony erők működtek.  
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5. Összegzés  
 

A kutatás végén azt a megállapítást tehetjük, hogy a vizsgált időszakban megjelent cikkek 

alkalmasak voltak arra, hogy az EMO kapcsán morális pánik alakuljon ki. Sajátosságai alapján 

a jelenségre jól illik az új típusú morális pánik fogalma, lévén hogy a pánik kialakulásának 

összes lényeges kritériuma teljesült. Egy populáris divat és stílusirányzat kapcsán a 

tizenévesek teljes korosztálya tűnt veszélyeztetettnek, ami a szülők és a szakértők aggodalmait 

vizsgálva a társadalom rendjének általános megbomlásával fenyegetett, vagyis joggal 

állíthatjuk, hogy a probléma kapcsán a társadalom széles rétegeiben teljesült az érintettség 

feltétele. A szövegek egyértelműen ellenséges attitűdöt tükröznek az EMO-ról, amiben a 

zenétől kezdve, a megjelenésen át, az irányzattal társítható jellegzetes viselkedésmódig 

gyakorlatilag minden stíluselem ellenséges reakciókat váltott ki. Ennek megfelelően, a 

probléma negatív megítélésével kapcsolatban széleskörű konszenzus alakult ki a 

társadalomban, amelynek enyhülése csak a pánik lecsengésének utolsó szakaszában érhető 

tetten. Az EMO-pánik egyik legjellemzőbb karaktere a képzelt fenyegetés és a valós veszély 

közötti aránytalanság, amelyet jól igazol az a tény, hogy a diskurzusban megfogalmazott 

devianciatípusok terjedésével kapcsolatban kialakult félelmeket – legyen szó öncsonkításról, 

öngyilkosságról, biszexualitásról vagy homoszexualitásról – nem sikerült valós példákkal, 

megtörtént esetekkel alátámasztani. Végül kijelenthetjük, hogy a probléma lefolyását az 

illékonyság is jellemzi. Bár a témában megjelent cikkek egy viszonylag hosszabb időszakot 

ölelnek fel (2007 elejétől 2010 végéig), a probléma megjelenése és intenzitása hasonlóan 

meglepetésszerű fejlemény, mint annak gyors és váratlan lecsengése. Ez annál is érdekesebb, 

mivel a stílus a fiatalok között ma is csaknem azonos népszerűségnek örvend, mint a kétezres 

évek végén, az egyetlen lényeges különbség csupán az, hogy napjainkban a média kevesebbet, 

vagy már egyáltalán nem foglalkozik a kérdéssel.   

     A legnehezebb feladatba akkor ütközünk, ha azt szeretnénk meghatározni, hogy az EMO-

pánik a társadalom mely rétegeiből indult, azaz alulról, középről vagy felülről szerveződő 

pánikról volt-e szó. A jelenség komplexitását tükrözi, hogy ezek közül egyik lehetőséget sem 

tudjuk megnyugtatóan kizárni, hiszen a szövegek alapján kiderül, hogy a társadalom 

valamennyi rétege hozzájárult a probléma felnagyításához, ki-ki a maga módján értelmezve 

azt, és a maga pozícióit erősítve használta ki a pánik keltette zűrzavart. Így a Magyarországon 
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kialakult EMO-pániknak szinte példanélküli módon vált hangsúlyos elemévé a 

homoszexualitás és a biszexualitás problémája, míg hasonló nyugati forrásokban – ahol főleg 

az öngyilkosság veszélyét emelték ki – alig találunk ilyen példát. Ez egyes szövegek alapján 

összefüggésbe hozható a társadalomban a homofóbiával kapcsolatos korábban meglévő 

alapvető félelmek felerősödésével, tehát ebben a megközelítésben egy alulról szerveződő 

pánik képe bontakozik ki. Ugyanígy, a vizsgált szövegek alapján felfedezhetünk olyan 

mozzanatokat is, amelyek arra utalnak, hogy a pánikot a politikai mező bevonásával a 

társadalmi elit is megpróbálta saját javára fordítani. Itt az EMO-pánik a negatív politikai 

propaganda eszköztárában tűnik fel, ami egybevághat a felülről szervezett pánik 

kritériumaival. Mégis, a vizsgált szövegek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a 

különböző társadalmi rétegekből kihallatszó viták közül a középrétegből induló diskurzus volt 

domináns. Ebben a klasszikus társadalmi intézmények, úgymint az oktatás, az egészségügy, a 

szociális intézményrendszer és a média befolyása volt döntő fontosságú. Ezt igazolja az is, 

hogy az írásokban legtöbbször felszólaló szakértők pszichológusok, pszichiáterek, 

pedagógusok, családsegítők, mentálhigiénés szakemberek, akik kijelentéseikkel kivétel nélkül 

megerősítik azokat a kockázatokat, amelyeken a pánik alapult.  

     Ebben a tanulmányban az EMO stílus kapcsán kialakult morális pánik természetét 

igyekeztem feltárni. A témával összefüggésben bemutattam a deviancia szociológiájának 

releváns tételeit, a devianciakonstrukciók típusait, illetve ezekkel összefüggésben a médiában 

megjelenő morális pánikok működési mechanizmusait. Az empirikus kutatás során az 

elektronikus és a nyomtatott sajtó anyagain végzett diskurzuselemzéssel tártam fel a kérdés 

témakonstrukcióit, melyek vizsgálata bebizonyította, hogy a problémára jól alkalmazható az új 

típusú morális pánik kategóriája. Végül fontosnak tartom megjegyezni, hogy az EMO-pánik 

természetesen nem csak a nyomtatott és az elektronikus sajtóban tűnt fel, hanem a 

tömegmédia más csatornái is felkapták. Elsősorban a kereskedelmi televíziók különböző 

műfajait említhetjük itt (Aktív, Fókusz, Jóban Rosszban, Joshi Bharat), s ezzel kapcsolatban 

felmerülhet az a kérdés is, hogy a magyarországi bulvármédia milyen reakciókat adott a 

jelenségre.  
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VI. Beszéljük ki! EMO versus punk142 – Egy kortárs stíluskultúra képe a 
magyar bulvármédiában 
 
 
 
Magyarországon az elmúlt bő egy évtized során tanúi lehettünk annak, ahogyan a talkshow 

műfaja megjelenik, viszonylag gyorsan jelentős sikereket ér el, majd ugyanilyen gyorsasággal 

tűnik el a képernyőkről. A hazai talkshow-k jelentős tartalmi és formai változásokon estek át 

ebben a rövid időszakban is. Eközben jellemző vonásuk maradt, hogy mindig a közvélemény 

számára legérdekesebb, legaktuálisabb témákat dolgozták fel úgy, hogy az összetett 

problémák is közérthetőek legyenek. Ennek fényében nem meglepő, hogy a kétezres évek 

végének legnépszerűbb ifjúsági kultúrája is felkeltette a szerkesztők figyelmét, s a sokakat 

foglalkoztató EMO stílus is a délutáni kibeszélőműsorok izgalmas témájává vált. Az alábbi 

fejezet ennek a jelenségnek a természetét igyekszik feltárni, miközben arra keressük a választ, 

hogy a televízió, és azon belül is a bulvármédia nyilvánossága, milyen módon járulhat hozzá a 

zenei irányzatokkal kapcsolatos társadalmi és kulturális kérdések bemutatásához és 

megvitatásához. 

     Napjainkban a zenei szubkultúrákkal kapcsolatos médiaelemzések jelentős része a hálózati 

felületekre koncentrál, miközben a klasszikus tömegmédiumok vizsgálata háttérbe szorult. Az 

internet által nyújtott újszerű kommunikációs lehetőségek a zenei szubkultúrák 

megjelenésében és térnyerésében, külső és belső reprezentációjában egyaránt alapvető 

változásokat generáltak, s ez az, ami a kutatók figyelmét egyértelműen a hálózati felületek felé 

irányította.143  Ugyanakkor nem szabadna megfeledkeznünk arról sem, hogy a tömegmédia 

egyes csatornái, úgymint a rádió és a televízió, de akár a film is, a mai napig fontos szerepet 

játszanak a mainstream populáris kultúrában megjelenő stílusok bemutatásában és 

népszerűsítésében, noha az utóbbi bő egy évtized során, az internet térhódításával 

párhuzamosan, ezeknek a csatornáknak a szerepe jelentős mértékben átértékelődött. Ennek a 

folyamatnak a lényegét elsősorban abban kell látnunk, hogy az internet elterjedését megelőző 

évtizedekben sokkal inkább jellemző volt az, hogy a népszerű stílusirányzatok elsőként a 

                                                 
142 A címben dőlt betűvel szedett idézet a Joshi Bharat Show 2010. január 25-i adásának a megnevezése.  
143 Az új média térhódítása által meghatározott közegben, az átalakuló zenei közösségek dinamikájáról és 
működéséről, illetve  tágabb kontextust adó kulturális és zenei trendekről bővebben lásd: Tófalvy Tamás, Kacsuk 
Zoltán, Vályi Gábor (szerk.) Zenei hálózatok. L’Harmattan: Budapest, 2011. 



 94

populáris tömegmédia csatornáin keresztül érék el saját célközönségüket.144 Ezzel szemben 

ma már általánosabb lehet, hogy a zenei szubkultúrák különböző formációival először hálózati 

felületeken találkozhatnak azok a személyek, akik később potenciálisan is az egyes stílusok 

követőivé válhatnak.145 Eközben a tömegmédia szerepének átstrukturálódása azt eredményezi, 

hogy a zenei szubkultúrákkal összefüggésbe hozható tartalmak elsősorban a szélesebb 

közvéleményt foglalkoztató általános társadalmi vagy kulturális kérdésekre fókuszálnak. 

Ezeknek a vitáknak továbbra is a televízió az egyik legjellemzőbb fóruma. Éppen ezrét 

érdemes áttekintenünk ennek a mediális közegnek a téma szempontjából releváns 

sajátosságait, vagyis azt, hogy a televízió és a kultúra viszonyában milyen meghatározó 

elméletek születtek az elmúlt évtizedek során.  

 

1. A televízió mint kulturális platform: a televízió kulturális tanulmányozásának 
klasszikusai   
 

A tömegkommunikáció történetének ma már közhelyesnek tűnő megállapítása, hogy a 

huszadik század második felének az uralkodó médiuma a televízió volt. Azonban sokáig úgy 

tűnt, hogy az új évezred egy új médium, az internet előretörést hozza el, ami minden korábbi 

kommunikációs eszközt magba olvasztva elhomályosítja a korábbi médiumok, s különösen a 

televízió kulturális jelentőségét. Ezzel szemben ma azt tapasztaljuk, hogy a televízió továbbra 

is sikeresen alkalmazkodik a változó technikai feltételekhez, és remekül kihasználja az azok 

által nyújtott lehetőségeket.146 Elsősorban ezekkel a technikai újításokkal, és különösen a 

digitális televíziózás térhódításával magyarázható, hogy a témával kapcsolatos felmérések az 

                                                 
144 Hasonló tendenciákról számol be a nyolcvanas években Paul Willis, Common Culture című könyvének The 
Cultural Media and Symbolic Creatvity című fejezetében. Empirikus kutatásaira támaszkodva Willis kifejti, hogy 
a nyolcvanas évekre a televíziózás vált a fiatalok domináns szabadidős tevékenységévé, míg maga a televízió a 
legfontosabb szimbolikus és kulturális médium lett az ifjúság körében. Ehhez hozzátartozik, hogy a televíziózás 
eleve is a mindennapok részévé, a hétköznapok rutinszerű cselekvésévé vált. Willis modellje már rutinszerűen 
alkalmazza a kulturális fordulathoz köthető médiaelméleti megközelítéseket, úgymint a kódolás-dekódolás 
modellt vagy az aktív nézői modellt. A szerző ezek mentén írja le azokat a gyakorlatokat, ahogyan a fiatalok 
konstruktív módon, saját igényeiknek megfelelően fejtik meg a televíziós üzenetek jelentését (Willis 1990).  
145 Ezzel összefüggésben kell rámutatnunk arra, hogy az internet térnyerésével párhuzamosan alapjaiban alakult 
át a korábban kizárólag zene sugárzására specializálódott televízióadók szerepe. Ennek egyik legjobb példája az 
amerikai MTV este, amely a kétezres évektől kezdve a korábban szinte kizárólagosan zenei videoklipekből álló 
programját saját gyártású show-műsorokkal, elsősorban realitykkel váltotta fel.  
146 A médiakonvergencia néven ismertté vált jelenségről, a televízió vonatkozásában bővebben lásd: Jenei Ágnes, 
Digitális interaktív televízió: az (anti)utópisztikus valóság. Médiakutató 2007 tavasz.  
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elmúlt néhány év során rendre a televíziózással eltöltött idő növekedését jelzik.147 Mindebből 

arra következtethetünk, hogy a televízió, bár megújult formában, de továbbra is a kulturális 

környezetünk egyik legbefolyásosabb tényezője marad, s sok tekintetben érvényesek 

maradnak televíziózással kapcsolatos korábbi tételek is (Ang 1990; Hartley 1993, 2003; 

Lembo 2000; Morley 2000; Newcomb 1983; Redway 1984; Silverstone 2000).  

     A témával foglalkozó kutatók már a nyolcvanas években megállapították, hogy a 

televíziózás lényege két tényező mentén ragadható meg. Az egyik megközelítésben a televízió 

technikai és technológiai jelentőségét hangsúlyozzák, míg a másikban a kulturális hatások 

kerülnek előtérbe. Pontosabban, a televízió egyrészről az utóbbi évtizedek során egyértelműen 

a társdalom központi kommunikációs médiumává vált, másrészről, mint „esztétikai tárgy” és 

„expresszív médium”, a társadalom kulturális értelemben történő homogenizációját is 

eredményezte (Newcomb 1983, 503). A televízió minderre azáltal vált képessé, hogy a 

társadalom intézményesített „mesemondójává” vált, azaz szimbolikus jelentésekkel bíró 

történeteken keresztül kapcsolja össze közönségének egyes tagjait.  

     A tömegkommunikáció kutatása csak a huszadik század második felében kezdett a 

televízió kulturális és társadalmi hatásaival foglalkozni (McQuail 2003, 53). Azt megelőzően a 

vizsgálatok többsége a tömegtermelés viszonyaira, a sokszorosítás és a terjesztés folyamatára 

koncentrált, miközben objektív eszközökkel (mint például a közgazdaságtan eszköztára) 

próbálták megragadni a média működését. A hetvenes évektől kezdődően azonban 

megrendültek azok a gazdásági és társadalmi feltételek, amelyek a korábbi 

tömegkommunikációs modellek hátterét biztosították, s így a technológiai fejlődésből 

következő strukturális átalakulás új modellek felállítását követelte meg. Ebben a korszakban 

születtek azok a kulturális hatások irányából közelítő elméletek, melyek közül itt három olyan 

modell ismertetésére térek ki, amelyek a későbbiekben is segítségünkre lesznek az értelmezés 

során. Ezek a transzmissziós modell, a kódolás-dekódolás modell és a kommunikáció rituális 

modellje.  

     A transzmissziós modell lényegében az üzenet átvitelének folyamatára koncentrál, tehát 

alapvetően az információ átadásának körülményeit igyekszik leírni. Lasswell 

                                                 
147 Magyarországon a televíziózással töltött idő 1995-től 2012 elejéig átlagosan két órával, összesen valamivel 
több mint öt órára növekedett. Bár ez a szám Európai viszonylatban kiugróan magas – sokan a gazdasági 
válságnak a szabadidős tevékenységekre gyakorolt hatásával magyarázzák –, a tendencia koránt sem egyedülálló 
a fejlett nyugati világban.  
Forrás: http://www.agbnielsen.com/Uploads/Hungary/stat_atv_negyedeves.pdf  2012-09-03 
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megfogalmazásában a tömegkommunikáció viszonyai között ez annyit jelent, hogy 

megpróbáljuk megválaszolni azt, hogy ki az üzenet feladója és ki a címzettje, az üzenet milyen 

csatornán jut el a címzetthez illetve maga az üzenet milyen hatást vált ki (Lasswell 1948, 32-

51). A tömegkommunikáció kulturális hatásainak vonatkozásában a modell pontosításához 

Westley és MacLean járultak hozzá jelentősebb mértékben (Westley és MacLeant McQuail 

idézi 2003, 54). Ők felismerték, hogy a tömegkommunikáció működésének megértéséhez a 

professzionális „kommunikátor” szerepét is be kell iktatni a „társadalom” és „közönség” 

között zajló információcsere folyamatába. A szerzők szerint a „társadalmi eseményeket” és 

„társadalmi hangokat” ezek a kommunikátorok közvetítik a közönség felé. A professzionális 

kommunikátorok tevékenységének fontos része tehát az események kiválasztása, és azoknak a 

médiába történő beemelése. Ezt a szelekciót Westley és MacLean szerint alapvetően az 

irányítja, hogy a közönség mit tart érdekesnek vagy izgalmasnak, miközben maguk a 

médiumok nem törekszenek a közönség tudatos befolyásolására.148 Ebből is látható, hogy a 

transzmissziós modell sok szempontból csak részben volt képes meghaladni a kommunikáció 

lineáris modelljét.149 Így ez az elmélet jobbára csupán a korábbi modell kiegészítésére volt 

alkalmas annyiban, hogy a piaci viszonyok között felismerte a tömegmédia kulturális 

relevanciáit illetve közönség igényeinek jelentőségét.   

     Stuart Hall szintén a hetvenes évek során alkotta meg azt a kommunikációs elméletet, 

amely végleg szakított a transzmissziós megközelítésben leírt lineáris modellel. A kódolás és 

dekódolás néven ismertté vált irányzat lényege az a felismerés, hogy a tömegkommunikáció 

közönségének egyes tagjai, ugyanabból az üzenetből, egymástól különböző jelentéseket 

konstruálhatnak (Hall 1973; 1982; 1989; 1975). A tömegkommunikációs modellek közül a 

kódolás dekódolás modell a hetvenes évek közepén a legösszetettebb megközelítésnek 

tekinthető, hiszen egyszerre alkalmazta az irodalomtudományok, a diskurzuselemzés, a 

szemiológia és a kultúratudományok egyes elemeit. Hall koncepciója abból a szempontból is 

korszakalkotó, hogy elsőként irányítja a figyelmet a közönségen belül lejátszódó értelmezési 

folyamatok vizsgálatára. Ezzel együtt következik be a médiakutatás egyik legjelentősebb 

paradigmaváltása is, vagyis ekkortól elsősorban már nem az érdekli a kutatókat, hogy mire 

                                                 
148 E tekintetben ez a modell már sok hasonlóságot mutat a későbbi használat és kielégítés modellel is. Erről 
bővebben lásd: Bajomi-Lázár Péter (2006): Manipulál-e a média? Médiakutató nyár.  
149 A kommunikáció lineáris modelljéről bővebben: Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). The mathematical 
theory of communication. Urbana, Illinois: University of Illinois Press.  
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használja a média a közönséget, hanem az, hogy mire használja a közönség a médiát (Bajomi 

2007). Érdemes kiemelnünk, hogy Hall szintén a televíziós jel vizsgálatából kiindulva alkotja 

meg elméletét, és felismeri annak szemantikai telítettségét, poliszémikus jellegét és 

nyitottságát. Hall kifejti, hogy a kommunikációs jelek közül a televíziós jel a legtelítettebb, és 

az abban kódolt imidzsek, stílusok, metaforák és a narráció olyan komplex történetek 

közvetítését teszik lehetővé, amelyeket a nézők saját szociokulturális hátterüknek 

megfelelően, különböző módon képesek értelmezni. Lényeges továbbá, hogy a modellben a 

televíziós műsorszámok összessége értelemmel bíró diskurzusként jelenik meg, amelyben 

különböző hatalmi érdekek feszülnek egymásnak, nem csak a produkció szintjén, hanem a 

befogadás folyamatában is. Hall ennek megfelelően különbözteti meg a preferált, az 

egyezkedő és az ellenzéki olvasatokat (Hall1973). Mindebből az szűrhető le, hogy a korábbi 

elképzelésekkel ellentétben a média közönsége az értelmezés során nincs ráutalva az üzenet 

küldőjének szándékaira, azaz nem passzív, hanem éppen ellenkezőleg, aktívan vesz részt a 

jelentésalkotás folyamatában.  

     Ugyancsak a transzmissziós modellel szemben az egyik leghatásosabb kritikát James Carey 

fogalmazta meg a hetvenes évek derekán (Carey 1975). Véleménye szerint, míg a 

tömegkommunikáció transzmissziós modellje egyes területeken gond nélkül alkalmazható, 

például a hírmédiumok vagy a reklámok világában, addig a tömegmédiumokkal 

összefüggésbe hozható komplex kulturális folyamatok leírására lényegében alkalmatlan. 

Carey ebből a felismerésből kiindulva alkotta meg a kommunikáció rituális modelljét, 

amelynek központjában a közösség, a közös élmények, a közös hit, az összekapcsolódás és az 

összefogás állnak. Ebben a megközelítésben a tömegkommunikáció célja a közösség 

fenntartása, a közös vélemények bemutatása és megvitatása. A modell annyiban függ össze a 

fent említett második generációs transzmissziós elmélettel, hogy ebben is fontos szerepet 

játszik a közönség általános elégedettsége, és hasonló módón háttérbe szorul az üzenet 

közvetítésének folyamata (McQuail 2003, 54). 

     Carey különös hangsúlyt fektet a modell expresszív jellegére, s ezzel arra mutat rá, hogy a 

résztvevő felek sokszor pusztán az érintkezés öröme végett vesznek részt a kommunikációs 

aktusban.150 További lényeges tulajdonsága a modellnek, hogy ebben is felismerik a tartalom 

                                                 
150 Ez a tézis a szubkultúrák és a média kapcsolatának vizsgálatában is meghatározó szempont lehet. Erről 
bővebben a fejezet végén.  
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többértelműségét, azt, hogy a tömegmédia üzenetinek jelentése a kultúra által nyújtott 

szimbólumrendszerek és asszociációs hálók kölcsönhatásának eredményeként jön létre. 

Mindebből az derülhet ki, hogy a rituális modellben a kommunikáció menete alapvető hatást 

gyakorol a társadalomra, erősítheti az összetartozást és kirekeszthet bizonyos elemeket, illetve 

bemutathatja azt, hogy mi az, ami elfogadható, és mi az, ami nem.  

     A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a tömegkommunikációval foglalkozó 

kutatók már a hetvenes években felismerték a televíziónak mint kulturális platformnak a 

jelentőségét. A fent ismertetett, a kulturális fordulathoz köthető médiaelméletek rávilágítottak 

arra, hogy a tömegmédiában áramló üzenetek szimbolikus jelentéseket hordoznak, maguk az 

üzenetek poliszémikusak, a jelentések ennek megfelelően képlékenyek és a közönség tagjai 

saját érdeklődésük, társadalmi pozíciójuk és kulturális gyakorlatainak megfelelően 

szelektálhatnak a tartalmakból. A vizsgálat szempontjából azonban most ennél is lényegesebb 

az, hogy a tömegkommunikáció által létrehozott nyilvánosságban, illetve annak diszkurzív 

terében, a mindenkori társadalom kulturális viszonyainak produkciója és reprodukciója zajlik. 

Ebből az következik, hogy a tömegmédia vizsgálatán keresztül a társadalomban működő 

kulturális folyamatok természetét is megérthetjük.  

     Az elmúlt évtized során a tömegmédiában formálódó nyilvánosság viszonyaival 

kapcsolatban egyre gyakrabban bukkan fel a bulvarizálódás fogalma. Ez a ma már 

általánosnak tekinthető jelenség alapvetően átírta a tömegmédia által közvetített tartalmak 

kulturális regisztereit, s ennek hatásai talán a televíziózás területén a legnyilvánvalóbbak.  

Mivel a kutatás tárgyát a televízió, és azon belül a bulvármédia kontextusában helyezem el, 

következő lépésként érdemes áttekintenünk a nyilvánosság átalakulásának és a bulvarizálódás 

folyamatának főbb téziseit.  

 

2. A televízió bulvarizálódása és a talkshow-k nyilvánosságának kulturális szerepe  
 

Európában, különösen az egykori szocialista országokban, a bulvarizálódás fogalma 

elválaszthatatlan a médiapiacokon végbement liberalizációs folyamatoktól. A televízió 

vonatkozásában, a bulvarizálódás párhuzamosan zajlott a kereskedelmi csatornák 

megjelenésével és térhódításával. Magyarországon ez az átalakulás a kilencvenes évek végén 

kezdődött el és máig erőteljesen érezteti a hatását. A piac megnyitása alapjaiban formálta át a 
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televíziós műfajokat és a műsorszerkesztési gyakorlatokat, de nem hagyta érintetlenül a 

közönség televíziózási szokásait sem. Az új modell legmeghatározóbb eleme, hogy piaci 

alapokon működik, tehát a műsorszolgáltatók elsődleges és legfontosabb célja a minél 

magasabb nézőszám elérése és a reklámbevételek maximalizálása.151 Nyilvánvaló, hogy ez 

legegyszerűbben a tömegközönség igényeinek kielégítésével érhető el, így a kereskedelmi 

média minden eszközzel ezt a célt próbálja megvalósítani.  

     A fent említett eszközök közé tartozik, hogy a hagyományos, statikus műsorstruktúrát, 

amelyben egymást követik a különböző műfajú programok, egy olyan dinamikus 

műsorfolyam váltja fel, ahol láncszemszerűen kapcsolódnak egymásba a műsorok. Ebben a 

gyorsan pergő, látványos programfolyamban a műsorok és az előzetesek mindig egy 

következő műsorszámra utalnak, állandó feszültséget generálva a nézőben (Jenei 2005). Az új 

modellben a közönség meghódításának másik fontos eszköze a szórakoztatás. Ezzel 

összefüggésben több szerző is rámutat, hogy a szórakoztatás szándéka napjainkban már 

olyannyira általános, hogy azokban a műsorszámokban is tetten érhető, amelyek 

hagyományosan nem a szórakoztató műfajok kategóriájába tartoznak. Részben ennek 

eredményeként jelennek meg a hibrid műsorok, amelyekben elmosódnak a klasszikus 

televíziós műfajok közötti határok.152  

      A kereskedelmi médiában, ugyancsak a szórakoztatás jegyében, az a hangnem is 

megváltozik, amely a nézőt megszólítja. A hagyományos közszolgálati média hivatalos 

hangját a kereskedelmi média közvetlen stílusa váltja fel, s ezzel együtt kerülnek előtérbe a 

privát szféra témái. Részben ez a változás tükröződik abban is, hogy a szerkesztők a 

hétköznapi témákkal kapcsolatos privát vélemények ütköztetésére, a problémák közös 

megvitatására ösztönzik a közönséget. Ezzel összefüggésben a műsorok a fikciós műfajok 

felől a valóság hangsúlyozásának irányába mozdulnak el. Ezt a hatást erősíti a stúdióközönség 

megjelenítése és a műsorba való bevonása, valamit az is, hogy a hétköznapi emberek is egyre 

gyakrabban válhatnak a televízió-műsorok szereplőjévé (Jenei 2005). Mivel ezek a változások 

                                                 
151 A televíziós piac átalakulásáról, a piaci modell jellemzőiről, illetve a kereskedelmi televíziózás további 
gazdasági vonatkozásairól bővebben: Gálik Mihály: Médiagazdaságtan. Budapest: Aula, 2005.  
152 Ezek közül a leggyakoribbak az edutainment (oktató és szórakoztató műsor), infotainment (tájékoztató és 
szórakoztató), advertorial (szerkesztői reklám). Jenei ezek között említi a talk show-kat is. Fontos megjegyezni, 
hogy az utóbbi tíz évben váltak általánossá a valóságshow-khoz köthető újabb hibrid műfajok, úgymint a 
dokureality (dokumentum-reality) vagy az edureality (oktató reality).  
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kivétel nélkül a bulvarizálódás irányába mutatnak, a következőkben ennek a folyamatnak a 

jellemzőit tekintjük át. 

 

2.1. A média bulvarizálódásának alapvető sajátosságai    
 

A bulvarizálódás, vagy más szóval a tabloidizáció153, a későmodern médiakörnyezet egyik 

meghatározó jelensége. Ahogyan a fentiekből kiderül, a bulvarizálódás elválaszthatatlan a 

médiapiacok liberalizációjától és jelentősen átalakítja a média tartalmi és formai jellemzőit. A 

bulvár térhódításának folyamata hazánkban csupán bő egy évtizede figyelhető meg, maga a 

jelenség viszont már több mint egy évszázados hagyományokkal rendelkezik a nyugati 

világban. A műfaj különösen Angliában örvend régóta nagy népszerűségnek.154 Érdekes 

megfigyelni, hogy a bulvár térhódításával párhuzamosan a fogalom alkalmazásának köre is 

jelentősen kiszélesedett. Míg korábban a kifejezést szinte kizárólag a nyomtatott sajtó 

alacsonyabb minőségű termékeire használták, addig ma már gyakran sorolnak ide más 

médiumokra jellemző műfajokat is.155  

     A bulvarizálódással kapcsolatos sajátosság, hogy komplex jelenségről lévén szó, a 

folyamat nehezen definiálható és sokféle módon értelmezhető. A különböző 

meghatározásokban csupán az tűnik közösnek, hogy a bulvár alapvetően populista műfajnak 

tekinthető, mellőzi a szeriőz újságírásra jellemző formális hangnemet és analitikus 

gondolkodásmódot, valamint a társadalom alsóbb osztályait szólítja meg. Ennek megfelelően a 

bulvárt az informális hangnem, a személyes nézőpontokat előtérbe helyező megközelítések és 

az érzelmekre ható stílus jellemzi. A bulvárműfajok további jellemzője, hogy a bennük 

szereplő hírek forrása bizonytalan, és ezek gyakran olyan pletykákra vezethetőek vissza, 

                                                 
153 A bulvarizálódás és a tabloidizáció kifejezések jelentése lényegében azonos. Ugyanakkor például Császi 
Lajos a tabloidizáció megnevezés használatát szorgalmazza. A szerző azzal érvel, hogy a tabloidizációval 
összefüggésben még nem rögzültek a bulvárral kapcsolatos negatív előítéletek. Ezzel egyetértve ugyan, én a 
közérthetőség kedvéért mégis a bulvár és a bulvarizálódás fogalmakat használom a szövegben.  
154 Az angol tabloid magazinok fejlődéséről bővebben lásd: Martin Conboy: Tabloid Britain: constructing a 
community through language. London: Routledge, 2000.  
155 Ezek között említhetjük még az elektronikus sajtót, a televíziót, azon belül a talkshow-kat, a szappanoperákat, 
a sorozatokat és a valóságshow-kat.  
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amelyekben valamiféle normasértés, általában egy bűncselekménnyel vagy a szexualitással 

kapcsolatos botrány, kerül a nyilvánosság elé (Császi 2003, 158).156  

     Császi Lajos több írásában rámutat, hogy abban az esetben, ha a bulvarizálódás folyamatát 

a társadalmi nyilvánosság szerkezetének szempontjából akarjuk vizsgálni, akkor alapvetően 

két megközelítésmód közül választhatunk. Az egyik értelmezésben, amely a Jürgen Habermas 

által kidolgozott polgári nyilvánosság modelljével dolgozik, a bulvármédia a nyilvánosság 

beszűküléseként értelmezhtő (Habermas 1995). Ennek az értelmezésnek a követői azzal 

érvelnek, hogy a bulvármédia olyan jelentéktelen hírekkel, vagy álhírekkel árasztja el a 

nyilvánosságot, amelyek kiszorítják a valóban lényeges közügyeket, és ezáltal lehetetlenné 

válik a problémák érdemi, konstruktív megvitatása. Ezzel szemben a másik megközelítés 

követői éppen a nyilvánosság kiszélesedésének lehetőségét látják a bulvármédiában.  Ők azt 

hangsúlyozzák, hogy a bulvármédiában olyan témák kapcsán szólalhatnak meg olyan 

társadalmi rétegek, amelyek korábban teljesen kiszorultak az elitista polgári nyilvánosság 

kereteiből.157  

      

2.2. A talkshow nyilvánosságmodelljének kulturális jellemzői  
 

A bulvarizálódással kapcsolatban eddig bemutatott gazdasági és kulturális sajátosságok kivétel 

nélkül megjelennek a talkshow műfajában.158 A továbbiakban ezeket a talkshow-kra  jellemző 

nyilvánosságmodellel párhozamosan tárgyalom. Itt elsősorban Jenei Ágnes Kereskedelmi 

televízió és demokrácia159 című tanulmányára támaszkodom, amelyben a szerző tételesen 

sorra veszi a Habermas által leírt polgári nyilvánosságmodell és a kereskedelmi média, 

pontosabban a talkshow által megteremtett nyilvánosságmodell hasonlóságait és különbségeit.  

     Jenei ezek közül elsőként emeli ki azt, hogy a talkshow-kban a köz és magán közötti 

megkülönböztetés feloldódik, ugyanis a talkshow által létrehozott nyilvánosságban zajló 

csevegés egyik fontos jellemzője, hogy a közvéleményt foglalkoztató témákat személyes 

                                                 
156 A botrányokon kívül a bulvármédia jellemző témái lehetnek továbbá a hétköznapi emberek rendkívüli tettei, a 
rendkívüli emberek hétköznapi cselekedetei, a sztárok, a különleges állatok és a katasztrófák.  
157 Ez utóbbi irányzat nem társítható egyetlen szerzőhöz vagy irányzathoz. Jellemző képviselői között említhetjük 
Fiske-ét (1987), Warnert (1993) és Glynnt (2000).  
158 Itt érdemes megjegyezni, hogy a talkshow-t számos médiateoretikus korunk egyik legmeghatározóbb bulvár 
típusnak tartja (Silverstone 2001).  
159 Jenei Ágnes: Kereskedelmi televízió és demokrácia. Médiakutató 2005 ősz 
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megvilágításba helyezi. Azt is mondhatnánk, hogy a talkshow perszonalizálja a közügyeket. 

Ez a jelenség összefügg azzal, hogy a kereskedelmi televíziók a személyes élményeket, az 

egyéni tapasztalatokat állítják a közönség elé. Ennek megfelelően a talkshow kapcsán is egy 

olyan kétirányú folyamatról beszélhetünk, amelyben egyrészről a korábban a privát szférába 

tartozó témák jelennek meg a nyilvánosságban, másrészről nyilvános témák bukkannak fel a 

magánélet területén (Jenei 2005). 

     A fent leírt változásokkal összefüggésben a nyilvánosan elfogadható beszédmódok és 

viselkedési normák is átalakulnak, ami lényegében egyet jelent azzal, hogy túlsúlyba kerültek 

az informális megnyilvánulások. A változások természetesen a társadalmi szerepek 

megjelenítésének módjára is hatással vannak; a klasszikus szerepminták összemosódnak és a 

korábban érvényes tekintély alapjai meggyengülnek. Mindebből az következik, hogy olyan 

témák is vita tárgyát képezhetik, amelyek korábban kiszorultak a nyilvános közbeszédből. 

Jenei rámutat, hogy ezek között a problémák között olyan, legfőképpen a nőket foglalkoztató 

témákkal találkozhatunk, amelyek a hagyományos nyilvánosságból kimaradtak, lévén hogy 

abban túlságosan személyesnek bizonyultak volna. Ilyenek például az abortusz, a 

szexualitással kapcsolatos témák, a családi ügyek, a szerelmi viszonyok, a hazásság vagy a 

gyereknevelés. A témák személyes természetéből adódik, hogy az ezekről folyó beszélgetések 

többnyire mellőzik a racionális érveket felvonultató vita szabályait, ami gyakran vezet az 

érzelmek elszabadulásához. Ez heves szóváltásokat, vagy akár a tettlegességig fajuló 

nézeteltéréseket eredményezhet a stúdióban, amely egyrészt új színt ad a televízió 

nyilvánossága előtt zajló vitákhoz, másrészt ezek leplezetlen bemutatása jól beilleszthető a 

kereskedelmi média szenzációhajhász, profitorientált működési rendszerébe.  

     A talkshow-k nyilvánosságának megjelenésével azonban nem csak a lehetséges témák 

száma növekszik, hanem azok is egyre többen vannak, akik lehetőséget kapnak arra, hogy a 

hangjukat hallassák.160 A kereskedelmi média és azon belül is a talkshow-k nyilvánosságának 

egyik legszembetűnőbb tulajdonsága az, hogy abban a társadalom valamennyi rétege 

szerepelhet. A talkshow-kban rendszeresen tűnnek fel az alsóbb osztályok tagjai, a munkások, 

a nemzeti és etnikai kisebbségek tagjai, a melegek és a nők, vagyis mindazok, akik a hivatalos 

hangvételű közszolgálati média korában nem kerülhettek volna a képernyőre. Ebből is látszik, 

                                                 
160 Jenei a fenti állításokat elsősorban Joshua Meyrowitz 1995-ben megjelent Oltre il senso del luogo című 
munkájára alapozza. Hasonló következtetéseket olvashatunk Császi Lajos munkáiban is.  
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hogy a talkshow-k szándékosan arra törekszenek, hogy minél szokatlanabb, az elfogadhatótól 

és az átlagostól minél inkább eltérő személyeket szerepeltessenek. Ennek lényegét Jenei abban 

látja, hogy a közönség a látványosság keretében bemutatott „abnormálissal” szemben tudja 

meghatározni saját „normalitását”, s ezzel megerősíti, újradefiniálja a társadalmi 

normarendszer szabályait.161 Ugyanakkor a szimbolikus világ ily módon történő állandó 

újraértelmezése a fennálló rendszerek mindenhatóságnak az illúzióját is aláássa, és 

felerősítheti a társadalmi relativizmust érzetét (Jenei 2005). 

     A talkshow-k szereplőinek egy másik meghatározó sajátossága, hogy valós személyként 

tüntetik fel őket, akik személyes élményeikről, egyéni tapasztalataikról számolnak be. Ez 

jelentős változás a közmédia viszonyaihoz képest, amelyet sokszor távoli absztrakciók és a 

személytelen beszédmódok uraltak. Ezzel szemben a talkshow-k vendégeit személyiségük 

egyedi vonásai, szubjektív módon megélt és bensőséges hangnemben elbeszélt történeteik 

teszik izgalmassá és érdekessé. Ebből következik, hogy az átlagos televíziónézők többsége is 

könnyedén azonosulhat a talkshow-k szereplőivel, mivel az általuk elmesélt történetek 

tartalma, illetve az elbeszélés módja sokszor azt az illúziót kelti, mintha már régről ismernék 

egymást (Jenei 2005).  

    A talkshow-kkal kapcsolatos következő lényeges kérdés az lehet, hogy az efféle műsorok 

által teremtett nyilvánosság mekkora tematizációs potenciállal rendelkezik. Ez a kérdés 

tulajdonképpen azt a problémát feszegeti, hogy a talkshow-k alkalmasak-e arra, hogy 

hétköznapi problémákat, vagy a társadalomban feszülő komolyabb konfliktusokat emeljenek 

be a nyilvánosság szférájába. Jenei amellett érvel, hogy a talkshow-k képesek felnagyítani, 

dramatizálni és a közbeszéd tárgyává tenni olyan problémákat, amelyek a társadalom jelentős 

részét érintik. Így könnyedén előfordulhat, hogy bizonyos magánszférához köthető kérdések 

először éppen ezekben a műsorokban tematizálódnak, s ezekből emelkednek ki a nyilvánosság 

magasabb szintű régióiba.162     

     Jenei szerint érdemes megvizsgálni azt is, hogy a talkshow nyilvánossága milyen 

társadalmi és kulturális funkciók ellátására alkalmas, illetve mennyiben képes helyettesíteni a 

klasszikus polgári nyilvánosság kereteit. Ezzel összefüggésben a legfontosabb kérdés az lehet, 

                                                 
161 Ez a megállapítás a korábban tárgyalt rituális modellel hozható szorosabb összefüggésbe.   
162 Magyarországon is számos példát láthattunk erre a Jakupcsek Show, a Claudia Show vagy éppen a Mónika 
Show című programokban. Ezek a műsorok hazánkban elsőként foglalkoztak nagyobb nyilvánosság előtt olyan 
rendkívül érzékeny kérdésekkel sőt, tabukkal, mint amilyen az AIDS, a homoszexualitás, a transzszexualitás és a 
transzvesztitizmus, a vérfertőzés, a schizofrénia vagy egyéb mentális problémák.  
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hogy a talkshow-k nyilvánossága képes-e a társadalomban működő normarendszer 

újratermelésére és megerősítésére. Dayan és Katz írásaira hivatkozva163 Jenei azt állítja, hogy 

erre mind a kereskedelmi média, mind pedig a talkshow műfaja alkalmas lehet. Az idézett 

szerzők a korábban tárgyalt rituális modell szerint értelmezik a kereskedelmi televízió 

nyilvánosságának működését, és kifejtik, hogy egyes médiaesemények képesek arra, hogy 

újradefiniálják a társadalom szimbolikus rendjét, fenntartsák a morális szabályokat, miközben 

az egyéni és a csoportidentitások pozícióit is megerősítik.  

     Ugyancsak a rituális modell érvényességét támasztják alá Manga írásai, aki empirikus 

kutatásain keresztül a talkshow-k és a kollektív rítusok közti azonosságokat vizsgálta. A 

szerző megjegyzi, hogy a rendszeresen ismétlődő, azonos koreográfiát követő műsorok nagy 

hasonlóságot mutatnak a kollektív rítusokkal atekintetben, hogy a folyamatos normasértések 

bemutatásán keresztül láthatóvá válik a társadalom szimbolikus rendje. Manga szerint mindez 

a tabloidokra jellemző karneváli nyilvánosság keretei között történik, amelyet szimbolikus 

kifordító mechanizmusok, profán megnyilvánulások, a káosz és a zűrzavar jellemeznek.164 Ez 

a mediatizált karneváli látványosság különösen vonzó lehet a nézők számára, mert a televízió 

segítségével, a hétköznapoktól elszakadva, egy olyan világba nyerhetnek bepillantást, amely 

sok esetben távol esik a többség által közvetlenül megtapasztalt valóságtól. Az az élmény 

pedig, ahogyan a közönség a talkshow-k nyilvánosságán keresztül a társadalomban létező 

normasértő elemekkel szembesül, magát a nézőt is állásfoglalásra készteti. A befogadók a 

műsorok közben saját szociokulturális hátterüknek megfelelően értelmezik a látottakat, majd 

nem egyszer környezetükkel is megvitatják nézeteiket. Az így kialakuló diskurzusokban a 

társadalmi viszonyok újratermelése zajlik, a káoszból ismét rend lesz, ritkább esetben a régi 

szabályokat újak váltják fel (Mangát idézi Jenei 2005).   

     Az alábbi fejezetekben a talkshow-kkal kapcsolatban itt bemutatott jelenségek természetét 

igyekszem feltárni, miközben arra keressem a választ, hogy a televízió, és azon belül is a 

bulvármédia nyilvánossága, milyen módon járulhat hozzá a zenei irányzatokkal kapcsolatos 

társadalmi és kulturális kérdések bemutatásához és megvitatásához.  

 

 

                                                 
163 Dayan, D. & Katz, E. (1992) Media Events. Cambridge: Harvard University Press.  
164 Erről bővebben lásd Mihail Mihajlovics Bahtyin François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz 
népi kultúrája című művét (Bahtyin 1982).  
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3. EMO versus Punk: zenei szubkultúrák médiareprezentációja a Joshi Bharat Show-ban 
 

Magyarországon a délutáni talkshow-k felbukkanása, evolúciója és eltűnése bő egy évtized 

alatt játszódott le. A klasszikus későesti beszélgető-műsorok, a sztárshow-k megjelenése után 

még éveknek kellett eltelnie, mire hazánkban is meghonosodtak a hétköznapi emberek 

hétköznapi ügyeit felvonultató kibeszélő show-k. A talkshow-k hazai sajátossága, hogy míg a 

nézettségi adatok alapján a közönség körében kiemelkedően nagy sikereket értek el, az elitista, 

értelmiségi álláspontot tükröző közvélemény mindvégig lesújtó kritikákkal illette ezeket a 

programokat. Ennek oka elsősorban az, hogy legtöbbször sem a kritikusok, sem a 

közvélemény nem ismerte fel azt, hogy ezek a programok mindig a társadalom számára 

legérdekesebb, legaktuálisabb témákat mutatják be. Mivel a talkshow-k merőben új 

megközelítésében fontos követelmény, hogy a legösszetettebb problémákat is közérthető és 

interaktív módón tálalják, ezek a műsorok tömegek számára teszik elérhetővé a korábban 

távolinak tűnő problémák kibeszélését. Ebből következik, hogy a talkshow-k olyan jelentős 

kulturális potenciállal bírnak, amely indokolhatja ezeknek a műsoroknak a 

társadalomtudományos szemléletű vizsgálatát.165 

    A fenti megállapítások tükrében nem meglepő, hogy az EMO, mint a kétezres évek végének 

legnépszerűbb, ugyanakkor legellentmondásosabb ifjúsági kultúrája, szintén felkeltette a 

kereskedelmi televíziók szerkesztőinek figyelmét.166 A közvéleményt is élénken foglalkoztató 

EMO stílus így csakhamar a délutáni kibeszélőműsorok izgalmas témájává vált. Az alábbi 

fejezetetek egy empirikus vizsgálaton keresztül igyekszenek feltárni ennek a jelenségnek a 

pontos természetét, miközben arra keressük a választ, hogy a televízió, és azon belül is a 

bulvármédia nyilvánossága, milyen módon járulhat hozzá a zenei irányzatokkal kapcsolatos 

társadalmi és kulturális kérdések bemutatásához és megvitatásához.  

     Ennek megfelelően az alábbi fejezetekben az EMO irányzat médiareprezentációjával 

foglalkozom, melynek során a társadalmi-kulturális jelentésalkotás folyamataira koncentrálok. 

Vizsgálatom központi kérdése az, hogy a kereskedelmi tömegmédia csatornáján közvetített 

egyik délutáni talkshow-ban milyen formában jelentek meg az EMO stílus karakterisztikus 

                                                 
165 Erre számos példát találhatunk Császi Lajos írásaiban, többek között A Mónika-jelenség kulturális 
szociológiája című kötetben (Császi 2011).  
166 A vizsgált időszakban a bulvár kategóriájába tartozó televízió-műsorok egész sora foglalkozott az emo 
irányzattal, köztük olyan aktuális témákat feldolgozó programok mint az Aktív vagy a Fókusz, illetve napi 
rendszerességgel jelentkező sorozatok is mint a Jóban Rosszban. 
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jegyei, és milyen diskurzus bontakozott ki az irányzat követői kapcsán. Ezzel összefüggésben 

arra is kíváncsi vagyok, hogy melyek voltak azok a stílussal kapcsolatos általános kérdések és 

problémák, amelyek egy népszerű kibeszélő show által teremtett szélesebb közönség 

érdeklődésére is számot tarthattak. A kérdést műfaji és narratológiai eszközökkel vizsgálom, 

melynek során részletesen bemutatom a Joshi Bharat Show formai és tartalmai sajátosságait, a 

kutatás módszertanát, végül a 2010. január 25-i EMO versus Punk című adás műfaji és 

narratívaelemzését végzem el.  

 

3.1. Joshi Bharat Show: a műsor műfaji sajátosságai 
 

A Joshi Bharat Show első adását 2008 szeptemberében láthatták a televíziónézők a TV2 

koradélutáni műsorsávjában. A kibeszélő show-k hagyományait folytató műsorral a csatorna 

az RTL Klubon futó Mónika Show-val próbálta felvenni a versenyt, és a program gyorsan 

teljesítette a vele kapcsolatos elvárásokat. A bizonytalan kezdés után a nézettség meredeken 

emelkedett, később pedig többször is túlszárnyalta a rivális Móniká-t a kereskedelmi 

célcsoportban és a teljes lakosság körében egyaránt.167 A program sikerében számos tényező 

szerepet játszott, ezeket a show tartalmi és formai sajátosságaival együtt tárgyalom. 

     A Joshi Bharat Show szerkesztői kipróbált talkshow-formulákat használták a program 

megalkotásakor. Ahogyan az a műsor 2008-as promóciójában olvasható, a show lényege az 

volt, hogy a műsorvezető és közönsége emberi problémákon segítsenek.168 A csatornán 

elérhető információk szerint, a program mintájául az amerikai Dr. Phil Show szolgált, 

amelyben a korábban pszichológusként dolgozó Dr. Phillip Calvin McGraw adott 

párkapcsolati és életvezetési tanácsokat bajba jutott vendégeknek.169 Ebből az derül ki, hogy a 

Joshi Bharat Show a negyedik és az ötödik generációs talkshow-k között helyezkedett el 

(Császi 2011, 75-88).  Mint ilyen, a műsor részben megőrizte negyedik generációs kibeszélő 

show-k botrányos elemeit, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetett az egyéni önmegvalósításra és 

önsegítésre. Erről a Blikk című napilap a következőket írta:  

 

                                                 
167 http://www.origo.hu/teve/20100517-megszunik-a-joshi-bharat-a-tv2n.html 2012-08-02 
168 http://www.blikk.hu/blikk_sztarvilag/20080821/joshi_bharat_vezeti_a_tv2_uj_talk-show-jat/  2012-08-02 
169 http://www.drphil.com/shows/ 2012-09-28 
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„Ez a műsor nem egy üres fecsegés lesz, hanem megpróbálom majd rávezetni az embereket a 

bennük rejlő megoldásokra – árulta el az indiai lélekgyógyász, aki 28 éve él 

Magyarországon.”170  

 

Ez utóbbi célnak fontos kellékei voltak az individualizmus, a spiritualizmus és a pszichológia 

populáris, közérthető irányzata (Császi 2011, 79).  Ezeket a műsorvezető sorsfordító 

események és a legkülönfélébb emberi konfliktusok megoldásának érdekében vetette be. A 

műsort meghatározó spiritualista megközelítés hangsúlyozása ugyancsak felbukkant az első 

interjúkban:  

 
A férfi azt is elárulta, már azon a napon tudta, hogy valami sorsfordító történik vele, amikor a 

TV2 megkereste: „Péntek 13-án hívtak fel, amely számomra egy különleges nap, hiszen péntek 

13-án ismerkedtem meg a feleségemmel. Én pedig 31-én születtem, amely ugye a 13 

fordítottja. Ezek a számok nagyon fontosak nekem” – vallotta be Joshi Bharat.171 

 

A program sikerében a kezdetektől fogva nagy szerepe volt a műsorvezető személyének. Az 

indiai származású Joshi Bharattal a TV2 egy közvetlen, barátságos, kissé esetlen, ugyanakkor 

könnyen szerethető karakterre bízta a műsor vezetését. Joshi Bharat egyediségét a figura 

kettőssége adta, amelyben sajátos módon keverednek az ismerős és az egzotikus 

tulajdonságok. A TV2 hivatalos honapjáról kiderül, hogy a több évtizede Magyarországon élő 

középkorú férfi mérnöki diplomát szerzett, később pedig színészként és bábjátékosként 

dolgozott, majd könyvet is írt. Nős, három gyermeke van, hobbija a zenehallgatás, az utazás és 

a televíziózás, nagy álma a tisztességes úton megvalósított karrier.172 Ezekből a 

tulajdonságokból egy kiegyensúlyozott háttérrel rendelkező, értelmiségi férfi képe bontakozik 

ki, akivel könnyedén azonosulhat egy középosztálybeli televíziónéző. Ugyanakkor Joshi 

karakterének lényeges eleme volt az indiai származás, amely lehetővé tette, hogy a 

műsorvezető többféle szereppel azonosuljon, néha a külső-, máskor a belső megfigyelő 

pozícióját vegye fel. Így bizonyos helyzetben hitelesen, magabiztosan adhatott hasznos 

                                                 
170 http://movie.blogter.hu/297442/tv2_talk_show_joshi_bharat 2012-08-03 
171 http://movie.blogter.hu/297442/tv2_talk_show_joshi_bharat 2012-08-03 
172 http://tv2.hu/mokka/cikk/joshi-bharat-2 2012-08-03 
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tanácsokat a különböző nehézségekkel küszködő vendégeknek, máskor pedig értetlenül 

csodálkozhatott rá az európai kultúra és értékrend sajátosságaira.  

     A talkshow formulának megfelelően a Joshi Bharat Show vendégei többnyire hétköznapi 

emberek voltak, akiket valóságos személyekként tüntettek fel.173 A műsor kezdetekor a 

szereplők viszonylag jólszituált, középosztálybelinek tűnő személyek közül kerültek ki. 

Később ez jelentősen átalakult, mivel a műsor eldurvulásával párhuzamosan, illetve a program 

kifulladását megelőző időszakban, már szinte kizárólag a társadalom perifériáiról gyűjtötték a 

szereplőket. A műsor vendégeinek közös tulajdonsága volt, hogy vagy saját magukkal, vagy a 

környezetükkel kerültek súlyos összeütközésbe és a problémáikat látszólag képtelenek voltak 

önállóan megoldani. A műsor sajátossága volt, hogy időnként ismert emberek is megfordultak 

benne, viszont ilyen esetekben ők is magánemberként jelentek meg, akik személyes 

problémáikkal álltak a közönség elé.   

     A talkshow közönségének megjelenítése, és a műsorba való bevonása, ugyancsak a 

klasszikus szabályokat követte. A Joshi Bharat Show adásait közönség előtt rögzítették, a 

közönség tagjai a műsor személytelen, név nélküli szereplői voltak. A nézőtéren ülő emberek 

aktívan részt vettek a show-ban, tapssal adtak jelét tetszésüknek, füttyel és fújolással jelezték 

ellenszenvüket. A kamera időről időre végigpásztázta a közönség sorait, dramaturgiai 

fordulópontok alkalmával pedig gyakran fókuszált azokra a vendégekre, akiknek az arcán 

olyan érzelmek jelentek meg, amelyek jól tükrözték az adott téma kapcsán elvárható morális 

ítéleteket. A közönség soraiban időnként a műsorvezető is megjelent, ilyenkor a 

stúdióvendégeknek is alkalmuk nyílt arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, vagy önálló 

véleményeket fogalmazzanak meg.  

     A beszélgetések háttereként szolgáló díszlet és a stúdió felépítése nem sokban különbözött 

más műsoroktól. A stúdió terét két nagyobb részre osztották fel; a nézőtér a stúdió hátsó 

részében helyezkedett el, míg a színpad, vagy a „küzdőtér”, a stúdió előterében kapott helyet. 

A műfaj szokásaihoz híven, a soron következő vendégek egy ajtó mögül léptek a stúdióba, 

majd ezután a színpadon elhelyezett fotelok egyikében foglaltak helyet. Egy könnyed délutáni 

talkshow hangulatának megfelelően a díszleteket vidám, élénk színekkel dekorálták. Ennek 

érdekessége, hogy a díszítő motívumok között egzotikus indiai elemeket is láthattunk, 

                                                 
173 A műsor megszűnését megelőző időszakban egyre többször merült fel a gyanú, hogy a talkshow vendégei 
fizetett statiszták voltak, akik egy előre meghatározott forgatókönyv szerint viselkedtek a stúdióban.  
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amelyek önmagukban is nagyban hozzájárultak a műsorra jellemző egzotikus, spirituális 

hangulathoz.  

   Végül a formai és tartalmi sajátosságok kapcsán, néhány gondolat erejéig ki kell térnünk a 

Joshi Bharat Show-ban megjelenő jellegzetes témákra. A műsor alapvetően a privát szféra 

kérdéseit tematizálta, és jellemzően önálló személyek, vagy kisebb közösségek – párok, 

családtagok, barátok, ismerősök vagy szomszédok – problémáit dolgozta fel. A Joshi Bharat 

Show-ban a témák megvitatása során a drámai szerkezet dominált, vagyis a szereplők 

újrajátszották a magánéletükben átélt konfliktusokat. Ennek megfelelően nem a külső 

események kerültek a show középpontjába, hanem a megmutatás és az eljátszás; vagyis maga 

a dráma. Ezt az irányt követte a műsor dramaturgiai szekvenciája is, amelyben az ellentétes 

vélemények ütköztetését megvalósító konfrontációt a személyes érzelmeket és sérelmeket 

feltáró vallomások követték, majd az érzelmi csúcspont után a konfliktus feloldását célzó 

megoldás került bemutatásra (Császi 2011, 79).  

     Császi Lajos a talkshow-k leggyakoribb témáit illetően hét kategóriát állít fel, melyek a 

következőképen alakulnak: (1) másság és tolerancia, (2) mentálhigiénés kérdések, (3) nemi 

szerepekkel és szexualitással kapcsolatos témák, (4) iskolával és neveléssel foglalkozó 

műsorok, (5) morális kérdések, (6) elvágyódásról és megmagyarázhatatlan csodákról szóló 

történetek, (7) család és házasság (Császi 2011, 86). Kezdetben ezeknek a témáknak a 

felbukkanása közel azonos arányban fordult elő a Joshi Bharat Show-ban, azonban a 

későbbiekben a szerkesztők úgy alakították a show profilját, hogy abban a szexualitással, a 

családdal és házassággal kapcsolatos problémák kerültek túlsúlyba. Ezzel kapcsolatban azt is 

fontos megjegyezni, hogy a Császi Lajos által felsorolt hét téma között sok átfedést 

találhatunk, ráadásul ezek közül szinte mindegyik tematizálható a szexualitás, a család és a 

házasság kontextusában. Ebből arra következtethetünk, hogy a műsor készítői felismerhették, 

hogy ezeknek a megközelítéseknek a segítségével lehet a legkönnyebben olyan témákat 

felkutatni, amelyek hatásosan tudják megszólítani az embereket, és amelyekkel könnyedén 

tudnak azonosulni a televíziónézők.  
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3.2. A populáris média szövegeinek narratívaelemzése 
 

A kulturális fordulat óta a narratívaelemzés a média kulturális tanulmányozásának egyik 

bevett módszere, hazánkban mégis csak elvétve találkozhatunk olyan átfogó munkákkal, 

amelyek ezzel az eszközzel közelítenek a populáris média szövegeihez.174 A médiaszövegek 

narratívaelemzését a kvalitatív módszerek közé soroljuk, célja a szövegekben elmesélt 

történetek szerkezetének feltárása. A módszer lényege azon a felismerésen alapul, hogy 

napjaink médiája is alapvetően történetközpontú, csakúgy mint a korábbi korok jellegzetes 

kulturális formái, mint a mítoszok, balladák vagy a költészet (Stokes 2008, 79). A 

narratológiai megközelítés jelentősége abban rejlik, hogy a narratívák szinte az összes 

médiaformában előfordulnak, vagyis a tömegmédia nap mint nap történetek százaival 

bombázza a közönséget. Történeteket mesélnek el a híradók, a bűnügyi műsorok, a 

vetélkedők, a reality műsorok vagy akár a talkshow-k is. A történetek tartalmának illetve 

szerkezetének a megismerése azért is fontos, mert a narratívák mindig az adott kultúra 

ideológiáját közvetítik, így nagyban hozzájárulnak a mindenkor fennálló társadalmi és 

kulturális viszonyok megerősítéséhez, fenntartásához (Stokes 2008, 80). 

     A narratívaelemzésnek alapvetően három uralkodó megközelítését érdemes itt érintenünk. 

Ezek közül a máig legismertebb módszer az orosz folklorista, Vlagyimir Propp nevéhez 

kötődik. Propp az orosz népmeséket tanulmányozva ismerte fel, hogy a látszólag eltérő 

történetek szerkezetüket tekintve jelentős hasonlóságokat mutatnak (Propp 2005). A szerző 

ezzel kapcsolatban így fogalmaz: „A meséknek azokról a változatairól van szó, melyek 

károkozással vagy valamilyen hiány előidézésével […], illetve valamilyen birtokolni vágyott 

tárgy utáni sóvárgással […] kezdődnek, majd a hős elindul otthonról, s találkozik az 

ajándékozóval, aki varázseszközt, vagy a keresett tárgy megtalálásához hozzásegítő 

segítőtársat ad neki; ezután a hős megküzd az ellenfelével […], visszatértében pedig üldözőbe 

veszik” (Propp, 2006: 15).   

     Propp a varázsmesék tartalmi és szerkezeti hasonlóságit kutatva hét fő szereplőtípust175, és 

ezzel összefüggésben 31 különböző funkciót különböztetett meg. Propp szerint minden 

narratívában vannak bizonyos meghatározott szerepek, amelyeket a szereplők játszanak, és 
                                                 
174 Itt elsősorban azokra a filmes műfajaitól eltérő médiaszövegekre kell gondolnunk, amelyek legtöbbször nem 
fikcióra épülő alkotások, de koherens, jól felfejthető történeti szállal rendelkeznek.  
175 Propp a következő szereplőtípusokat különböztette meg: az ellenfél, az adományozó, a segítőtárs, a 
cárkisasszony és apja, az útnak indító, a hős és az álhős (Propp, 2005: 78). 
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vannak meghatározott funkciók, amelyek a cselekményt alkotják. A narratológiai 

megközelítés szerint a szerepek és a funkciók vizsgálatával gyakorlatilag bármilyen történet 

szerkezete rekonstruálható. A szöveg rekonstrukciójának célja pedig az, hogy kiderüljön, hogy 

a történet szereplői a különböző megpróbáltatásokon keresztül hogyan tudnak a káoszból 

rendet teremteni (Császi 2011, 141). Ezek alapján a médiakutatás szempontjából Propp 

módszerének a hasznát elsősorban abban kell látnunk, hogy az nem csak a népmesékre, hanem 

szinte bármilyen típusú történetre alkalmazható.176  

    A huszadik század közepén Propp módszeréhez sok szempontból hasonló megközelítést 

dolgozott ki Claude Lévi-Strauss; ez a narratívaelemzés paradigmatikus megközelítéseként 

vált ismertté. Lévi-Strauss a törzsi társadalmak mítoszait tekintette a narratívaelemzés 

lehetséges kiindulópontjának (Lévi-Strauss 2001). Proppal ellentetében Lévi-Strauss nem a 

történeteket felépítő szerkezeti elemek megjelenését és azok időbeli sorrendjét vizsgálta, 

hanem a cselekmény és a helyszínek közötti logikai kapcsolatokat igyekezett feltárni. Érvelése 

szerin a mítoszok olyan szimbolikusan kódolt üzenetek, amelyeken keresztül feltárhatóak az 

egyes társadalmi rendszerekben működő törvényszerűségek. Lévi-Strauss ezeket a 

törvényszerűségeket a társadalomban feszülő ellentéteken keresztül tartotta megragadhatónak. 

Véleménye szerint a társadalmak tele vannak olyan, a valóságban feloldhatatlan ellentétekkel, 

amelyek csak szimbolikus módon, mítoszokon keresztül kerülhetnek kifejezésre (Császi 2011, 

142). Lévi-Strauss éppen ezért tartja fontos feladatnak a történetek ideológiai alapokon 

nyugvó megközelítését, míg rámutat, hogy bizonyos szövegek, mint például a népmesék, nem 

alkalmasak a strukturális elemzésre, mivel kevésbé éles ellentéteket fejeznek ki.  

     Fontos megjegyeznünk, hogy Propp és Lévi-Strauss megközelítései között jobbára csak 

látszólagos ellentétek feszülnek, mivel Propp a varázsmesét mitikus mesének, míg Lévi- 

Strauss ugyanezeket gyengített mítosznak tekintette (Császi 2011, 143). A két módszer közötti 

ellentéteket a strukturalista, litván származású Algirdas Julius Greimas oldotta fel, aki a Propp 

és Lévi-Strauss eredményeinek egyesítéséből alkotta meg egyszerűsített narratívaelemzési 
                                                 
176 Mint korábban utaltam rá, a narratívaelemzés a média egyes szövegtípusai esetében kézenfekvő vizsgálati 
módszer lehet, ilyenek például a filmek vagy a szappanoperák. Más szövegtípusok esetében a narratívaelemzés 
jóval nagyobb kihívások elé állítja a kutatót, elsősorban abból kifolyólag, hogy a módszer csak megszorításokkal, 
vagyis rugalmasan kezelve alkalmazható. Ez abból adódik, hogy a média által közvetített történetek – nem 
meglepő módón – a középkori népmeséktől és a törzsi mítoszoktól is nagyban különböznek. Így koránt sem 
mindig egyértelmű az egyes szereplőtípusok beazonosítása és a hozzájuk kapcsolódó funkciók felfedezése, ahogy 
az ideológiai mélystruktúrák kibontása is problémás lehet. További nehézségek következnek abból, hogy a média 
történetei sok esetben hiányosak, így bizonyos szereplők és bizonyos funkciók teljesen egészében kimaradhatnak 
a narratívából. Ez lényegesen megnehezíti a történetek rekonstruálást. 
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módszerét.177 Greimas szerint minden történet kiindulópontja az, hogy a főhősnek van egy 

projektje, azaz valamit el akar érni, vagy vágyik valamire. Ezt a valamit szokás tárgynak, vagy 

objektumnak nevezni. Azonban a főhős csak nehézségek árán tudja a célját megvalósítani, 

melynek során konfliktusok sorával kell megbirkóznia. A főhős azonban sohasem egyedüli 

szereplője a történetnek, útján segítők és ellenfelek kísérik, míg végül az áhított tárgy valakitől 

vagy valamitől egy másik valaki vagy valami birtokába kerül (Gripsrud 2008, 183). Greimas 

módszere a narratívaelemzés kommunikációs modelljeként is ismert, mivel ebben a 

megközelítésben a történeteket úgy is értelmezhetjük mint amiben a feladó elküld valamit a 

vevőnek.178  

     Greimas elméletének egyik leglényegesebb eleme az a felismerés, hogy az elbeszélésekben 

megjelenő ősi szereplőtípusok részben vagy egészében kicserélhetőek olyan absztrakt 

jelenségekkel vagy értékekkel, mint például a „hatalom”, a „társadalmi tekintély”, az 

„erkölcs” vagy a „szerelem”. Ebből következik, hogy Greimas modellje különösen alkalmas 

lehet arra, hogy segítségével kiderítsük, hogy miről is szól valójában egy adott elbeszélés; az 

elbeszélés hátterében milyen mögöttes jelentések húzódnak meg; illetve hogy ezeknek milyen 

ideológiai üzenetet hordoznak. Gripsurd erről így ír: „[Greimas módszerével] feltehetjük 

például a kérdést, hogy ki az elbeszélés alanya, és hogyan határoznánk meg az illető 

projektjének tárgyát. Van-e segítője az alanynak? Ha igen, van egy vagy több ellenfele is” 

(Gripsrud 2008, 184).  

     Végül a módszer segítségével az elbeszélés témáját is alapos vizsgálatnak vethetjük alá. 

Greimas modelljében ennek első lépése a helyzetek és a szereplők konkrét bemutatása, amit a 

szerző az elbeszélés motívumának nevez. Ennek vizsgálatában gyakran az elbeszélések első 

szakasza van segítségükre, ahol megismerhetjük a történet szereplőit, a szereplők alapvető 

tulajdonságait, illetve azt a hiányt vagy konfliktust, amely lendületbe hozza a cselekményt. 

Csak ezek után dönthetjük el azt, hogy a történet miről szól, azaz mi az elbeszélés valódi 

témája. Greimas rámutat, hogy a motívum az elbeszélés manifeszt szintjén helyezkedik el, ez 

a történet látható, nyilvánvaló, konkrét szintje. Ezzel szemben a téma az elbeszélés látens 

                                                 
177 Erről lásd bővebben: Greimas, A. J. (1992): Of Gods and Men: Studies in Lithuanian Mythology. trans. Milda 
Newman. Bloomington: Indiana University Press.  
178 Greimas a Propp által leírt hét szereplőtípus helyett egységesen az aktant, vagyis a cselekvő megnevezést 
használja, ebből ered az aktantmodell megnevezés. Greimas szerint az aktantokat egy történeten belül több 
szereplő is játszhatja, illetve ugyanaz a szereplő is több szerepben jelenhet meg egyszerre (Gripsurd 2008, 183-
184). 
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szintjén helyezkedik el. Ez az a történeti sík, ami nem fejeződik ki közvetlenül, hanem végig a 

jelentések absztrakt, rejtett régióiban mozog. A narratívaelemzés többnyire ez utóbbinak a 

kibontására irányul (Gripsrud 2008, 184).   

      Az alábbi fejezetben az EMO versus Punk című Joshi Bharat Show narratívaelemzését 

végzem el, melynek során Greimas és Levi-Strauss módszereit kombinálom. Választásom 

azért esett e két megközelítésre, mert a talkshow egy drámai keretben, az elbeszélés klasszikus 

eszközeiből építkezve mutatja be a két irányzat jellemzőit. Eközben találkozhatunk a hős, a 

projekt, az objektum, a segítő és az ellenség jól elkülöníthető kategóriáival. Láthatjuk majd 

továbbá, hogy a nézők egy fordulatokban gazdag, nagyon is kézzelfogható, személyes 

történeten keresztül ismerkedhetnek meg két, sokak számára ismeretlen és titokzatos zenei 

irányzattal. Ugyanakkor a bemutatásra kerülő történetnek már a címből is könnyedén 

kikövetkeztethető, hogy két ellentétes világ ütközését mesélik el. A problémának egy efféle, 

konfliktus-központú megközelítése kézenfekvővé teszi azt, hogy az elbeszélést ideológiai 

elemzsének is alávessük. Ennek megfelelően a műsor egyes részegységeinek végén a Lévi-

Strauss-féle paradigmatikus narratívaelemzést is elvégzem.  

 

3.3. Az EMO versus Punk című adás narratívaelemzése179  

 

3.3.1. A probléma bemutatása 

 

A Joshi Bharat Show 2010. január 25-i adása hasonlóan kezdődött, mint a program korábbi 

epizódjai. A főcímben elhangzott rövid felvezető után Joshi Bharat jelent meg a stúdióban, aki 

röviden összefoglalta, hogy aznap milyen történetre számíthatnak a nézők. A műsorvezető így 

fogalmazott:  

 

Zoltán, aki az EMO irányzattal szimpatizál, sérelmezi, hogy a punkok negatív színben tüntetik 

fel őket. Itt lesz a stúdiónkban Róbert, a punk fiatalember, aki hajlandó vitatkozni. Róbertnek 

                                                 
179 A teljes adás megtekinthető az következő címen: http://tv2.hu/joshibharat/video/punk-vs-emo/player/embed 
2012-08-13 
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viszont az a baja, hogy otthon nem talál megértésre. Ezért itt lesz édesanyja Kata, aki 

szeretné, ha a fia a régi, rendes, aranyos kisfiú lenne. 

 

Ebből máris kiderül, hogy a történetnek három főszereplője lesz. Zoltán, aki EMO rajongó, 

Róbert, aki a punk stílus követője és Kata, Róbert édesanyja, aki a punk stílussal nem tud 

megbékélni. A rövid bevezetőből is érzékelhetőek azok a főbb ellentétek, amelyekre 

felfűzhetőek lesznek a történet szálai. Várható, hogy Zoltán Róberttel, Róbert pedig Katával 

fog vitába szállni Az eddig elhangzott információkból arra is következtethetünk, hogy a vita 

egyrészről a nyilvánosság előtt zajló konfliktusok kibeszélést fogja célozni, másrészről a 

privát szféra, pontosabban a család mint közösség, és a zenei irányzatok között feszülő 

ellentétek is felszínre fognak kerülni.  

     A bevezető után Joshi Bharat első vendége, a stúdióban helyet foglaló Zoltán felé fordul. 

Zoltán a húszas évei elején járó fiatalember, megjelenése az EMO stílus karakterisztikus 

jegyeit tükrözi. A fiúnak hosszú, arcába omló sötét haja van, fekete bakancsot, világos színű 

szűk farmert, kockás flanelinget és fekete, szegecsekkel kivert bőrkabátot visel. Még így is 

feltűnő, hogy a testén több helyen nagyméretű tetoválásokat visel, köztük a kézfején, a vállán 

és a nyakán. A szemöldökében, az orrában és a szájban fekete piercingeket visel, így az 

átlagostól eltérő megjelenése azonnal jól látható megdöbbenést vált ki a közönség soraiban.  A 

takshow-k szabályainak megfelelően egyelőre ennél többet nem is tudunk meg Zoltánról, sem 

a pontos életkora, sem a foglalkozására nem derül fény.  

     A műsor első néhány percében Joshi Bharat irányítja a beszélgetés menetét, kérdései főleg 

az EMO stílus jól ismert jegyeire irányulnak. A műsorvezető elsősorban azt szeretné 

kideríteni, hogy mit jelent ENO-snak lenni, illetve hogyan lehetne megragadni az irányzat 

külső és belső jellemzőit. A kérdésekre válaszolva a néző azt tudhatja meg Zoltántól, hogy 

alapvetően egy stílusvitáról van szó, mivel az EMO egy divatirányzat, míg az emocionális 

inkább egy életérzés. A szereplő ezzel kapcsolatban így fogalmaz:  

 

Hát próbálták, hát próbálják most… ugye most divat lett nagyon ez az irányzat. Próbálnak így 

a hajra, meg az öltözködésre rámenni. Én inkább úgy mondanám, hogy voltam emocionális. 

Mert én nem adnám ehhez a nevemet, őszintén megmondom, mert Magyarországon ez már egy 

divatirányzattá vált. 
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A műsor során itt érezhetjük először azt, hogy az EMO stílussal történő azonosulást 

nyilvánosan felvállalni kockázatos vállalkozásnak tűnik. Bár ezen a ponton még nem 

egyértelmű, hogy ennek mi állhat a hátterében, Zoltán reakcióiból következtethetünk az 

irányzatot övező elutasító attitűdökre. A műsorvezető ez irányú kérdéseire válaszolva Zoltán 

még egyértelműben hárítja, hogy az EMO irányzattal azonosítsák:  

 

[…] most nem tudom, hogy ilyet lehet-e itt kamera előtt mondani, nekem az a véleményem 

erről a stílusról, hogy én… szóval… hogy mondjam, ez a média, a sajtó és a divat áldozatává 

vált. Maga a stílus, ami külföldről ered, Amerikából konkrétan, azzal úgymond tudok 

azonosulni, de annyira nem mondanám már magamat annak, vagy a magaménak, hogy én ezt 

így felvállaljam. 

 

A műsorvezető ezek után arra kíváncsi, hogy milyen ideológiák húzódnak meg az EMO 

hátterében. Ennek kapcsán az érzelmek és az érzelmesség kitárgyalásának irányába mozdul el 

a beszélgetés. Kiderül, hogy az EMO és az emocionális stílus között nincsenek lényegi 

eltérések, akár egy divathullámról, akár az irányzat melletti komoly elköteleződésről van szó, 

mindenképpen nagy hangsúlyt kapnak az érzelmek. Joshi Bharat erre irányuló kérdéseiben és 

megjegyzéseiben újra felsejlenek az EMO-val kapcsolatos általános kritikák és sztereotípiák. 

A műsorvezető szerint ugyanis a stílus egyértelműen csak negatív attitűdökkel, depresszív 

érzelmekkel és komor, melankolikus hangulatokkal hozható összefüggésbe, s ezt a rajongók 

megjelenése is jól tükrözi. Zoltán azonban elutasítja azt, hogy a külső megjelenés és a belső 

tulajdonságok között ilyen éles párhuzamot vonjon a közvélemény. Válaszában így érvel:  

 

Elvont. Elvont, végülis, az egész egy ilyen elvont stílus. Az érzelmeket nem feltétlenül a külső 

alapján kell meghatározni, nem attól függ, hogy valakinek most hosszabb a haja, vagy 

rövidebb a haja, hogy mennyire érzelmes. Mert lehet egy rövid hajú ember is ugyanúgy 

érzelmes, nem ezen múlik, csak ezt próbálják az úgymond ellenlábasok így beskatulyázni, hogy 

biztosan, aki már… hogy ennek van valami köze hozzá, hogy a külsőnek… pedig ez 

elsősorban, ez belülről jön. Ez az egész életérzés. 

 



 116

Az érzelmek jelentőségének pontosításán túl, a fenti okfejtés azért is lényeges, mert a történet 

során először bukkan fel az ellenség, az úgynevezett „ellenlábasok” képében. Bár ebből a 

homályos utalásból egyelőre még nem derül ki semmi konkrétum, az már sejthető, hogy az 

EMO irányzatnak vagy a társadalmi nyilvánosságon belül általában, vagy a kortárs zenei 

szcénában lehetnek ellenzői. Az okfejtésből az is kiderül, hogy ezek az elemek valótlan 

állításokkal akarják rossz hírét kelteni az irányzatnak.  

     A beszélgetés következő szakaszában a műsorvezető továbbra is az érzelmek jelentőségéről 

faggatja Zoltánt, akitől megtudhatjuk, az EMO-val történő azonosulás nem egy bizonyos 

életérzés felvállalását jelenti, hanem sokkal inkább egyfajta fogékonyságot a mélyebb 

érzelmek, a szentimentális, esetleg romantikus hangulatok iránt. Az interjúalany ezt így fejti 

ki:  

 
JOSHI: De mi ez az életérzés?    

 

ZOLTÁN: Hát ez az életérzés az, hogy például vannak emberek, akik pont azért nem értik meg 

ezt az egészet, mert máshogy néznek erre az egész úgymond dologra, vagy stílusra… ő nekik 

ez a más, nekünk meg ez a más. Tehát… 

 

JOSHI: Még mindig nem vagyok tisztában azzal, hogy emosnak vagy emósnak lenni az mit 

jelent belülről. Milyen tartalommal bír? Tehát miképpen látja a világot? Mi az életcél?  

 

ZOLTÁN: Hát másképpen. Például… nem feltétlen’ kell életcélt keresni benne, inkább azt, 

hogy például meg tudja találni a zenében az érzelmeket, vagy tegyük fel…  

 

JOSHI: De van, aki Mozartot hallgat, és abban találja meg az érzelmeket…  

 

ZOLTÁN: Abba’ is lehet. Most konkrétan a stílusbelileg, úgy mondom, hogy bármilyen 

dologban találhat érzelmeket, nem feltétlenül zenéről beszélek. Akár mondjuk egy fa, vagy egy 

növény. Az is kelthet emocionális hatást, kiválthat érzéseket, érzelmeket emberekből.  

 
A beszélgetés következő szakaszában Zoltán arról a különbségről beszél, ami az úgynevezett 

„divat EMO-sok” és a „true EMO-sok” között áll fenn. Ez a szál tovább erősíti annak tényét, 
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hogy az EMO-sok rendszeresen konfliktushelyzetekbe keveredhetnek a hétköznapokban. A 

fiatalember szerint a divat EMO-sok csak a külsőségekre koncentrálnak, míg konfliktusos 

helyzetekben nem vállalják fel a zenei ízlésüket, és letagadják, hogy bármi közük lenne az 

irányzathoz. Ezzel szemben a Zoltán által „true EMO-soknak” nevezett csoport az egyelőre 

még meg nem nevezett konfliktusok során is kiáll az ízlése mellett, akkor is, ha ez 

egyértelműen felvállalhatatlannak tűnik a többségi társadalom szempontjából. Ezzel 

összefüggésben egy „érdekes paradoxonra” hivatkozva Zoltán azt is kifejti, hogy a beszélgetés 

felvételének idején már „nagyobb divat” azt állítani, hogy valaki nem EMO-s, mint azt, hogy 

EMO-s.  

     A beszélgetés ezen a ponton vesz újabb fordulatot, és az eddig is érzékelhető konfliktus 

kibontásának irányába mozdul el. Következő kérdéseiben Joshi Bharat külsőségeiben a 

punkokhoz hasonlítja az EMO-kat, s ennek kapcsán von párhuzamot a világ elleni tiltakozás 

ideológiájával. Zoltán válaszában mereven elutasítja ezt az elképzelést, s bár azzal egyetért, 

hogy a külsőségek szintjén jelentős hasonlóságok vannak a két stílus között, megfogalmazza, 

hogy azok mégis alapvetően különböznek egymástól. Kifejti, hogy az EMO sokkal békésebb, 

kifinomultabb módja a lázadásnak. Ezzel szemben a punkokról egy olyan nonkonform stílus 

képét festi, amelyben a normaszegő, deviáns vonások dominálnak, úgymint a huliganizmus és 

egyéb agresszív magatartásminták, valamint az alkoholizmus. Zoltán a következőképpen 

fogalmaz:  

 

Igen, igen, ez is egyfajta lázadás, ha úgy vesszük. Csak ez egy kicsit békésebb formája, mint a 

punkoknak, mert azért láttam… emlékszem arra, hogy a punkoknak voltak ilyen… mint a 

huligánoknak… egy ilyen agresszívebb megjelenése van, nem is az, hogy küldősre, hanem 

balhék, satöbbi, részegesek, satöbbi. 

 

A beszélgetés során ezen a ponton válik először egyértelművé az, hogy a narratíva fejlődése 

során a punkok fogják az EMO-k ellenpontját alkotni, azaz itt kerül behelyettesítésre a 

korábban már vázolt ellenségkép. Az ellenség beazonosítását tovább erősítik a műsorvezető 

ezt követő kérdései, melyek a punkok és az EMO-k közti konfliktus természetének részleteit 

igyekszenek kibontani:  

 
JOSHI: És ön szerint a punkok félreértik magukat?  
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ZOLTÁN: Félre.  
 
JOSHI: És miért? Milyen negatív véleményük van magukról?  
 
ZOLTÁN: Hát például a szexuális orientációt, a beállítottságot, azt így félreérik. Mert ha 

valakinek hosszabb haja van, vagy szűk gatyát hord, az már biztosan meleg, vagy biszexuális. 

És ez nem fedi a valóságot. Mert valaki valóban az, valaki nem. Tehát ez egy ilyen szuverén 

dolog, ki hogy gondolja. De alapvetőleg ennek a stílusnak nincs köze a… mit tudom én, 

például a…  

 
Zoltán utolsó hozzászólása a narratíva következő fontos eleme, hiszen a két irányzat kapcsán 

eddig említett elvont ideológiai ellentétek után először bukkan fel egy kézzelfogható 

problémakör, nevezetesen a homoszexualitás és a biszexualitás. Ez nyilvánvalóan könnyű 

támadási felületet nyújt az EMO esetében, továbbá a punk és az EMO közötti ellentétek 

alapvető forrása is lehet. Érdemes rámutatni, hogy a homoszexualitás és a biszexualitás 

kérdése az EMO-val azonosítható jellegzetes megjelenés és a viselkedésmód kapcsán merül 

fel. A narratívában ennek a témának a megjelenése újra megerősíti az előző fejezetekben 

tárgyalt, az EMO-val kapcsolatos általános társadalmi félelmek jelenlétét.  

     A talkshow szabályaihoz igazodva, a beszélgetés következő szakaszában a bemutatott 

probléma szubjektivizálására kerül sor. A konfliktusok kapcsán elhangzott megjegyzések 

eddig kivétel nélkül általános jelenségekre vonatkoztak, ezek megszemélyesítése csak ezután 

következik. A műsorvezető kérdései itt annak kiderítésére irányulnak, hogy Zoltán átélt-e már 

a punkokkal kapcsolatban bármilyen negatív élményt, vagy esetleg valamilyen komolyabb, 

személyes konfliktust. Válaszában a fiatalember több ilyen esetre is utalást tesz. Kiderül, hogy 

ezek közül az összetűzések közül néhány csak a verbális agresszió szintjén mozogott, míg 

máskor komolyabb, fizikai erőszakra utaló elemek is feltűnnek a narratívában. Zoltán ezekről 

így beszél:  

 

JOSHI: […] Személyesen ellentéte volt valaha punk fiatalemberrel? Volt valami negatív 
élménye?  
 
ZOLTÁN: Volt.  
 
JOSHI: Mi volt az?  
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ZOLTÁN: Hát a külsőm miatt. Például leköptek, vagy belém kötöttek. Esetleg kaptam egy-két 

taslit, mert nem tetszett nekik, hogy most szűk gatyát hordok…  

 
JOSHI: Tehát megy az utcán, vannak ezek a piercingjei, egyébként egy normális, hosszú hajú 

fiatalember, ugye? És akkor jön egy punk ember, és akkor kap egy taslit, hogy hogy nézel ki?  

 
ZOLTÁN: Hát volt már rá precedens.  
 
 
Érdemes megjegyezi, hogy az itt bemutatott beszélgetésnek is jellemzője az, hogy az igencsak 

kellemtelen, sokszor veszélyesnek is tűnő konfliktusok kibeszélése meglepően felszabadult 

légkörben zajlik, ahol a műsorvezető oldaláról érkező vicces-ironikus megjegyzések is helyet 

kapnak. Ez a sajátosság jól összefér a talkshow szórakoztató jellegével, mivel ez a 

dramaturgiai elem feloldja a nézőkben a túlságosan komoly, sokszor lehangoló történetek által 

okozott belső feszültségeket. A konfliktusok kitárgyalása kapcsán a műsorvezető az alábbi 

módón alkalmazza ezt a show-elemet:  

 

ZOLTÁN: Volt már rá precedens. 
 
JOSHI: Tényleg?  
 
ZOLTÁN: Igen, tényleg. De ez nem most…  
 
JOSHI: Leköptek?  
 
ZOLTÁN: Igen.  
 
JOSHI: De közben nem beszéltek, mert a kettő együtt nem megy. De most lesz lehetősége 

személyesen elmondani, mert jön ide egy fiatalember, egy punk fiatalember.    

 

Jól látható, hogy Joshi Bharat humoros megjegyzése nem csak feloldja az eddigi 

feszültségeket, de egyben egy tematikai határt is kijelöl a diskurzusban. A műsorvezető 

először tesz utalást arra, hogy a beszélgetéshez egy punk fiatalember fog csatlakozni, amiből 

sejthető, hogy a szembesítés során tovább fokozódik majd a feszültség, és nyíltabbá válnak az 

irányzatok közötti ellentétek. Mielőtt a beszélgetés második része elkezdődne, Joshi Bharat 
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felkonferálja a következő vendéget, akinek egyelőre csupán a keresztnevét ismerjük meg; 

Róbert következik.  

     A fentiekből kiderül, hogy a talkshow első részét a motívum kategóriájával azonosíthatjuk, 

mivel itt kerül sor a helyzet és a szereplők bemutatására, vagyis az elbeszélés témájának 

kijelölésére. Kiderült az, hogy a történet főszereplői az EMO és a punk irányzatok rajongói, 

témája pedig a két stílus követői között fennálló ellentétek lesznek. A szereplők 

tulajdonságaira is fény derült a beszélgetés első felében, igaz, eddig csak az egyik fél 

véleménye hangzott el. Megtudtuk, hogy az EMO-k alapvetően békés, nyugodt, érzelmes, 

melankolikus hangulatokat kedvelő, sokszor félreértett fiatalok, akik a maguk csendes módján 

lázadnak a világ igazságtalanságai ellen. Ezzel szemben a punkok sokkal negatívabb színben 

tűntek fel, ők az örök lázadók, akik nem csak az EMO-kkal szemben ellenségesek, hanem az 

általános viselkedési normáknak sem tesznek eleget; isznak, trágár kifejezéseket használnak, 

randalíroznak és verekednek. Ebben a megközelítésben, a klasszikus mesék alapvető 

kategóriáiból kiindulva, az EMO-k lehetnek a történet főhősei, míg a punkok az ellenség, vagy 

az ellenfél szerepével azonosíthatóak.  

     Mindezekből együttesen rajzolódik ki a narratíva projektje. A projekt minden történet 

kiindulópontja, ez az a cél, amit a főhős el akar érni. A vizsgált történet esetében a főhős 

projektje az EMO irányzattal kapcsolatos negatív sztereotípiák és ellenséges attitűdök 

leküzdése lehet. Ebben a megközelítésben az EMO-t övező előítéletek egyfajta hiányt 

generálnak; az elfogadás és befogadás hiányát. Következésképpen, a vizsgált történetben a 

társadalmi/kulturális kirekesztés különböző mechanizmusaiban tetten érhető konfliktusok 

hozzák mozgásba a cselekményt, és az elismerés és a befogadás aktusai válnak a narratíva 

objektumává.  

     Hasonló megállapításokat tehetünk, ha a beszélgetés első részének ideológiai elemzését 

végezzük el. Az itt bemutatásra kerülő történetnek már a címből is kiderül, hogy az két 

ellentétes világ ütközését mutatja be. A problémának ez a konfliktus-központú megközelítése 

jelentős hangsúlyt fektet a történet hátterében működő ideológiai ellentétek kidomborítására.  

 

 

 

 



 121

Ez a vizsgált epizód esetében a következőképpen alakul:   

 

                                                               EMO – PUNK 

                                 KÜLSŐ MEGJELENÉS – BELSŐ ÉRTÉKEK  

  HOMOSZEXUALITÁS/BISZEXUALITÁS – HETEROSZEXUALITÁS  

                                         BÉKÉS LÁZADÁS – AGRESSZÍV LÁZADÁS 

                                           ÁRTALMATLAN – VESZÉLYES  

                                                         PASSZÍV – AKTÍV  

 

Lényegében az itt látható ellentétpárok bemutatásának sorrendje a narratívában történő 

felbukkanásuk kronológiai sorrendjét is követi. Azaz először az EMO-k megjelenésének 

sajátosságait ismerhettük meg, s ezzel párhuzamosan derült ki, hogy a komor megjelenés nem 

feltétlenül utal depresszív hangulatokra vagy életunt magatartásra, éppen ellenkezőleg, az 

EMO stílus elsősorban az elmélyült, pozitív érzelmek ideológiáját hirdeti. Ezután a 

narratívában az EMO-val szemben szinte azonnal megjelent a punk stílus is, így a későbbi 

ellentétpárok már e két stílus viszonyában értelmezhetőek. Ezek között is kiemelt hangsúlyt 

kap a szexualitás kérdése, ahol a deviánsnak ítélt homoszexualitás és biszexualitás áll 

ellentétben a társadalmi normaként értelmezett heteroszexualitással. Csak ez után kerül 

említésre az egyes irányzatokkal azonosítható lázadás módjának különbségei, illetve ezzel 

összefüggésben a stílusokhoz köthető vélt és valós veszélyek tematizálása. Mindebből pedig 

az derül ki, hogy az EMO stílusra inkább a passzivitás, míg a punkra az aktivitás lehet 

jellemző.  

 

3.3.2. A konfliktus kibontása 

 

A talkshow második felvonása egy újabb szereplő, Róbert bemutatásával kezdődik. A 

szokásos koreográfiának megfelelően, Joshi Bharat szólítja a vendéget, aki egy díszletajtó 

mögül kilépve érkezik a stúdióba. A közönség őt is tapssal üdvözöli. Róbertnek szintén csak a 

keresztnevét tudhatjuk meg, sem a pontos életkorára, sem a foglalkozására nem történik 

utalás. Róbert, a korábbi vendéghez hasonlóan, a húszas évei elején járó fiatalember. 

Megjelenésével azonnal sokkolja nem csak a közönséget, hanem Zoltánt is, aki megilletődött 
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tekintettel kíséri beszélgetőpartnerének bevonulását. Róbert megjelenése a punk stílus 

karakterisztikus jegyeit tükrözi; magas szárú, szigetelőszalaggal megerősített bakancsot, fekete 

katonai nadrágot, ugyancsak fekete, nyomott mintás pólót, szürke mellényt és kockás sálakat 

visel. A fiatalembernek hosszú, szőkített kecskeszakálla van, frizuráját jellegzetes, színesre 

festett, égnek álló tincsek díszítik. Arcán ő is többféle piercinget visel. Róbert szokatlan, 

feltűnő és az átlagos televíziónéző számára nyilvánvalóan meghökkentő figuráját a kamera 

többször végigpásztázza, ezzel is fokozva a különös megjelenés által keltett hatást.  

     A beszélgetés udvarias, ugyanakkor távolságtartó és hivatalos légkörben kezdődik. Zoltán 

és Róbert bemutatkoznak egymásnak, majd a műsorvezető egy humoros megjegyzéssel oldja a 

feszültséget: „Orrkarikájuk egyforma! Orrnál passzolnak!”. Joshi Bharat ezután azonnal a 

beszélgetés tárgyára tér, és felkéri vendégeit, hogy meséljék el, hogy mi a két irányzat közötti 

ellentétek alapja. Ezen a ponton megváltozik a beszélgetés légköre, Róbert azonnal támadóan 

nyilatkozik az EMO-ról. Zoltán korábbi megállapításait megerősítve, érvelésében a 

homoszexualitás kérdése kerül előtérbe. Róbert ennek kapcsán határozott párhuzamot von az 

EMO-k megjelenése, öltözködése illetve szexuális beállítottsága között. A fiatalember 

megszólalásaiban éles kritikát fogalmaz meg az EMO-val szemben, miközben a durva, 

komolyan sértő kifejezéseket sem mellőzi:  

 

Ellentét? Az emósok úgy öltöznek, mint a buzik. Meg mit tudom én… márkás cuccok, aztán 

még spúrok is. 

 
A fenti megjegyzésből is egyértelműen látszik, hogy a homoszexualitás és a biszexualitás 

problémája központi kérdés lesz a vita során. Válaszában Zoltán egyértelműen visszautasítja 

az ezzel kapcsolatos vádakat, és rámutat, hogy a punk stílus sem mellőzte a szexuális 

normákkal szembeni lázadást. Mint kiderül, a punok öltözködésében, hajviseletében, 

viselkedésében is számtalan félreérthető motívum szerepelt. A fiatalember számos konkrét 

példát említve ezekre is utal az alábbi hozzászólásában:  

 

Először is, ha megnézzük, a nyolcvanas években is hordtak már csőgatyát, mégsem voltak 

buzik. És a másik dolog, hogy a punkok ugyanúgy hordanak csőgatyát. Százszor buzisabban 

néznek ki, ha már így kell fogalmazni. Meg kell nézni, hogy már a hetvenes években voltak 
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olyan bandák, lásd például a Sex Pistoles180, New York Dolls181, és egy csomó olyan banda, 

amelyikben úgy néztek ki, mint a nők. 

 

A homoszexualitás és a biszexualitás témájánál maradva, a beszélgetés következő szakaszában 

még mindig a divaté a főszerep. Moderáció hiányában a két fiatal továbbra is az egyes 

irányzatokhoz köthető, félreérthető stíluselemek kitárgyalásában mélyül el. Eközben új 

szálként egyre többször bukkan fel a média, azon belül is a televízió szerepe. Zoltán szerint a 

televízió egyre nagyobb hatással bír a tizenéves közönségre, s ezzel kapcsolatban 

megfogalmazza, hogy az EMO irányzat követőinek többsége nincs tisztában a stílus 

eredetével, céljaival, ideológiájával. Ehelyett a fiatalok egy jó része csupán egy trendi 

irányzatot lát az EMO-ban, amelynek pusztán a külsőségeivel akar vagy tud azonosulni. 

Róbert eközben tovább szajkózza az EMO-val kapcsolatos jól ismert sztereotípiákat, miszerint 

az stílus követői melegek, depressziósak és túlérzékenyek.  

 

RÓBERT: Az polgárpukkasztásért volt… 
 
ZOLTÁN: Ez is egy polgárpukkasztás… ez is egy lázadás.  
 
RÓBERT: Mi? Az EMO? 14 éves, depressziós kis köcsögök, ennyi. Én nem tévében láttam, 

hanem magammal szemben, az utcán például, hogy a gyereken ott volt, mit tudom én hány 

száz… és ott emóskodik.  

 
ZOLTÁN: Na jó, de ezek csak divatemberek. Ezek nem gondolják komolyan. Ha odamész 

hozzá, nem fogja azt mondani, hogy… 

 
RÓBERT: A bal szemébe bele van tűrve a haja, merthogy a jobb szemével jobbnak látja a 

világot…  

 
ZOLTÁN: Nem, ettől nem fogja jobbnak látni a világot. Látja a tévében, hogy ez a menő.  
 
RÓBERT: De hét ezt csinálják, most nem azért.  
 

                                                 
180 Az együttesről bővebben a hivatalos honlapjukon: http://www.sexpistolsofficial.com/ 2012-12-18  
181 Az említett együttes tagjai sokszor ténylegesen női ruhákban jelentek meg a fellépéseiken. A bandáról 
bővebben: http://www.nydolls.org/News.html. 2012-12-15 
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Ezen a ponton jól látszik, hogy a vita során eddig jobbára Zoltán kényszerült védekező 

pozícióba. Ő a történet főhőseként az igaztalan vádakat próbálta hárítani, és igyekezett 

eloszlatni az EMO-val kapcsolatos téveszméket. Mindez jól összhangba hozható a show első, 

bevezető szakaszával, ahol a konfliktus természetét és annak szereplőit ismerhettük meg. 

Ennek fényében az sem okoz meglepetést, hogy az ellenség alakjával azonosítható, aki 

piszkálódó, bántó megjegyzéseivel folyamatosan tűz alatt tartja beszélgetőpartnerét. Róbert 

alakját tovább árnyalja, és egyértelműen ellenszenvesebbé is teszi a néző számára, hogy nem 

valódi partner a vitában; látszólag semmilyen érvvel nem lehet eltántorítani eredeti 

álláspontjától. Róbert alakjának negatív vonásait erősítik Zoltán további megjegyzései, aki 

amellett, hogy újra kihangsúlyozza a punkok viselkedésének deviáns elemeit, a stílussal való 

azonosulásuk hitelességét is határozottan megkérdőjelezi:  

 

Hogy itt mit látsz, az nem mérvadó. Ahonnan ered ez az egész stílus, az nem erről szól. Ahogy 

a punk sem erről szól, hogy kijárunk a Blahára és csövezünk… és leülünk a koszba… és 

tarhálunk… és piálunk és kannás boros izére gyűjtünk, mert mekkora menő. Pedig nem erről 

szól a punk, hanem egészen másról. És ha mondjuk, megnézed a hetvenes években, Angliában, 

akkor már össze sem lehet hasonlítani a kettőt. Mert ugye már a hetvenes években volt punk. 

Sőt, Amerikában már a hetvenes évek legelején is volt. Sőt már a hatvanas évek végé fele 

lehetett látni olyan jelegű zenekarokat, a hatvanas punkokat, akik közel sem úgy néznek ki, 

mint amit manapság punknak neveznek. 

 

A beszélgetés második szakasza ezután váratlan fordulatot vesz. Az eddig háttérbe húzódó 

Joshi Bharat ragadja meg a szót, és a korábban már látott gyakorlatnak megfelelően egy 

humoros fordulattal simítja el az egyre élesebb ellentéteket:  

 

JOSHI: Róbert várjunk egy kicsit. A szigetelőszalag szükséges, vagy ez divat? A cipőjén.  
 
RÓBERT: Ja, hát ez azért van, hogy ne essen ki az acél a bakancsomból.  
 
JOSHI: Azt hittem azért, hogy tudja melyik a bal és a jobb lába.  
 
 
A Joshi Bharat eddig példa nélküli, gúnnyal és iróniával fűszerezett megjegyzése jól 

érzékelteti, hogy a vita során a műsorvezető Zoltán álláspontjával fog szimpatizálni. A 
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beszélgetés további szakasza is ezt erősíti meg, ennek során a showman egyre kellemetlenebb 

kérdéseket szegez a punk fiatalembernek. A kérdések egyértelműen azt célozzák, hogy 

Róbertet kibillentsék stabil, ellenséges álláspontjából. Sőt, egyes felvetések, provokatív 

módon, saját érveit fordítják Róbert ellen. Ennek megfelelően a műsorvezető élénk 

érdeklődést mutat Róbert frizurájának elkészítési módja iránt, majd megjegyzi, hogy az ahhoz 

szükséges kellékek is határozottan nőiesek. Ily módon Joshi Bharat Róbert karakterének 

leghangsúlyosabb eleme, a punk fiatalember jól felépített, hipermaszkulinitást hangsúlyozó 

tulajdonságai ellen intéz támadást. A téma kapcsán az alábbi szóváltás hangzik el a stúdióban:  

 

JOSHI: Másik dolog, nagyon fontos. Mindig kíváncsi voltam, a frizura, a haj mitől marad így? 

Milyen ragasztó kell hozzá?  

 
RÓBERT: Nem kell ragasztó.  
 
JOSHI: Zselé?  
 
RÓBERT: Hajlakk.  
 
JOSHI: Hajlakk?  
 
RÓBERT: Meg tupír.  
 
JOSHI: A hajlakk, az nem nőies dolog?  
 
RÓBERT: Nem.  
 
JOSHI: Tessék?  
 
RÓBERT: Nem.  
 
JOSHI: Tupír?  
 
 
Joshi Bharat a fenti megjegyzések által a segítő szerepe felé mozdul el, hiszen egyre 

határozottabban világítja meg Róbert érveinek bizonytalanságait és gyenge pontjait. Ezen 

felbátorodva Zoltán is támadásba lendül, és újabb bizonyítékokat sorol fel amellett, hogy a 

punk, szexuális értelemben, legalább annyira félreérthető stílus, mint az EMO. A vita 

természetére jellemző, hogy Róbertet továbbra sem lehet eltántorítani eredeti álláspontjától és 

a fiatalember továbbra is az EMO-val kapcsolatos sztereotípiákat hangoztatja. Amikor a smink 
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és a hajfestés témája kerül szóba, a műsorvezető újra Zoltán pozícióját erősíti az alábbi 

vitriolos megjegyzéssel:  

 

De a hajfestés azért… el tudom képzelni magát, hogy festi a haját… megmossa, hajfesti… hát 

azért az is… eléggé díszíti önmagát, ahogy a nők szokták.  

 

Éppen amikor a vita unalmassá válna, a műsorvezető új problémát vet fel, és az EMO-kat ért 

fizikai atrocitások irányába tereli a beszélgetést. Érvelésében a showman újra az EMO-k 

mellett áll ki, miközben egy eddig mellőzött stílusirányzat is felbukkan a diskurzusban. A 

műsorban a „kopaszok” néven emlegetett skinheadek a punkok ellenségeiként tűnnek fel. A 

beszélgetésből kiderül, hogy a punkok rendszeresen összetűzésekbe keverednek a 

skinheadekkel, s ezek a konfliktusokban a fizikai erőszak sem ritkaság. Fontos megjegyezni, 

hogy a történetnek ez az eleme éppen az EMO-punk viszony ellentéteként értelmezhető. Ilyen 

a megközelítésben, ugyan különböző okok miatt, a punkok a skinheadek és az EMO-k közös 

ellenségeiként jelennek meg. S bármennyire is furcsának tűnhet, ebben a narratívában a 

skinheadek a segítők szerepébe kerülnek, pusztán azáltal, hogy a punkok esküdt ellenségeiként 

mutatják be őket.  

     A talkshow második részének utolsó szakasza újabb fontos dramaturgiai fordulatot tartogat, 

amely már a végső összecsapást készíti elő. Még mindig Róbert karakterére koncentrálva, 

annak negatív tulajdonságait kiemelve, a műsorvezető a privát szféra, azon belül is a család 

irányába tereli a társalgás menetét. Mindeközben a showman továbbra is Zoltán segítőjeként 

funkcionál. Kiderül, hogy a következő vendég Róbert édesanyja lesz, akit fia ízléséről fognak 

faggatni. Önmagában is ironikus az a helyzet, hogy az eddig hipermaszkulin szerepben 

tetszelgő Róbert édesanyja fog a stúdióba érkezni, azonban a műsorvezető megjegyzései csak 

tovább fokozzák ezt a hatást. Amikor az asszony képe megjelenik a stúdió óráskivetítőin, az 

alábbi párbeszéd hangzik el:  

 

RÓBERT: Ott van mutter.  
 
JOSHI: Na, mi van otthon.  
 
RÓBERT: Hát semmi.  
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JOSHI: Ott az édesanyja, igaz?  
 
RÓBERT: Aha.  
 
JOSHI: Kíváncsi vagyok, hogy mit szól a fiához, a pici fiához.  
 
RÓBERT: Nem szól semmit. Hát mit szólna?  
 
JOSHI: Aki magasabb lett, az biztos. Akkor beszélgessünk vele is, rendben? Most ő következik; 
Kata.  
 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a talkshow második felvonása a konfliktus 

kibontásának funkciójával azonosítható. A bevezető után a főhős szemközt találta magát az 

ellenfelével, s sor került az első komolyabb összecsapásra. A történetszövés klasszikus 

hagyományainak megfelelően, kezdetben a főhős tűnik bizonytalannak és kiszolgáltatottnak, 

miközben a gonosz ellenfél folyamatos támadásainak van kitéve. Az erőviszonyok egészen 

addig nem is változnak, míg a szövetséges a főhős segítségére nem siet. A talkshow 

cselekmény-mozaikjaiból kibontakozó narratívában Zoltán vált főhőssé, Róbert azonosítható 

az ellenség képével és a műsorvezető vált a főhős legfontosabb szövetségesévé. A korábbi 

észrevételeknek megfelelően bebizonyosodott továbbá, hogy az összeütközés tétje az EMO 

stílussal kapcsolatos hamis sztereotípiákkal történő leszámolás. Láthattuk, hogy ennek 

központi kérdése az EMO-k szexualitás preferenciájával kapcsolatos téveszmék leküzdése, 

pontosabban a homoszexualitással és a biszexualitással történő azonosítás cáfolata.  

     A beszélgetés második felvonásának végére ideológiai szempontból is tovább gazdagodott 

a történet; számos új ellentét színesíti a konfliktus természetét. Mivel ezek az ellentétek 

szintén az EMO és a punk viszonyában értelmeződnek, ezért ennek megfelelően kerülnek 

bemutatásra. A fentiek alapján megállapítható, hogy a beszélgetés első szakaszában az EMO-

val azonosított feminitás és a punkkal azonosított maszkulinitás kerültek előtérbe. Fontos 

észrevennünk, hogy ez tovább árnyalja a homoszexualitás és a heteroszexualitás 

összefüggésében korábban bemutatott ideológiai ellentéteket. E szerint a diskurzus a 

homoszexualitással azonosított EMO feminin vonásait erősíti, míg a heteroszexualitással 

azonosított punk a maszkulin értékrendet tükrözi. Érdemes megjegyezni azt is, hogy ezek a 

kezdetben stabil pozíciók a vita második szakaszára jelentősen meggyengültek. Kiderült 

ugyanis, hogy a punk stílus, többek között a szexuális orientáció viszonyában is, sok esetben 

legalább annyira félreérthető, mint az EMO. Ez leginkább akkor válik világossá, amikor a 
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punk jellemzői a skinhead irányzat mellé rendelve kerülnek új megvilágításba. Valójában csak 

ebben az összefüggésben derül ki az, hogy a punkok nem birtokolják azt a férfiasságot és nemi 

egyértelműséget, ami a skinheadekre sokkal inkább jellemző.  

     A beszélgetés során kidomborított következő ellentét a stílusirányzatok autentikusságával 

hozható összefüggésbe. Itt az EMO egyszerű divathóbortként értelmezhető, amelynek nincs 

semmilyen egyértelmű célja, következésképpen nem közvetíthet valódi kulturális értékeket. 

Ezzel szemben a punk, az általa hirdetett anarchikus eszmékből kifolyólag, valódi társadalmi-

politikai projekttel rendelkező irányzatként definiálódik. Utóbbi követői szándékos 

provokációval igyekeznek felhívni magukra a közvélemény figyelmét; Róbert érvelése szerint 

erre vezethető vissza az irányzatra jellemző polgárpukkasztó magatartás.  

     Mindez szorosan kapcsolódik a harmadik ellentétpárhoz, ami a rend és a káosz 

dichotómiáján keresztül ragadható meg. A szereplők elbeszélése alapján a beszélgetés 

második szakaszában az EMO-ról egy többnyire félreértett, békés, érzelmes irányzat képe 

bontakozik ki, ellenben a punk kapcsán elsősorban a nyíltan felvállalt ellenségeskedés, a 

rendbontás és a zavarkeltés szándéka tűnik ki. Összegezve a leírtakat, az eddig megismert 

témák alapján az alábbi dichotómiákkal tudjuk kiegészíteni az ideológiai elemzést:  

 

                                            

                                                       ZOLTÁN – RÓBERT  

                                                               EMO – PUNK 

                                                        FEMININ – MASZKULIN  

                                          DIVAT HULLÁM – VALÓDI LÁZADÁS 

                                                            POZŐR – HITELES  

                                                              REND – KÁOSZ 

 

3.3.3. Klimax és megoldás  

 

A talksow harmadik része a következő szereplő, Kata érkezésével kezdődik. Róbert édesanyja 

körülbelül a negyvenes évei elején járó asszony lehet, pontosabb információt róla sem kapunk. 

Hosszú, egyenes, sötét haját kibontva hordja, kapucnis felsőt, világos színű farmernadrágot és 

fekete bakancsot visel. Első benyomásunk az asszonyról az lehet, hogy a kinézete nem a 
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korának megfelelő, s így a megjeleníteni kívánt anya szereppel is nehézkes azonosítani. Kata 

első megnyilvánulásai után az is kiderül, hogy az asszony feltehetően az alsóbb társadalmi 

osztályok tagja; gesztusai, szókészlete, nyelvhasználata minden esetre erre engednek 

következtetni. Miután az asszonyt a műsorvezető a színpadra kíséri, Kata barátságosan üdvözli 

a fiát, csókot nyom a homlokára, majd helyet foglal a két fiatalember között. Ezzel kezdetét 

veszi a történet harmadik felvonása.   

     Joshi Bharat először arról faggatja Katát, hogy mit szól ahhoz, hogy a fia a punk stílus 

követője. Válaszában az asszony megfogalmazza, hogy Róbert tizenkét éves kora óta punk, és 

hogy ő mindenben támogatja a fiát. A műsorvezető ezt döbbenten nyugtázza, majd az asszony 

zenei ízlésével kapcsolatos kérdéseket tesz fel. Ezekből kiderül, hogy Kata egy harmadik zenei 

stílus követőjének vallja magát, ő a rockerekkel szimpatizál, és fiához hasonlóan ő is elítéli az 

EMO-sokat. A stúdióban az alábbi párbeszéd hangzik el:  

 

JOSHI: Mit szól a fiához?  
 
KATA: Semmit, én elfogadom ilyennek, amilyen. Én így is szeretem őt, mert az én gyerekem. Ő 

már tizenkét éves kora óra ilyen. […]  

 
JOSHI: Hogy kezdődött ez az egész?  
 
KATA: Hát, olyan hirtelen jött. Megszerette ezt a punk zenét, aztán levágatta a haját, aztán… 

inkább punk legyen, mint emós.  

 

JOSHI: Ne csinálja, maga is punkos?  
 
KATA: Nem, nem vagyok punkos, én inkább rocker vagyok. Én jobban elfogadom a punkokat, 

mint az emósokat.  

 

Kata szerepe és a történetben betöltött funkciója egészen eddig bizonytalan volt, most azonban 

kiderült, hogy ő is a Zoltán által képviselt EMO stílus ellen érvel. Ugyanakkor a helyzet 

meglehetősen komolytalanná válik, hiszen a különös megjelenésű, önmagát rockernek valló 

asszony nagyon is komikus jelenség, s ezt a közönség soraiból felhangzó harsány kacajok is 

jól érzékeltetik. Így míg ezen a ponton Kata Róbert segítőjének, s ezzel együtt Zoltán további 
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ellenlábasának szerepét is betölthetné, a történet alakulásának szempontjából a személye 

mégis súlytalan marad.  

     Az utóbbi megállapítás olyannyira igaznak bizonyul, hogy a beszélgetés következő 

részében Kata már nem is kap újra szót, ehelyett Róbert és Zoltán között lángol fel a vita. Ez 

az összecsapás, tartalmi szempontból, az eddigiekhez képest már nem tartogat érdemi 

újdonságokat, pusztán az összeütközés hőfoka jelzi azt, hogy a történet a végkifejlethez 

közelít.  Az összetűzés során Róbert alakja egyre ellenszenvesebbé válik, a fiatalember egyre 

agresszívebben támadja Zoltánt és az általa képviselt irányzatot. Mindeközben látszólag 

semmilyen észérvvel nem lehet jobb belátásra bírni, kijelentéseiben ugyanazok a negatív 

sztereotípiák ismétlődnek, amelyek már korábban is szóba kerültek. Így újra felmerülnek a 

homoszexualitás, a biszexualitás, a depresszió, az öngyilkosság és az öncsonkítás vádjai. A 

szituációt tovább élezi Róbert kijelentése, miszerint nem is csak az EMO-kat, hanem az egész 

társadalmat elutasítja:  

 

RÓBERT: Ja, mert utálja a világot, meg ki van közösítve…  
 
ZOLTÁN: Miért a punkok nem utálják a világot?  
 
RÓBERT: Én nem utálom a világot, én a világot azt szeretem. Az embereket utálom.  
 
ZOLTÁN: Pedig punkok, azok sokkal antiszociálisabbak, mint az emocionálisok. 
 
JOSHI: Ugye viccelt az előbb?  
 
RÓBERT: Nem.  
 
JOSHI: Utálja az embereket?  
 
RÓBERT: Igen.  
 

Róbert provokatív állításainak hatására a műsorvezető újra Katához intézi szavait, és 

felszólítja az asszonyt, hogy intse rendre a fiát. Nem meglepő módon, Kata most sem fordul 

szembe a Róberttel, hanem látszólag belenyugszik abba, hogy a fia nyilvánvalóan szélsőséges 

nézeteket vall. Ennél is érdekesebb, hogy az ezt követő hozzászólásaiban Kata jelentős 

önellentmondásokba keveredik. Míg korábban ő maga is egyértelműen kifejezte az EMO-kkal 
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kapcsolatos ellenszenvét, most azt állítja, hogy Róbertet mindig az elfogadására és mások 

megértésre tanította:  

 

JOSHI: Adjon tanácsot a fiának, hogy hogy kell viselkedni mások iránt, másokkal szemben.  
 
KATA: Most hiába adok én neki tanácsot, hogyha neki mások a nézetei, mint akármilyen más 

embereknek. Mert én mondtam neki, hogy ugyanúgy el kell fogadni mindenfajta embert, mert ő 

is ember. Akár az emósokat, akár a diszkósokat.  

 

Ezek után egyre inkább kérdésessé válik, hogy Kata tulajdonképpen melyik oldalt erősíti. Míg 

szándékai szerint Róbertet támogatja, eddigi megnyilvánulásai mégis Zoltán pozícióját 

erősítették. Bár a karakternek ez a sajátossága először zavarba ejtő lehet, mégis jól 

értelmezhető Greimas azon állítása szerint, hogy a történetek egyes szereplői egyszerre több 

karaktertípussal is azonosíthatóak. Így sajátos módon Kata egyszerre válik Róbert segítőjévé 

és látszólag Zoltán ellenségéve, miközben működése által valójában az EMO-s fiú állításai 

tűnnek egyre hitelesebbnek. Kata ambivalens karakterének funkciója csak a show utolsó 

perceiben válik nyilvánvalóvá, amikor egy jól felépített dramaturgiai fordulat részeként Róbert 

gyermekkori fotói tűnnek fel a stúdió óriáskivetítőin. A helyzet érdekessége, hogy egy elejtett 

utalásból kiderül: a meglepetés előkészítésében Kata is részt vállalt; ő volt az, aki a 

szerkesztők rendelkezésére bocsátotta a képeket. Érdemes alaposan tanulmányozni az ekkor 

elhangzó rövid párbeszédet: 

 

 
JOSHI: Úgy tudom, hogy vannak nagyon szép képek… 
 
KATA: Igen. 
 
JOSHI: Egyik fiatalemberről, nézzük meg, hogy valaki ráismer-e, vagy nem. Jó? (Gyerekkori 

képeket vágnak be Róbertről.)  

 
RÓBERT: Én vagyok?  
 
KATA: Az te vagy.  
 
RÓBERT: Fel se’ ismerem magam. 
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KATA: Látszik. […] 
 
JOSHI: Nagyon aranyos. Egy angyalka.  
 
KATA: Az is volt. 
 
JOSHI: Ugye?  
 
KATA: Igen.  
 
 
Ez a leleplezésként értelmezhető fordulat lerombolja a Róbertről kialakult eddigi képet, és 

bebizonyosodik, hogy a magát érzelmek nélküli macsóként beállító fiatalember egy felvett 

szerepben tetszelegett. A szőke hajfürtös kisfiút ábrázoló fotókat nézegetve, utolsó 

hozzászólásainak egyikében Zoltán megsemmisítő csapást mér Róbertre, megállapítja, hogy a 

képeken a fiú sokkal lányosabban néz ki, mint ő valaha. Zoltán a maszkulinitás ideáljának 

megdöntésével Róbert legerősebb fegyverét fordítja a fiatalember ellen, miközben a 

stúdióközönség reakciói ugyancsak Róbert megszégyenülését jelzik. A beszélgetés utolsó 

néhány hozzászólása ennek megfelelően megváltozott légkörben zajlik. Továbbra is az angyal 

metaforáját idézve, Róbert is felvállalja emberibb arcát, miközben a tékozló fiú szerepével 

kezd azonosulni:  

 

RÓBERT: Most is az vagyok, egy angyal. Csak nincsen szárnyaim.  
 
JOSHI: Egy aranyos angyal.  
 
KATA: Egy aranyos angyal, igen.  
 
RÓBERT: A szárnyaimat levágták.  
 
JOSHI: Az ember lelkében vannak a szárnyak.  
 
RÓBERT: Ja, akkor majd visszanő.  
 
KATA: Talán.  
 

Akárcsak egy valódi mese, a kibeszélő show szintén a történet tanulságainak összefoglalásával 

zárul. A formai követelményeknek megfelelően, ez a műsorvezető szájából hangzik el. Joshi 

Bharat a történet összes szereplőjéhez megszívlelendő tanácsokat intéz, először a fiatalokhoz 
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fordul. Elmondja, hogy a kapcsolatok legfontosabb követelménye, hogy az emberek 

megismerjék egymást, és csak aztán alkossanak véleményt. Ugyanígy lényeges, hogy az 

döntéseinkben ne a külsőségek befolyásoljanak őket, hanem a belső értékek felkutatására is 

hangsúlyt kell fektetni. Végül Katához fordulva arra kéri az asszonyt, hogy nagyobb szigorral 

nevelje a fiát, és időnként húzza vissza a földre, amikor az túlságosan elszakad a valóságtól. 

Ezután a szokásos koreográfia szerint Joshi Bharat megköszöni a vendégeknek a jelenlétet, 

elköszön a stúdióközönségtől és a televíziónézőktől, majd a műsor véget ér.  

     A fentiek alapján a talkshow harmadik része a tetőpont és a megoldás funkciójával 

azonosítható. Az utolsó részben tanúi lehettünk annak, ahogyan a vita hevében egyre inkább 

elszabadultak az indulatok, miközben a főhős helyzetét egy további ellenség megjelenése 

nehezítette. Egy váratlan fordulat után, a paradigmatikus viszonyok átrétegződése nyomán, az 

egyik ellenfélből a főhős szövetségese vált, ami az antihős morális megsemmisüléséhez és a 

főhős diadalához vezetett. 

     Ebből az derül ki, hogy a narratíva projektje sikeresen teljesült. Korábban megállapítottuk, 

hogy a vizsgált történet esetében a főhős projektje az EMO irányzattal kapcsolatos negatív 

sztereotípiák és az ellenséges attitűdök leküzdése volt. Ebben a megközelítésben az EMO-t 

övező előítéletek generálták a hiányt, a társadalmi/kulturális kirekesztés különböző 

mechanizmusaiban tetten érhető konfliktusok hozták mozgásba a cselekményt, és az elismerés 

és a befogadás aktusait tekinthettük a narratíva objektumának. Mivel az összeütközés során az 

EMO-val kapcsolatos szinte összes vád elbukott, s ezzel párhuzamosan az ellenség pozíciója 

is megsemmisült, a főhős sikeresen állta ki a próbát, és győztesen került ki a párbajból. Ezzel 

sikerült megteremteni egy olyan helyzetet, amelyben a veszély elmúlt és az ellentétek 

feloldódtak.  

     A Lévi-Strauss-féle oppozíciós ellentétpárok tekintetében a talkshow harmadik része újabb 

elemekkel színesítette a történetet. A strukturális ellentétek vázát továbbra is az EMO és a 

punk közötti feszültség jelenti, szintén ebből lehetett levezetni a rockerek és az EMO-k közötti 

konfliktust, amire közvetve történt utalás a szövegben. A történet befejező szakaszának 

legizgalmasabb eleme a metaforikus értelmű angyalok és ördögök ellentét, amely a jó és a 

rossz egymás ellenei örök harcának kontextusában helyezi el a cselekményt. Végül ehhez 

szorosan kötődik a múlt és a jelen között feszülő oppozíció, amely az előző hasonlattal együtt 

értelmezve, a letűnt gyermekkor, az elveszett ártatlanság és a felnőtt lét jelen idejű bűnös 
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valóságára utal. Kata alakja speciális szerepet töltött be a harmadik részben, ő szimbolikus 

operátornak tekinthető, aki funkcióját tekintve egyik oldalhoz sem köthető szorosan, a történet 

mégis az ő közreműködésével ér nyugvópontra.   

 
 
                                                        ZOLTÁN – RÓBERT  

                                                                EMO – PUNK 

                                                                EMO – ROCK 

                                                           NŐ(IES) – FÉRFI(AS)  

                                                   ANGYALOK – ÖRDÖGÖK  

                                                               MÚLT – JELEN  

                                                                       KATA 

 
 

4. Mit láthatunk mindebből?  
 

Mindebből azt láthatjuk, hogy a társadalom és a kultúra jelenségeinek bemutatásában, így akár 

egy kortárs ifjúsági kultúra megismerésében és kibeszélésében is, a televízió által teremtett 

nyilvánosság meghatározó szerepet játszik. Kiderült, hogy a televízió nyilvánosságában a 

megismerés folyamatának egyik leghatékonyabb eszköze az elbeszélés, vagyis az 

eseményeknek a klasszikus történetmesélés szabályai szerint történő prezentálása. Mindez 

alátámasztja azokat az elképzeléseket, melyek szerint az elbeszélés alapvető kulturális 

univerzálé, azaz központi helyet foglal el az emberiség kultúrájának valamennyi formájában. 

Láthatjuk, hogy az elbeszélések és a legkülönfélébb történetek ma is olyan gondolkodási 

mintát nyújtanak számunkra, amelyeket mindannyiszor alkalmazunk, amikor meg akarjuk 

érteni a változásokat, akár a saját életünkről, akár a világról dolgairól van szó. Ennek 

hátterében az áll, hogy az elbeszélés a tapasztalás egyik formája, olyan kognitív séma, 

amelynek segítségével különböző tanulságokat tudunk megfogalmazni saját tapasztalatainkkal 

összhangban. Ahogyan Gripsrud fogalmaz, függetlenül attól, hogy az emberekről szóló 

történetek karakterei és cselekménye kitaláltak-e vagy sem, azok mindig valódi 

élettapasztalatokat helyettesítenek, melyeken keresztül mások tapasztalataiból tanulhatunk 

(Gripsrud 2008, 179).  
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     Az elemzésből látható továbbá a televízióval mint kulturális platformmal foglalkozó 

klasszikus elméletek relevanciája is. Ezeknek megfelelően feltételezhetjük, hogy a vizsgált 

probléma esetében a média nem törekedett a nézők véleményének tudatos befolyásolására, és 

a téma kiválasztását alapvetően az irányította, hogy a jelentős információhiány mellett, a 

közönség érdekesnek és izgalmasnak tartotta az EMO stílussal kapcsolatos kérdéseket. A 

probléma aktualitását és jelentőségét, valamint a közönség élénk érdeklődését az elemzésben 

felbukkanó egyes témák is indokolhatják. Ilyenek többek között a depresszió, az öncsonkítás, 

az öngyilkosság, a biszexualitás, a homoszexualitás, az alkoholizmus – vagyis mindazok a 

deviáns magatartásformák, amelyek a különböző ifjúsági kultúrák közvetítésében komoly 

veszélyérzetet kelthetnek a szülőkben, a pedagógusokban és mindazokban, akik felelősséget 

éreznek a most felnövekvő generáció testi és lelki egészségét illetően.182  

     A médiaszöveg narratológiai megközelítésben megvalósított dekonstrukciója felfedi a 

televíziós jelek komplexitását és az értelmezés útjainak szerteágazó jellegét. Hall klasszikus 

téziseit megerősítve, beigazolódni látszik, hogy a kommunikációs jelek közül a televíziós jel a 

legösszetettebb és az abban kódolt imidzsek, metaforák, stílusok és a narráció komplex 

történetek közvetítését teszik lehetővé. Az elemzés során említésre kerülő példák tükrében –

infotainment műsorok, sorozatok, talksow-k és egyéb bulvár műfajok – az is világos, hogy a 

probléma kapcsán hogyan valósul meg a Hall által leírt, a televíziós műsorszámok összessége 

által megteremtett értelemmel bíró diskurzus szövege. Ezzel összefüggésben, elsősorban az 

ideológiai elemzés által felfedett oppozíciós ellentétpárok segítségével, az is nyilvánvalóvá 

vált, hogy a televíziós szövegben hogyan manifesztálódnak a különböző hatalmi pozíciók 

között feszülő konfliktusok, amelyek feltételezhetően – bár ezzel itt nem foglalkoztunk 

részletesen – nem csak a produkció szintjén, hanem a befogadás folyamatában is 

megnyilvánulnak.  

     A fejezet bevezetőjében felvonultatott klasszikus médiaelméleti megközelítések közül is 

talán a rituális modell nyújtja a legérzékletesebb magyarázatot arra, hogy a vizsgált 

jelenséggel összefüggésben miként válik a televízió a társadalom jelentésalkotási 

folyamataiban meghatározó kulturális platformmá. Mint arra korábban már utaltunk, a rituális 

modell központjában a közösség, a közös élmények, a közös hit, az összekapcsolódás és az 

                                                 
182 Erre itt nem tértem ki részletesen, ugyanakkor a későmodern médiakörnyezet egészségnevelő funkciójáról 
említést kell tennünk a fent leírtakkal összefüggésben. Erről bővebben lásd: Császi Lajos. Biopolitika és kultúra. 
Budapest: Új Mandátum, 2006.  
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összefogás állnak, ez a vizsgálatban szereplő téma esetében egy ifjúsági kultúra, egy újszerű 

és szokatlan stílusközösség kapcsán felmerülő kérdéseknek és konfliktusoknak a széles 

nyilvánosság előtt történő megvitatásában jelenik meg. Világosan látszik, hogy e 

megközelítésben a tömegkommunikáció keretein belül a közösség fenntartása, a közös 

vélemények bemutatása és megvitatása zajlik, miközben a diskurzus a morális értelemben 

elfogadható viselkedésformák határait is kijelöli. Az elemzés ebben a megközelítésben is 

rámutat a médiaszöveg többértelműségére, arra, ahogyan a tömegmédia üzeneteinek jelentése 

a kultúra által nyújtott szimbólumrendszerek és asszociációs hálók kölcsönhatásának 

eredményeként konstruálódik. Mindezek a megállapítások megerősítik azt az elképzelést, 

miszerint a klasszikus tömegmédiumok, és azok közül is elsősorban a televízió, máig alapvető 

hatást gyakorolnak a társadalomban fennálló kulturális viszonyokra, erősíthetik az 

összetartozást, kirekeszthetnek bizonyos nemkívánatos elemeket, illetve bemutathatják azt, 

hogy mi az, ami a többség számára elfogadható.  

     A fejezet bevezetőjében kijelölt céloknak megfelelően, az elemzés alapján arról is képet 

alkothatunk, hogy a televízió, és azon belül a bulvármédia nyilvánossága, milyen módon 

járulhat hozzá a zenei irányzatokkal kapcsolatos társadalmi és kulturális kérdések 

bemutatásához és megvitatásához. Császi Lajos korábban idézett megállapításait megerősítve 

kijelenthetjük, hogy a vizsgálatban szereplő délutáni talkshow, illetve a műsorszámban 

bemutatott téma prezentálásának módja jól elhelyezhető a populista hangnemet megütő 

bulvármédia kategóriájában. Mint láthattuk, a műsor nélkülözi a szeriőz újságírásra és 

szerkesztői gyakorlatra jellemző formális hangnemet, valamint az analitikus 

gondolkodásmódot. Ezáltal a sokak számára idegen könnyűzenei és műfaji ellentéteket a 

program hétköznapi, közérthető módón képes megragadni.  

     A vizsgálatból az is kiderülhetett, hogy a bulvárra jellemző gyakorlatnak megfelelően a 

program elsősorban – de nem kizárólagosan – a társadalom alsóbb osztályait szólítja meg. Erre 

utalnak egyrészről a meghívott vendégek karakterei, valamint az az informális hangnem, 

amelyben a személyes nézőpontokat hangsúlyozó megközelítések és az érzelmekre ható 

stílusok és beszédmódok kerültek előtérbe.  A téma személyes természetéből adódik, hogy az 

arról folyó párbeszéd mellőzi a racionális érveket, ami felfokozott drámai hangulatot 

eredményez és az érzelmek elszabadulásához, valamint a párbeszéd túlhevüléséhez vezet. 

Ebből kifolyólag a téma olyan szubjektív megvilágításba kerül, ami a televíziónézők számára 
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megkönnyítheti a műsorban felvonultatott problémákkal történő azonosulást, azt, hogy a 

közönség tagjai az egyes szereplők pozíciójába helyezkedve önmaguk is átéljék a konfliktus 

mélységeit.  

     Végül a bulvár jellemzőivel összefüggésben lényeges sajátosság, hogy az EMO versus 

punk című talkshow esetében egy olyan kétirányú folyamatról beszélhetünk, amelyben 

egyrészről a privát szférába tartozó témák jelennek meg a nyilvánosságban, másrészről 

nyilvános témák bukkannak fel a magánélet területén. Ez a kettősség abban nyilvánul meg, 

hogy az adásban felmerülő problémák egy része privátnak minősül abban a tekintetben, hogy 

azok olyan érzékeny kérdéseket feszegetnek, mint az ízlés vagy a szexuális orientáció. Az 

efféle problémáknak a televízió nyilvánossága előtt zajló, személyes hangvételű megvitatása 

egyértelműen a bulvárnyilvánosság jellemzői között említhető. Ugyanakkor az összeütközés 

során a szubjektív vélemények megjelenése mellett a nyilvánosság befolyása is kifejezésre jut, 

hiszen a vitatott stílussal kapcsolatos előítéletekben a többségi társadalomban cirkuláló 

attitűdök öltenek testet. Így összességében a talksow által teremtett bulvárnyilvánosság egy 

olyan speciális keretben teszi lehetővé a zenei irányzatokkal kapcsolatos konfliktusok 

megvitatását, amelyben a privát szférát és a nyilvános szférát foglalkoztató kérdések 

együttesen jutnak érvényre.  

     A fentiekkel összefüggésben megállapítható, hogy legyen szó akár zenei irányzatokról, 

ifjúsági szubkultúrákról vagy deviáns magatartásformákról, a talkshow-k valóban képesek 

lehetnek felnagyítani, dramatizálni és a közbeszéd tárgyává tenni olyan problémákat, amelyek 

a társadalom jelentős részét érintik. Ezzel kapcsolatban a vizsgálat azt is megvilágítja, hogy 

bizonyos magánszférához köthető kérdések először éppen ezekben a műsorokban 

tematizálódnak a szélesebb nyilvánosság körében, s sok esetben ezekből emelkedhetnek fel a 

nyilvánosság magasabb szintű régióiba. Mindebből az következik, hogy az ifjúsági kultúrákkal 

kapcsolatos társadalmi jelentésalkotás folyamatainak vizsgálata ma sem hagyhatja figyelmen 

kívül a populáris tömegmédia csatornáinak vizsgálatát, hiszen az továbbra is a kulturális 

univerzumunk meghatározó tényezője.  
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VII. „Ne Bántsátok az EMO barátaimat!” 183 Roma asszimiláció és 
szegregáció alakzatai egy kortárs ifjúsági kultúra tükrében  
 

 

A magyarországi romák szubkulturális identitásával kapcsolatos diskurzusok többnyire az 

etnikai szubkultúrák fogalomkörére koncentrálnak. Ezekben a diskurzusokban a romákat 

jellemzően két szélsőségesen leegyszerűsített képpel azonosítják. Az egyikben a roma 

kultúrának a mainstream által kreált, idealizált és romantizált képe dominál, míg a másik 

megközelítésben a szubkultúra határait mediális felületeken gerjesztett morális pánikok jelölik 

ki, amelyekben a kisebbség tagjait deviáns magatartásmintákkal, és sok esetben bűnözői 

csoportokkal azonosítják.184 Mindeközben kevés szó esik arról, hogy a mainstream populáris 

kultúrában cirkuláló identitáskonstrukciók a szubkulturális azonosulás szintjén milyen 

lehetőségeket kínálnak fel a fiatal romák számára. Az alábbi fejezet egy esettanulmányon 

keresztül igyekszik bemutatni azokat a folyamatokat – azonosulási kísérleteket és kirekesztő 

mechanizmusokat – amelyek az EMO stílussal összefüggésben, elsősorban a hálózati 

környezetben realizálódnak.  

     A hazai szakirodalmak tükrében úgy tűnik, hogy a zenei szubkultúra, az ifjúsági 

szubkultúra illetve az etnikai szubkultúra fogalmai a hasonló megnevezés ellenére egymástól 

meglehetősen távol eső kategóriákat jelölnek. Ennek egyértelmű jele az, hogy ezeket a 

fogalmakat a hazai kutatási anyagok viszonylag éles határok mentén kezelik, és az ezek 

közötti átjárhatóság kérdését csak ritkán tematizálják. Bár az utóbbi időben már születettek a 

problémát érintő tanulmányok, azonban többnyire ezek a vizsgálatok is a kisebbségek, a 

marginális helyzetben élők, a „láthatatlanok” zenéivel és kultúrájával foglalkoztak.185 De 

vajon mi a helyzet a populáris kultúra egyéb, eddig jobbára mellőzött irányzataival?  Vajon 

ezek mennyire befogadóak a kulturális adaptáció szempontjából? Vajon mennyire nyitottak 

ezek például a magyarországi roma fiatalok asszimilációs törekvéseit illetően? Ezekből a 

kérdésekből kiindulva, arra tennék kísérletet, hogy az utóbbi évek egyik legnépszerűbb 

ifjúsági és könnyűzenei szubkultúráján keresztül mutassak rá azokra a folyamatokra – 

                                                 
183 Azonos címmel egy EMO-s fiatalnak jelent meg írása a Szubjektív Magazinban. A szöveg témája az EMO-k, a 
magyarok és a romák közt általános ellentétek és konfliktusok bemutatása.  
http://szubjektiv.wordpress.com/2009/04/30/ne-bantsatok-emo-barataimat-1-resz/ 2012-06-28 
184 A témával kapcsolatos átfogó kutatásokat lásd: Bernáth Gábor és Messing Vera (2012)  
185 A témával kapcsolatban lásd például Pulay Gergő írását (2011).  
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azonosulási kísérletekre illetve kirekesztő mechanizmusokra – amelyek az EMO stílussal 

összefüggésben, elsősorban a hálózati környezetben realizálódnak. A vizsgálat során a téma 

konceptualizálása a poszt-szubkulturalista nézőpontnak megfelelően történik, ezért érdemes 

áttekintenünk az irányzat etnicitással kapcsolatos állításait. 

 

1. Etnicitás és kulturális asszimiláció aspektusai a poszt-szubkulturalista diskurzusban 
 

Az előző fejezetekből már kiderült, hogy poszt-szubkulturalizmus a szubkulturalista 

megközelítések egy viszonylag új irányzata; a megnevezéshez köthető fogalmak a kétezres 

évek elején jelentek meg először. Az irányzat lényegét összefoglalva elmondható, hogy a 

poszt-szubkulturalizmus a zene, a stílus és a divat posztmodern eklekticizmusának leírását 

célozza. A poszt-szubkulturalisták szerint a kortárs szubkulturális csoportosulásokban a 

szimbolikus politikai ellenállás potenciája elvész, s helyette a csoport-összetartozás 

szervezőereje sokkal inkább a fogyasztás, a stílus és a divat. Továbbá jellemző, hogy a stílus 

és a divat hangsúlyozásán keresztül az identifikáció és a megjelenítés válnak elsődleges 

kérdésekké. Ezzel kapcsolatban többnyire Frederick Jameson írásaira utalnak a szerzők, aki a 

kortárs kulturális környezetet a „kép, avagy a látszat társadalmának” nevezi (Jameson 1991). 

Ebben a megközelítésben a stíluskultúrák mint jól jövedelmező média- és kultúripari 

vállalkozások is felfoghatók, ahol a média lényegében képbankként működik, amelyből 

mindenki szabadon választhat a preferenciáinak megfelelő identitásmintákat.186  

     A poszt-szubkulturalizmus gyakori témája az etnikailag kódolt hibriditás vizsgálta 

(Weinzierl & Muggleton 2005). Az irányzat lényeges eredménye, hogy szinte elsőként 

foglalkozik a stílusok és identitások közti átjárhatóság problémájával, s ezt a szerzők a 

szubkultúrák etnikai vonatkozásában is tematizálják. A poszt-szubkulturalizmus egyik jelentős 

célkitűzése, hogy a globális popkultúra és globális tömegmédia korszakában újraértelmezze, 

újradefiniálja az etnikai alapokon nyugvó kulturális különbségek kapcsolatát. Ennek a 

törekvésnek az egyik leglényegesebb eleme, hogy számos teoretikus szerint a kortárs 

viszonyok között érvényét veszti a kultúra/szubkultúra oppozíció. Így a korábbi elméleteket 

egy olyan rugalmasabb modellel igyekeznek felváltani, amelyben a szubkulturális identitások 
                                                 
186 Természetesen jelen tanulmány keretei nem teszik lehetővé a poszt-szubkulturalista irányzat jellemzőinek 
részletes tárgyalását, erről bővebben lásd David Muggleton és Rupert Weinzierl The Post-Subcultures Reader 
című kötetét (London: Berg, 2005).  
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működését az etnikai vonatkozások szintjén is a képlékenység, a hibriditás és a kollaboráció 

gyakorlata határozza meg. Ennek az elképzelésnek a megvalósulást a poszt-szubkulturalisták 

az LSGM (Local Substream - Global Mainstream) modell megjelenésében látják. Ebben a 

modellben a globális szinten ható kulturális áramlatok iránya kettős, vagyis a fősodortól a 

perifériák felé ható kulturális hatások legalább akkora hangsúllyal jelennek meg, mint az ezzel 

ellentétes folyamatok. A szubkulturális identitás és az etncitás összefüggéseiben ez egy olyan 

formációt jelent, amelyben az egyes csoportok már nem kötődnek egy bizonyos társadalmi 

osztályhoz, etnikai szempontból is változatosak lehetnek, s így a globális popkultúra viszonyai 

között az etnikailag hibrid szubkultúrák is értelmezhetővé válnak.  

     Az utóbbi néhány évben már számos, a fent vázolt szemléletmódot tükröző tanulmány 

született, ezek közül most csak a vizsgálat szempontjából lényeges szerzőket és szövegeket 

veszem sorra. Angharad Valdivia Radical Hibridity: Latinas/os as the Paradigmatic 

Transnational Post-subculture című írásában a salsa közösségek transznacionális vonásait 

vizsgálta, egészen pontosan azt, hogy a latin-amerikai közösségek kulturális regiszterei 

hogyan változnak a különböző lokális és globális színtereken. A kutatás egyik leglényegesebb 

eredménye annak a kulturális diverzitásnak a leírása, amely a latin-amerikai származású, 

autentikusnak tekinthető salsa közösségektől a főleg fehérek által látogatott hobbi 

táncklubokig terjed. A szerző állítása szerint, ezeknek a közösségeknek a tagjaira egységesen 

jellemző, hogy egyszerre beavatottak (insiderek), mivel valamennyien önálló, szabad 

választásuk alapján váltak a salsa közösség tagjaivá; és kívülállók (outsiderek) is, mert ezzel a 

választással felvállalják a mainstream zenei irányzatoktól való távolságukat – s teszik mindezt 

származásuktól függetlenül (Valdivia 2005, 151).   

     Roman Horak Diaspora Experience, Mucic and Hybrid Cultures of Young Migrants in 

Vienna című tanulmányában a fekete zene – elsősorban a rap és a hiphop – jelentőségével 

foglalkozik. Horak Bécsben élő, másodgenerációs török és egykori jugoszláv bevándorlók 

közösségeiben hasonlította össze, hogy a korai bevándorlók tizenéves gyermekei hogyan 

viszonyulnak saját közösségük népzenei hagyományaihoz, illetve a mainstream popkultúra 

csatornáin is elérhető afroamerikai zenékhez. Horak azt találta, hogy a fiatalok életében a 

klasszikus népzene iránti érdeklődés lényegében eltűnt, s helyette a kulturális azonosulás zenei 

hátterévé a rap és a hiphop vált.  A szerző ugyanakkor kihangsúlyozza, hogy ebben az esetben 

nem egyszerűen a rap zenének a fehér kultúrába történő adaptációját figyelhetjük meg. 
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Szerinte a rapnek itt nem csak az eredetitől eltérő társadalmi, politikai és kulturális 

„újraolvasásáról” (re-reading) van szó, hanem ezekben a közösségekben a rap és a hiphop 

„fogyasztása” arra mutat rá, hogy nem csupán egy Európa létezik. Ehelyett máig egy 

történelmi és kulturális szakadék húzódik a modernizációban előrehaladott nyugat és az 

elmaradottabb keleti régiók között.187 Így a rap és hiphop zenére táncoló szerbek, horvátok, 

törökök vagy szlovákok nem csupán a fekte identitás (Blackness) stabilnak tűnő kategóriáját 

oldják fel, hanem a fejlett nyugati világ megosztottságára is felhívják a figyelmet. Rámutatnak 

arra, hogy a világnak a nyugatra és a nem nyugatra (the West and the Rest) történő felosztásán 

túl, a centrum és a periféria között is hasonló ellentétek feszülnek (Horak 2005, 181).  

     Rupa Huq Global Youth Cultures in Localized Spaces: The Case of the UK New Asian 

Dance Music and French Rap című szövege posztkoloniális kontextusban vizsgálja a rap 

zenét. Horak az angol-indiai Cornershop188 és a francia-arab Zebda189 együtteseket, illetve 

azok közönségét kutatta abból a szempontból, hogy azok milyen képet festenek a multietnikus 

Európa kulturális identitáskonstrukcióiról. Horak rámutat arra, hogy az egyre erőteljesebb 

globalizációs hatások miatt a 21. század elején újra kell gondolnunk a zenei irányzatok mentén 

formálódó ifjúsági közösségek jellemzőit, s ebben a posztkoloniális elméleteknek lehet 

jelentős szerepe. A vizsgálat legfontosabb tanulsága az, hogy a posztkoloniális érában 

erőteljesen megrendült az Egyesült Királyság és Franciaország kulturális dominanciája és 

hatalmi pozíciója. Ez a populáris kultúra területén elsősorban azáltal érhető tetten, ahogyan a 

korábbi perifériák kulturális regiszterei a centrumokban is megjelennek, illetve azok 

multietnikus környezetében érnek el korábban példa nélkül álló sikereket. Horak szerint ezek a 

folyamatok egyre nyilvánvalóbbá teszik, hogy sem monokulturális közösségek, sem stabil 

identitások nem léteznek. Ehelyett ma már multikulturális közösségek és a dinamikusan 

változó identitások jellemzik az európai szcénát is (Huq 2005, 195).  

     Martina Böse ’Race’ and Class in the ’Post-subcultural’ Economy című szövege a 

manchesteri afro-karibi közösség kulturális gyakorlatait vizsgálja, elsősorban a stílus 

megjelenítésének karakterisztikus jegyeire fókuszálva. Böse ezzel párhuzamosan arra is 

kísérletet tesz, hogy a stílus reprezentációs gyakorlatai mögé tekintve a fekete identitás etnikai 

                                                 
187 Érdemes megjegyezni, hogy Somogyi László írásai is hasonló szemléletmódot tükröznek. Lásd például a 
Roma rap és reprezentáció című munkát (Somogyi 2001).   
188 Az együttesről bővebb információ található itt: http://store.cornershop.com/ 2012-07-03 
189 Az együttesről bővebb információ található itt: http://zebda.artiste.universalmusic.fr/ 2012-07-03 
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és osztály vonatkozásait is újragondolja. Ennek során a kulturális identitás konstrukciójának 

folyamatában a társadalmi beágyazottság jelentőségére mutat rá a szerző, s ezzel 

összefüggésben világos kritikát fogalmaz meg posztmodern kultúrafelfogás egyes állításaival 

szemben. Böse szerint a posztmodern kultúra mélységnélkülisége, felszínessége, valamint a 

társadalmi nemek, a társadalmi osztályok és az etnikai különbségek elmosódása nem általános 

érvényű folyamat, ehelyett az egyes kulturális formációkat minden esetben meghatározzák 

azok a társadalmi viszonyok, amelybe belehelyezkednek. A szerző továbbá azt állítja, hogy a 

kulturális hibriditás és a kulturális diverzitás liberális paradigmája mellett – amely 

szubkulturális azonosulás szintjén is a szabad választás lehetőségét hangsúlyozza – nem 

feledkezhetünk meg a politikai, gazdasági és ideológiai egyenlőtlenségi viszonyok 

vizsgálatáról sem. Böse szerint továbbra is jelentős figyelmet kell szentelni az etnikai 

elnyomás és kizsákmányolás különböző gyakorlatainak, mivel ezeken keresztül érhető tetten a 

rasszizált másság (Otherness) reprezentációja, és ugyancsak ezeken nyugszik a domináns 

csoportok kulturális hegemóniája is (Böse 2005, 167).  

     Jelen írásomban az itt vázolt poszt-szubkulturalista elképzelés kritikai megközelítése is 

célom. A fentiekből ugyanis kiderül, hogy egyes kutatók már felismerték, hogy a poszt-

szubkulturalista áramlatban megfogalmazott kulturális átjárhatóság és kulturális hibriditás 

tézise csak bizonyos megszorításokkal helytálló. Ezek a szerzők rámutatnak arra, hogy a 

globális tömegkultúrában közvetített tartalmak gyakran exportálják azokat a hatalmi 

viszonyokat, amelyek a forráskultúrát jellemzik. Ennek megfelelően például az etnikai 

különbségekkel kapcsolatos hierarchikus viszonyok valójában a posztmodernben sem tűnnek 

el, ehelyett újraértelmeződnek, meggyengülnek vagy felerősödnek, miközben a csoportképzés 

során a helyi mellékáram újraalkotja a globális főáram hatalmi rendszereit. Az EMO 

kultúrával kapcsolatos empirikus kutatásomon keresztül ezeknek a folyamatnak a 

mechanizmusait is szeretném feltárni.   

 

2. A vizsgálat háttere és a probléma konceptualizálása 
 

Különböző kutatások keretében 2008 óta követem az EMO stílus magyarországi fejleményeit. 

Ennek során a korábban ismertetett, 2010-ben végzett vizsgálattal összefüggésben már 

részletesen bemutattam az irányzat stílussal, divattal, identitással kapcsolatos legfontosabb 
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sajátosságait, s akkor ezek közül a hálózati kommunikáció szerepére, azon belül is a képiség 

jelentőségére fektettem hangsúlyt.190 A korábbi kutatás során rámutattam, hogy az EMO-val 

kapcsolatos közösségi oldalak lényegében képbankként működnek, azaz felépítésükben 

egyértelműen a képiség dominál. Ezt erősíti, hogy a szöveges tartalmak is a képekre 

reflektálnak, míg a képek elsődleges üzenete maga a stílus jellemzőinek bemutatása, 

közvetítése. A képek – bármi legyen is a témájuk – megjelenítik az EMO karakterisztikus 

stílusjegyeit, úgymint az öltözködés, a hajviselet, a smink, vagy a kiegészítők. Továbbá 

kiderült az is, hogy a képek által közvetített stílus és divat megjelenítése a csoportidentitás 

meghatározásának az alapja lehet. Ebből követezik, hogy az EMO esetében a stílussal való 

azonosulás, illetve annak autentikussága, a stíluselemek gondos átvételén, illetve ezeknek egy 

performatív aktuson keresztül történő bemutatásán alapul (Guld 2011, 73). 

     A korábbi adtagyűjtés során bukkantam rá azokra az internetes oldalakon elhelyezett 

fotókra illetve hozzászólásokra, amelyek a most bemutatásra kerülő elemzés kiindulópontját 

képezik. A 2010-ben elvégzett kutatásból kimaradt képek és a hozzájuk kapcsolódó szöveges 

megjegyzések önálló vizsgálatát az indokolja, hogy azok egyértelműen egy olyan új kutatási 

irányt jelöltek ki, amely jelentős mértékben túlmutatott a korábbi elemzés céljain. Ennek 

megfelelően az itt feldolgozott eredmények részben az előző kutatás kiegészítéseként, részben 

annak pontosításaként is olvashatók. A korábbi vizsgálathoz képest viszont alapvető 

különbség az, hogy itt a képekhez kapcsolódó vitafórumok bemutatása kerül előtérbe. 

Azonban mielőtt erre rátérnénk, néhány gondolat erejéig tekintsük át a kutatásban szereplő 

honlapok, illetve az oda feltöltött képek sajátosságait.  

     A vizsgálatban szereplő honlapok egyik lényeges tulajdonsága, hogy azok a mikroblogok 

kategóriájába sorolhatók. Definíciószerűen a mikroblogok az online blogok sajátos formái; 

általában képekhez vagy videókhoz társítható, rövid terjedelmű bejegyzések írására adnak 

lehetőséget, amelyek nem hosszabbak néhány mondatnál. Ebből kifolyólag a mikroblogokat 

többnyire azok használják, akik rövid beszámolókban szeretnék megosztani élményeiket és 

tapasztalataikat. Számos mikroblog lehetővé teszi, hogy a blogger bejegyzéséhez az oldal 

vendégei is hozzászóljanak, így a téma körül gyakran formálódnak gyorsan pergő viták, 

ezáltal számos mikroblog vitafórumként is működhet. Az utóbbi néhány év során a mikroblog 

                                                 
190 Lásd: Guld Ádám: Az emo - egy poszt-szubkulturális közösség? Stílus, divat, identitás összefüggései egy 
kortárs ifjúsági kultúra médiareprezentációjának tükrében. Médiakutató, 2011 tavasz.  
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műfaja vált a web 2.0-ás környezet egyik legsikeresebb alkalmazásává, nemzetközi 

viszonylatban a legnépszerűbb mikroblogos alkalmazási felületek a Twitter és a Tumblr.191  

     A kutatásban szereplő mikroblogok kivétel nélkül az Inda-Labs Zrt. érdekeltségébe tartozó 

www.blog.hu oldalról érhetők el, amely közvetítő szolgáltatónak minősül, tehát mindenki 

számára elérhető ingyenes tárhelyet biztosít. Az oldal működési szabályzatából kiderül, hogy 

szolgáltató nem köteles a blogok moderálására és a felhasználók által feltöltött tartalmak 

előzetes ellenőrzésére, szerkesztésére vagy monitorozására. A szabályzat csupán arra tér ki, 

hogy a blog.hu alá csak olyan tartalmak töltők fel, amelyek nem ütköznek hatályos 

jogszabályokba, illetve nem sértik egy harmadik személy személyiségi jogait.192 A szolgáltató 

a blogok tartalmának moderálását a felhasználókra bízza, akik saját belátásuk szerint jelentést 

tehetnek azokról az anyagokról, amelyek szerintük a fent említett szabályokba ütközik. 

Mindebből az következik, hogy a blog.hu alá tartozó sok száz önálló blog és mikroblog 

rendkívül széles teret enged a szabad véleménynyilvánításnak, ami kétségtelenül kedvez a 

szélsőséges nézetek elburjánzásának. További lényeges sajátosság, hogy a mikroblogokban 

megjelenő különböző vitaindító bejegyzések laza kapcsolatban állnak egymással, amit a 

legtöbb esetben a szövegekben elhelyezett linkek tesznek nyilvánvalóvá.  

     A honlapokra feltöltött fotókkal kapcsolatban elmondható, hogy a kutatásban szereplő 

mikroblogok e tekintetben is jelentős hasonlóságot mutatnak. A vitaindító bejegyzések a 

legtöbb esetben egy a honlapra feltöltött fotóval indulnak, amit a blogger és a hozzászólók 

bejegyzései követnek. A vizsgálatból kiderült, hogy a blogokra feltöltött képek nagyarányú 

egyezést mutatnak a korábbi kutatásban bemutatott fotókkal. Mind a képek elkészítésének a 

módja, mind pedig a képeken látató stíluselemek nagyrészt azonosságot mutatnak más 

honlapokon fellelhető, EMO-s fiatalokról készült képekkel. A fotókon rendre megjelenik a 

jellegzetes EMO-s hajviselet, a stílussal azonosítható kapucnis felsők, a Tokio Hoteles póló, 

vagy az erős smink. Talán az egyetlen szokatlan elem ezeken a fotókon a helyszín, ahol a 

képek készültek. Itt ugyanis nem egy jómódú, kertvárosi fiatal lakókörnyezetének jellegzetes 

elemei tűnnek fel, hanem egy felázott falú vályogház, egy gyomokkal felvert udvar, egy 

intézet szegényes kantinja vagy egy öreg Lada gépkocsi biztosítja a hátteret.  

                                                 
191 http://netpedia.hu/mikroblog 2012-07-03 
192 http://blog.hu/blog_policy_20110701.html 2012-07-03  
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    Az előző vizsgálatban szereplő képekhez képest az egyik legfontosabb különbség az, hogy a 

balogokban látható fotókat nem maguk a kép készítői töltötték fel a honlapokra, hanem azokat 

a bloggerek gyűjtötték össze, majd tették közzé. Az eredeti fotók forrásai többnyire különböző 

közösségi oldalak lehettek, erre az utal, hogy egyes fotókon jól kivehető a MyVip vagy a 

Facebook logója. Ebből következik, hogy a fényképek a kép készítőinek akaratától függetlenül 

kerültek új kontextusba, mégpedig legtöbbször úgy, hogy a bloggerek a képeken szereplő 

személyeket, azok fenotípusos jegyei alapján, romaként és EMO-sként azonosították.  

     Ezzel a megállapítással elérkeztünk a vizsgálat egyik legkényesebb problémájához, vagyis 

ahhoz, hogy a fotókon szereplő fiatalok roma származása, roma identitása, illetve az EMO 

stílussal való azonosulása mennyiben tekinthető autentikusnak. Úgy gondolom, hogy a kutatás 

szempontjából a fotók autentikusságánál lényegesebb, hogy a blogokban szereplő képek 

csupán egy olyan hálózati felületen zajló diskurzus kiindulópontjai, ahol az etnicitás 

problémáján keresztül kerül megvitatásra a stílussal való azonosulás hitelessége, vagy ennek 

egyáltalán a lehetősége. Így megengedhetőnek tartom azt, hogy ennek a problémának a 

részletes kibontásától itt eltekintsek, és ehelyett kizárólag a blogok szövegszintű vizsgálatára 

koncentráljak. 

 

3. Módszertan: internetes vitafórumok és mikroblogok vizsgálata  
 

Napjainkban az internetes vitafórumok vizsgálata egyre gyakrabban alkalmazott módszer a 

médiakutatásban, annak ellenére, hogy ez a közönségvizsgálatoknak egy többé-kevésbé még 

kiforratlan megközelítése. A vitafórumok megjelenésével a médiakutató új eszközt kap a 

befogadói vizsgálatok elvégzéséhez, ugyanakkor ezeknek a mediális felületeknek számos 

olyan speciális tulajdonsága is van, amit a kutatónak figyelembe kell vennie. Mivel ezek a 

jellemzők az általam vizsgált fórumokon is tipikusak, érdemes ezeket röviden áttekinteni. 

Ehhez Császi Lajosnak egy a közelmúltban megjelent írását hívom segítségül, amelyben a 

szerző részletesen áttekinti az online vitafórumok működésének sajátosságait. Ezek közül 

most csak a saját kutatásom szempontjából releváns megállapításokat emelem ki, miközben 

arra is törekszem, hogy a vizsgálat eredményeinek tükrében kiegészítsem és pontosítsam is a 

módszer leírását. A kutatásban szereplő mikroblogok további sajátosságait ezzel 

párhuzamosan mutatom be. 
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     Ahogyan arra a korai, elsőgenerációs internetvizsgálatok is rámutattak, az online felületek 

az identitás szempontjából nagyfokú játékosságot tesznek lehetővé. Férfiak nőknek, idősek 

fiataloknak, házasok egyedülállóknak stb. adhatják ki magukat. Ugyanakkor ez korántsem 

jelenti azt, hogy az online identitások minden esetben elszakadnak az offline identitások 

„valóságáról”. A legtöbb esetben arról van szó csupán, hogy a fórumok anonimitása, illetve a 

nick nevek használata lehetővé teszi azt, hogy a fórumozók a valós térben és időben zajló 

interakciókhoz képest nyíltabban fogalmazzák meg a véleményüket. Ezzel kapcsolatban 

Robert Kozinets szövegét idézve Császi kifejti, hogy az online identitás paradoxona az, hogy 

ugyanaz a szabadság, amely arra ösztönzi az embereket, hogy félrevezető módon hamis képet 

fessenek önmagukról és a véleményükről, egyben megengedi számukra azt, hogy szabadon 

kifejezzék önmaguk másfajta énjét, ambícióját és belső konfliktusait, amelyek másképpen 

rejtve maradtak volna (Császi 2011, 197). Ezt a relatív szabadságot csak tovább fokozza, hogy 

a fórumok lehetővé teszik azt, hogy egy személy akár több álnévvel is jelen legyen egy 

vitában. Lényeges továbbá, hogy nem csak a fórum hozzászólóit, de a fórum látogatóit sem 

ismerjük. Különböző statisztikák alapján ismeretes az, hogy a témáról folyó beszélgetéseknek 

a többség csupán passzív megfigyelője, és ebbe a kategóriába a fórumlátogatóknak átlagosan 

90%-a tartozik. Bár egyértelmű, hogy ezek alapján nem könnyű feladat sem a fórumozók, sem 

a fórumlátogatók beazonosítása, de mivel az online fórumok sem tekinthetők társadalmilag 

független környezetnek, itt is törekednünk kell arra, hogy felderítsük a kulturális 

beágyazottság mintázatait. 

    A fentiekkel összefüggésben elmondható, hogy az általam vizsgált vitafórumok 

hozzászólóinak a személyazonossága ismeretlen. A fórumozók nem közölnek személyes 

információt magukról, sem az arcukat, sem a nevüket nem vállalják fel, ami megkönnyíti a 

nyíltan szélsőséges megnyilatkozások elszaporodását. A hozzászólásokból kiderül, hogy a 

fórumozók bizonyos tagjai huzamosabb ideje ismerik egymást, azonban az is világos, hogy 

ezek az ismeretségek ugyanabban az online közösségben jöttek létre, amelyben maga a vita is 

zajlik. Bár az általam vizsgált vitafórumok látogatottságáról pontos adat nem áll 

rendelkezésre, de mivel minden esetben a legnépszerűbb hazai blogportálon elhelyezett 

fórumokról van szó, logikusnak tűnik az a feltételezés, hogy a hozzászólóknál jóval több 

passzív megfigyelője lehet az oldalnak. Ennek tükrében a fórum látogatóiról annyit tudhatunk 

csupán, hogy azokat az EMO stílussal kapcsolatos rokonszenvük vagy ellenszenvük, illetve a 



 147

roma fiatalokkal szembeni negatív attitűdjeik kapcsolják össze. Ami viszont lényeges, hogy a 

hozzászólások alapján egyetlen roma származású fórumozót sem tudunk beazonosítani; az ő 

közvetlen jelenlétükre semmilyen utalást nem találhatunk a szövegekben.  

     Az online fórumok másik jellegzetessége, hogy a vita folyását az egyszerű 

hozzászólásokon túl az úgynevezett trollok és a moderátorok harca teszi változatossá, 

izgalmassá. A trollok szerepe alapvetően a zavarkeltés, amit durva és sértő hozzászólásokkal 

érnek el. A trollok többnyire nem csupán a megvitatott témával kapcsolatban fogalmaznak 

meg szélsőséges, provokatív nézeteket, hanem személyeskedő hozzászólásaikkal a 

fórumozókat is támadják. Bár alapvetően negatív figuráknak tűnnek, trollok nélkül a legtöbb 

fórum előbb-utóbb unalmassá válik, így nem egyszer előfordul, hogy a fórum szerkesztői, 

álnév mögé rejtőzve, tudatosan vállalják fel a troll szerepét. A trollokkal kapcsolatos másik 

probléma akkor jelentkezik, amikor a vitában egyszerre túl sokan választják a provokatív troll 

szerepét. Ilyen esetben ugyancsak fennáll annak a veszélye, hogy a vita ellehetetlenedik.  

     A vizsgálatban bemutatott vitafórumokon jól beazonosíthatóak a bántó és szélsőséges 

megjegyzéseikről felismerhető trollok. Összességében elmondható, hogy a vizsgált fórumokon 

éppen az tűnik problémának – feltehetően éppen a téma kényes természete miatt –, hogy túl 

sok fórumozó választja a troll szerepét. Ennek az a következménye, hogy a viták túl gyakran 

csapnak át személyeskedő, privát csatározásokba, ahol az eredeti téma kontextusában kerülnek 

elő bántó megjegyzések. Ezzel szemben a jól felépített érveket megfogalmazó bejegyzések 

teljesen háttérbe szorulnak 

     Az online fórumok életben tartásának egyik legfontosabb szereplői a moderátorok. A 

moderátorok szerepe az, hogy megfelelő mederben tartsák a vitát, ami számos részfeladatból 

áll össze. Többek között a moderátorok tisztsége eldönteni azt, hogy melyek azok a 

hozzászólások, amelyek nem egyeztethetőek össze a vitafórum működési szabályzatával, vagy 

a hatályos jogi szabályozás kereteivel. Ebből következik, hogy a moderátorok egyik 

legfontosabb teendője a trollok féken tartása, amit átmeneti, vagy végleges tiltással tudnak 

elérni. Lényeges feladatuk továbbá azoknak a fórumozóknak a kiiktatása, akik egy időben 

több álnévvel vesznek részt a vitában (sock-puppetek), s ezzel keltenek zavart a diskurzusban. 

Ugyancsak a moderátorok hatáskörébe tartozik a reklámok, a hirdetések és az ismétlődő 

bejegyzések (spamek) törlése, mert ezek elburjánzása szintén zavarossá teheti az eszmecserét. 

Császi rámutat, hogy amennyiben a moderátorok nem végzik jól a munkájukat, a vitafórumok 
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ellehetetlenednek, elszaporodnak a trollok, szélsőségesen ellenséges hangulat alakulhat ki a 

vitázók között, ami a végső soron online háborúskodásba (flame war) torkollhat (Császi 2011, 

196) 

      Tehát a moderálás kérdése meglehetősen problematikus a vizsgált vitafórumok esetében. 

Ennek oka elsősorban az, hogy a kérdéses oldalak egyfajta önszabályozó rendszer alapján 

működnek, azaz a blogportál működtetői nem monitorozzák a fórumozók bejegyzéseit. 

Ehelyett maguknak a fórumozóknak kell, illetve kellene bejelenteniük a működési szabályzaba 

ütköző hozzászólásokat. Ilyenre azonban csak a legritkább esetben találunk példát – a törölt 

hozzászólások helyét a rendszer megjeleníti –, annak ellenére, hogy a hozzászólások döntő 

többsége egyértelműen megszegi a működés feltételeit. Ez a speciális fórummodell szinte 

korlátlan teret biztosít a fórumozók szélsőséges, provokatív megnyilvánulásainak, ami viszont 

a korábbi állításokkal ellentétben nem hogy bomlasztja, hanem éppenhogy összefogja a 

fórumozók táborát. 

     A vitafórumok egyik további lényeges tulajdonsága az ott formálódó szövegek 

strukturáltsága, vagy éppen strukturálatlansága. Az internetes vitafórumok szövege nincs 

tudatosan megszerkesztve; a szövegek organikus módon szerveződnek, a vitáknak logikailag 

soha nincs végük, egyszerűen csak megszakadnak valamikor. Ezzel összefüggésben Császi azt 

írja, hogy a vitafórumok szövegei amorf szerkezetű, poliszémikus, szerző és metanarratíva 

nélküli szövegfolyamok, melyeknek többfajta megfejtése lehetséges. Ez azért lényeges, mert a 

vitafórumokon megjelenő véleményeket mindig érdemes összevetni más forrásokból szerzett 

információkkal (Császi 2011, 197).  

     A Császi Lajos által megállapított sajátosságok a kutatásban szereplő vitafórumok esetében 

is jól azonosíthatóak. A fórumban megjelenő szövegek strukturálatlansága itt talán még 

szembetűnőbb, mint más hasonló oldalak esetében, és ennek elsődleges oka a korábban már 

tárgyalt mikroblog szerkezet lehet. Ez azt jelenti, hogy a feltöltött szövegek jellemzően 

rövidebbek, mint az átlagos vitafórumok esetében, így a posztok nyelvi egyszerűségéből 

kifolyólag sem tud igazán komplex diskurzus kialakulni. Ezt a karaktert erősíti az is, hogy a 

fórumozók egy jelentős része a korábbi bejegyzésekre nem reflektál, hanem megelégszik 

azzal, hogy a saját véleményét közzétegye. Feltehetően ebből adódik az, hogy az egyes 

hozzászólások között feltűnő egyezéseket is találhatunk, ami szintén arra utalhat, hogy a 

fórumozók csak ritkán olvassák a partnerek posztjait.  
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     Végül Császi ajánlását követve, miszerint fórumvizsgálatok eredményét érdemes 

összevetni más forrásokból kinyert adatokkal, a vizsgálat következtetéseinek megalkotásakor a 

korábban elvégzett kutatások eredményeire támaszkodom. Ezek közé tartozik az EMO-s 

rajongói oldalakon elvégzett, online felületeken megjelenő képi anyag elemzését bemutató 

2010-es vizsgálat193, illetve az EMO-val kapcsolatos online és offline sajtóanyagok 

tartalomelemzésével foglalkozó 2012-ben publikált eredmények.194  

 

4. EMO-s roma fiatalokkal foglalkozó mikroblogok és internetes vitafórumok empirikus 
vizsgálata 
 

Magyar honlapokon máig könnyedén rábukkanhatunk olyan fotókra és szövegekre, amelyek a 

2007-2011-ig terjedő időszakban keletkeztek, és amelyek közvetve vagy közvetlenül az EMO 

stílus és a roma fiatalok kapcsolatával foglalkoznak.195 A számos ilyen oldal közül öt 

mikroblog hozzászólásait vizsgáltam, ezek mindegyike a Blog.hu internetes portálra 

beágyazott önálló vitafórumként működött. A legkorábbi bejegyzés 2008. szeptember 25-ről 

származik, a legutolsó 2011. május 19-én keletkezett. A vizsgálat során ezen az öt oldalon 

megjelenő, összesen 253 bejegyzés került elemzésre. Itt lényeges megjegyezni, hogy csak a 

hasonló profilú oldalakból is jóval több található a világhálón, ugyanakkor a formai, szerkezeti 

és a tartalmi egyezések miatt úgy ítéltem meg, hogy ez a minta is hiteles képet nyújthat a 

hasonló jellegű blogok működéséről. A vizsgálat során a vitafórumokban leggyakrabban 

előforduló hozzászólásokat témák szerint igyekeztem csoportosítani, majd arra voltam 

kíváncsi, hogy az egyes témákon belül milyen nyelvi eszközök segítségével, milyen állítások 

és érvek kerülnek elő, illetve hogy ezek tükrében milyen következtetések tudunk levonni a 

kutatás tárgyával összefüggésben. A vizsgálat kezdetén összesen öt jellemző témát tudtam 

elkülöníteni, ezek a romaellenes, a homofób, az EMO stílussal kapcsolatos megjegyzések, az 

                                                 
193 Guld Ádám (2011): Az emo - egy poszt-szubkulturális közösség? Stílus, divat, identitás összefüggései egy 
kortárs ifjúsági kultúra médiareprezentációjának tükrében. Médiakutató, tavasz. 
194 Guld Ádám (2012): „Nem transzvesztita, nem depressziós, csak emós” Az EMO által előidézett morális 
pánik interpretációs lehetősége a magyarországi elektronikus és a nyomtatott sajtó tükrében. In. Guld Ádám – 
Havasréti József (szerk.) Zenei szubkultúrák médiareprezentációi. Pécs: Gondolat.   
195 Itt jegyezném meg, hogy az EMO stílussal roma közösségi oldalak és kulturális szájtok is foglalkoztak. Az 
alábbi linken erre találunk egy példát Cseperedő gyermekeink szexualitása címmel. A szöveg az EMO kapcsán 
tematizált szexuális devianciák veszélyeivel foglalkozik egy szociálpszichológussal készített interjú keretében. 
http://romaklub.network.hu/blog/roma-kozosseg-cigany-klub-hirei/filter/tag/emo 2012-07-13  
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antiszemita és a védelmezők kategóriái. Ezeknek a kategóriáknak a százalékos megoszlása az 

alábbi táblázatból olvasható ki.  

 

1. számú táblázat. A vitafórumokban megjelenő hozzászólások százalékos megoszlása témák 

szerint: 

A HOZZÁSZÓLÁSOK TÍPUSA  N=253 

Romaellenes 57% 

Homofób 21% 

Az EMO stílussal kapcsolatos 

megjegyzések 

12% 

Antiszemita 8% 

Védelmezők 2% 

Összesen 100% 

 

A táblázatból kiderül, hogy a vizsgált időszakban a hozzászólások döntő többsége a nyíltan 

rasszista megnyilvánulások kategóriájába esik, ehhez képest még a második leggyakoribb 

téma is ennek csak kevesebb, mint a felét teszi ki. A romaellenes és homofób posztokhoz 

képest jóval kevesebb fórumozó foglalkozik az EMO stílussal kapcsolatos általános 

előítéletekkel, és már-már elenyészőnek tűnik azoknak a látogatónak a száma, akik 

antiszemita megjegyzéseket fűznek a vitához, illetve akik védelmükbe veszik az EMO-kat 

vagy a roma fiatalokat. A két utóbbi kategória alaposabb vizsgálatát nem ezeknek az aránya, 

hanem sokkal inkább kulturális jelentőségük indokolja. Lássuk most részletesen, hogy az 

egyes kategóriák hogyan jelennek meg a szövegekben.  
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4.1. A romaellenes hozzászólások természete  
 

A témával kapcsolatos hozzászólások vizsgálatából az derült ki, hogy a fórumozók többsége 

egyértelműen elutasító véleményeket fogalmaz meg az EMO-s roma fiatalok kapcsán. A 

nyíltan romaellenes hozzászólások meghatározó túlsúlya ezt egyértelműen jelzi.  Bár ahogyan 

arra korábban már utaltam, a vizsgált oldalak elvileg moderáltak, úgy tűnik, hogy a 

gyakorlatban ez mégsem valósult meg. Bár a fórumozók sorai között találhatunk utalásokat 

korábban törölt bejegyzésekre, a hozzászólások döntő többsége mégis szélsőségesen durva 

jelzőkkel illeti a képeken látható fiatalokat, és itt a támadások egyértelmű oka az, hogy a 

fotókon ábrázolt EMO rajongókat a hozzászólók romaként azonosítják. Ezek a szélsőséges 

vélemények jól megragadhatóak a nyelvi megfogalmazás módjában, elsősorban abban, 

ahogyan a felhasználók a képeken ábrázolt fiatalokra utalnak. Leggyakrabban az etnikai 

hovatartozásra utaló roma, romi, cigány, cigó, raj kifejezések kerülnek elő. A megnevezések 

kapcsán ugyancsak gyakoriak a viccelődően sértő kifejezések és szójátékok, úgymint a réti 

néger, roEMO (roma EMO) vagy a CIMO196 (cigány EMO). Ezeken kívül rendszeresen 

használt kifejezések a génmanipulált, a korcs, az állat, a majom, a szutyok, a ratyi és a féreg.  

     A romaellenes hozzászólások jelentős hányadában a fajelméletek köszönnek vissza, ezek a 

posztok a biológiai érvelés stratégiáját alkalmazzák. A hozzászólásokban a romák alsóbbrendű 

emberekként jelennek meg, bár meg kell jegyezni, hogy az efféle megnyilvánulásokban a 

kisebbség dehumanizálása is gyakori jelenség.  

Mindig is tudtam hogy van egy olyan faj ami: cigány, emos és persze buzi, de eddig senki sem 

hitt nekem mindenki bátntott, hogy ilyen faj nincs is de most bebizonyosodott, köszönöm! És a 

neve nem: Csita,LÁKÁTOS VINETU, Csubakka, hanem egyszerűen a mi GALAMBUNK 

az!!!!!! 2011-05-05 16:05:4  

Más hozzászólók a tudományos beszédmód regiszterébe ágyazzák be nyíltan rasszista 

véleményüket, erre a gyakorlatra lehet jó példa az alábbi bejegyzés: 

Charles Robert Darwin (1809. február 12. – 1882. április 19.) angol természettudós, az 

evolúcióelmélet kidolgozója. Egy életen át kereste azt, amiben HITT ! Nem talált rá, de íme a 

                                                 
196 Ahogyan azt egy fórumozó egy képlettel foglalta össze: emo+ cigány = cimo.  
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bizonyíték, hogy valóban létezik. A hiányzó láncszem , ember és majom közt. 2011-05-05 

14:28:12  

Megint más fórumozók az előzőnél jóval egyszerűbb módon fogalmaznak meg hasonló 

véleményeket, miközben szintén előkerülnek a dehumanizáló és a tettlegességre buzdító 

kijelentések is. Ezekben a romákat gyakran úgy írják le mint a vadállatokat, alantasnak, 

koszosnak, sokszor veszélyesnek festik le a kisebbséget: 

 
Ezen a világon átok ül. Ilyen állat meg nincs is! Mondjátok, hogy ezek sem természetes 

környezetükben, sem fogságban nem szaporodnak!!! :)) 2009. augusztus 3. 18:02  

Elmegy az anyja picsájába aki ilyet kitesz ide. ez egy undorító génmanipulált majom. kiráz a 

hideg attól a valamitől. az tutti hogy nem ember 2011-05-07 00:15:29  

Figyelitek??? RAJ és EMOS egyben :D tök poén :P már korcsok is vannak :) 2009-06-23 
10:26:45  
 
Úristen, ezek mutálódnak? :D 2009-06-23 10:28:38  

A hozzászólásokban gyakran felszínre kerülnek olyan problémák is, amelyek csaknem teljesen 

elszakadnak a posztok eredeti témájától, és helyette a cigánysággal kapcsolatos általános 

konfliktusokat érintik. Az ilyen bejegyzésekben a magyarság és a cigányság közötti 

leghétköznapibb konfrontációk kerülnek előtérbe, természetesen erősen leegyszerűsítve és 

sztereotipizálva. Sokan adnak hangot olyan véleményeknek, amelyek szerint a cigányok a 

magyar lakosságon élősködnek, nem akarnak dolgozni, ehelyett szociális támogatásból vagy 

bűnözésből, elsősorban lopásból tartják fenn magukat. A hozzászólások különösen heves 

reakciókat mutatnak olyan kérdések kapcsán, mint hogy a képeken látható fiatalok vajon 

hogyan és miből teremtik elő a pénzt azokra a stíluskellékre – pólók, kapucnis felsők, 

farmerek, smink, frizura stb. –, amelyek a fotókon is megjelennek. Ez a diskurzus különösen 

az 4. számú mellékletben szereplő 12. számú kép kapcsán éleződik ki, ahol az alábbi 

hozzászólásokat olvashatjuk.  

Pozolj Ladával kurva nagy raj vagy hallod, jogsid nincs, fogadjunk, de hát majd a szép 

szemével megszerzi, ohh istenem :) vmi jobb kocsit szerezz, ami nem a tiétek és azzal pózolj raj 

gyerek!!! 2009-06-23 09:26:44 
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Azt mondják, hogy rasszista vagyok, mert piros Ladával lopni nem indulok! :D 2009-06-23 
10:51:39 

De gáz büszke lehet a Ladájára, amire szocpolból spórolt össze. 2009-06-23 09:17:44  

Mi mással veretne egy raj mint piros Ladával? Kedvenc márkájuk és színük. A cigánytípusok 

leírásában is benne volt és milyen igaz! Egyébként pont jó helyen áll, most adnék padlógázt. 

2009-06-23 09:58:32 

Ugyancsak ezzel a képpel összefüggésben többen is hangot adnak az általuk tapasztalt 

társadalmi igazságtalanságoknak. A hozzászólások alapján ez sok esetben a magyarok és a 

romák társadalmi státuszának összecsúszásából táplálkozhat. A hozzászólásokból kiderül, 

hogy az utóbbi évek során a képen szereplő Lada gépkocsi stigmatizált járművé vált, „roma 

autó” lett, ami érezhetően sokak önérzetét sérti. Erre lehet példa az alábbi két hozzászólás:  

Olyan zsigulink volt kiskoromban!!!!! Imádtam, de most már csak ilyen raj cigányok járhatnak 
vele.. :((( 2009-06-23 09:22:52  
 
Magyaroknál a Lada csúcs autó volt a 80's évekbe, amivel most a cigányok mennek!!! 2009-
06-23 10:34:25  
 

Végül a romaellenes hozzászólások egy részében a legdurvább vélemények öltenek testet. A 

gyűlölködő hangvételű szövegekben a legszélsőségesebb reakciók is előfordulnak, amelyek 

nemritkán a romák fizikai bántalmazására, vagy egyensen a kisebbség elpusztítására szólítnak 

fel. Az efféle bejegyzések többsége nem tartalmaz valódi állításokat vagy érveket, sőt, ezekre 

különösen jellemző, hogy hozzászólók teljesen elszakadnak a fórumok eredeti témájától, és 

néhány szavas durva hozzászólásokban hergelik a közösség hangulatát. Ezekben a 

bejegyzésekben egyértelműen a magyarországi szélsőjobboldalra jellemző beszédmódok 

kerülnek túlsúlyba, és gyakoriak a második világháború politikai viszonyaival, és az akkor 

elkövetett népirtásokkal burkoltan vagy nyíltan szimpatizáló megjegyzések.  

Megdögletek romák óóóó milyen nagy kár nyitva áll a haláltábor a gázkamra csak vár 

RÁTOK VÁR 2010.197 április 1. 23:12  

 

                                                 
197 Az idézet a Divízió88 elnevezésű neonáci formáció Megdögletek romák című szerzeményéből származik.  
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De most komolyan, meglátsz egy ilyen mászkáló sz*r darabot az utcán, és nem jön az az érzés, 

hogy kicsit szájba rugdosd? "Azt az arcot frankón kőbe vésni, ahogy a lábujjam a szádsarkát 

finoman megérzi."198 2009. augusztus 3. 16:45  

 

Halántéknak a revolver aztán orosz rulett 7 lövéssel:D 2009-06-23 15:27:08  

 

Emús 'cigó, mik vannak, golyót neki. 2011-05-05 14:14:20 

 

Még ezekben a posztokban is többször előkerül az, hogy a fórumozók 

összeegyeztethetetlennek érzik az EMO stílust azzal, hogy azt egy roma származású fiatal 

érezze magáénak. Éppen ennek a véleménynek ad hangot az alábbi fórumozó:  

 
Hát én ezt azért nem bírom ilyenkor szkinhead-é változnék*_* és kurvára szétverném. 

Nincs semmi bajom az emo-kal *-* De hogy cigó xd ezmár durva -.-" 2010. augusztus 1. 16:40  

 
Végül ezekben a hozzászólásokban is gyakran olvashatunk humorizáló bejegyzéseket. Ezek 

többsége arra a két általános sztereotípiára épít, miszerint az EMO-sok többsége 

homoszexuális vagy biszexuális, illetve hogy az EMO-sok hajlamosak az öncsonkításara és az 

öngyilkosságra.  

 

Összeszedve: cigány, emó, öngyilkos és nemtelen (mert emo) tehát ha 1 cigány öngyilkos 

hajlammal bír, az jó legalább fogynak, és több golyó marad. 2010. április 2. 08:50 

 
Minden cigány legyen emos! Minden emos nyírja ki magát! És nekünk gond egy szál se! 2010. 

április 1. 18:06  

 

 

 

 

                                                 
198 A némileg átfogalmazott idézet Sub Bass Monster Szar napom van című dalából származik.  
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4.2. A homofób hozzászólások természete 
 

Az már a 2010-ben elvégzett sajtóelemzésből kiderült, hogy az EMO stílussal kapcsolatos 

sztereotip elképzelések gyakoriságát tekintve a biszexualitás és homoszexualitás áll a második 

helyen, közvetlenül az öncsonkítás és az öngyilkosság után. Ennek fényében koránt sem volt 

meglepő, hogy ez a téma a vizsgálatban szereplő vitafórumok szövegeiben is megjelent, bár az 

is látszik, hogy a homoszexualitás kérdését a fórumozóknak jóval kisebb hányada tartja 

problémásnak, mint azt, hogy a képeken szereplő fiatalok romák is lehetnek. A 

homoszexualitással kapcsolatos hozzászólások a bejegyzések egy speciális csoportját alkotják. 

Ebben a megközelítésben a fórumozók a fotókon szereplő fiatalokat egy olyan társadalmi-

kulturális metszetben helyezik el (roma és homoszexuális), ahol az egyes kategóriák külön-

külön is stigmatizálják az azokkal azonosított személyeket, együttesen pedig még inkább 

felerősítik az előítéleteket. Így a romákkal kapcsolatban korábban már említett általános 

előítéletek itt kiegészülnek a transzszexualitás, a transzvesztizmus, a szexuális úton terjedő 

betegségek (elsősorban az AIDS) és a prostitúció felemlegetésével. Erre a gyakorlatra lehet 

példa az alábbi két poszt is:  

Ha nemtelen (ebből lesz a buzi), akkor az AIDS barátunk írtja őket ráadásul mivel mind ferde 

hajlamú így szaporodni se fognak. 2010. április 2. 08:50 

 
Emos cigány, aki ráadásul buzi? Ilyen nincs xD Ez a legrosszabb összeállítás XDxDXD:| 

2009. augusztus 3. 21:29 

Ebbe a kategóriába soroltam az egyik leghosszabb hozzászólást is, amelyet az egyik vitafórum 

bejegyzője csatolt a 4. számú mellékletben látható 14. számú fotóhoz, „Buziemoscigány post” 

címmel. Ez a mikroblog érzékelteti a legjobban azt a folyamatot, ahogyan a 

hozzászószolásokban az EMO-s, a roma és a homoszexuális vagy biszexuális kategóriák 

metszetében egy olyan identitás konstruálódik meg, amely minden szempontból 

alsóbbrendűnek tűnik a többségi társadalom által elfogadottnak tekintett pozíciókhoz képest.  
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Üdv fiúk,  

A kép alapjáraton is elég szörnyű, de hogy lássátok a dolog igazi mélységét hozzáteszek egy 

pár dolgot (az illetőt egy haveron keresztül (sajnos) személyesen is módomban van/volt 

ismerni)...  

Adalékok ehhez a szörnyűséghez: 

 - A képen látható fiatalember ROMA származású (azaz cigány). A fehér szín ne tévesszen 

meg, egész testét púderezi, hogy fehér legyen. A képen látható fehér bőr, és kék szem 

valójában photoshop termék. 

 - A képen látható fiatalember emellett EMÓ is (azaz inkább valami emo-scene keverék). Ezt 

azt hiszen nem kell magyaráznom.  

- Továbbá a képen látható fiatalember MELEG (azaz Buzi) is. Életvitele felvállaltan 

biszexuális irányultságú, de inkább a férfiak "szeretete" felé tolódik.  

Mint mondom sajnos személyesen is találkoztunk már. És igen, igazi cigány, igazi emo-scene, 

és igazi homár is. Az egyik legtaszítóbb jelenség, amit módom volt a két szememmel látni. 

U.I.: az IWIW-es adatlapból azt takarsz ki, amit szeretnék, én leginkább a vezetéknevet 

hagynám el...  

Üdv, 
Főúr        2009. augusztus 3. 14:38 

A vizsgálatnak ebből a részéből összességében az derült ki, hogy a szexuális másság 

feltétezésén keresztül új támadási felület nyitnak azok a fórumozók, akik saját magukat egy 

domináns kulturális pozícióban helyezik el. A posztokból egyértelműen látszik az is, hogy a 

felhasználók hozzászólásait a legegyszerűbb sztereotípiák határozzák meg, miközben kritika 

nélkül kezelik az olyan kérdéseket, mint hogy a képeken látható fiatalok valóban romák-e, 

vagy hogy milyen szexuális preferenciáik vannak.    
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4.3. Az EMO stílussal kapcsolatos megjegyzések természete 
 

A fórumokon olvasható hozzászólások egy része alapvetően az EMO stílussal foglalkozik. 

Ezekben a bejegyzésekben az eddigieknél sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a stílus általános 

ismertetőjegyeivel és azok autentikusságával kapcsolatos problémák. Ezek között szóba kerül 

a zene, a megjelenésen belül pedig az öltözködés és a hajviselet jelentősége. Mindeközben 

továbbra is központi téma marad az a kérdés, hogy az EMO-s szerepben megjelenő roma 

fiatalok elfogadhatóak-e a közösség számára. Ugyanakkor ezekben a hozzászólásokban nem 

találkozunk azokkal a szélsőségesen rasszista megnyilvánulásokkal, amelyekkel az első 

elemzési kategóriában fogalmaztam. Ettől a különbségtől eltekintve itt is jellemzőek a rövid, 

sokszor durva hangvételű, trágár kifejezésekkel tűzdelt bejegyzések, ahogy a humorosnak 

szánt fordulatok is gyakoriak. A bejegyzésekben alapvetően két vélemény rajzolódik ki. 

Megnyilvánulásaik alapján a hozzászólók egy része maga is EMO-s, ők ebből a pozícióból 

hozzák meg az ízléssel kapcsolatok értékítéleteiket. Ezzel szemben a fórumozók másik 

csoportjának a stílussal kapcsolatban vannak erőteljes ellenérzéseik, ők ezeket juttatják 

érvényre a posztjaikban.  

Tyű de rusnya! A Széchényiben láttam még ork emóst annakidején. Kék nejlon dzsekó féle 

könyékig érő dzseki, emós lenyalt szemet eltakaró zsíros frizura, női öv, feszülős batikolt 

farmer, converse szerű cipő. :D 2011-05-09 23:17:34  

Az alábbi sorokban a stílust általában kritizáló és a roma fiatalokat kirekesztő posztokból 

olvashatunk néhányat.  

Rockernek nem nevezném, a Tokio Panzió nem igazán rockzene, inkább lányos fiúk 

nyávogása..., cigánynak biztos cigány!!! 2011. november 1. 15:01  

 

Szemüveges cigány, rocker cigány és tanuló vezető cigány nem létezik. Ezek úgy születnek, 

hogy nincs zenei ízlésük, jó a szemük (vagy csak nem olvasnak és nem derül ki ha rossz) és van 

rögtön jogsijuk (vagy jogsi nélkül vezetnek, mert őket úgyse állítja meg a rendőr) 2010. 

november 1. 16:07  
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Hát ti nagyon el vagytok tájolva bazz... hogy lehet egy buzi, emós, cigány nyomorék rocker? 

Valaki magyarázza már el pls 2010. július 31. 18:21  

A stíluselemek autentikusságát vitató hozzászólásokra az alábbi bejegyzések szolgáltatnak 

érzékletes példát. Ezekből többnyire az szűrhető le, hogy az irányzattal társítható kellékek 

beazonosításában a fórumozók között sincs egyetértés, annak ellenére, hogy sokan saját 

magukat is EMO-sként reprezentálják a vitában. További érdekesség, hogy a hozzászólók ez 

utóbbi csoportja egyetlen esetben sem tartja elég hitelesnek a fotókon bemutatott 

összeállításokat, vagyis a vitában megnyilvánuló EMO rajongók nem igazolják vissza a 

stílussal való azonosítást. Ugyanakkor lényeges, hogy az EMO-k többsége nem etnikai alapon 

utasítja el ezt a lehetőséget, hanem pusztán a stíluskellékek hitelességére vagy hiteltelenségére 

alapozva fogalmazza meg ezt az állítást.  

Am a hajára visszatérve, hát én csak kivetnivalót látok benne, mi az édesanyját rakott ez rá, 

valami tescos zselés hajlakkos hajhabot 5 tubussal, utána meg télisapeet húzott a ködfejébe, 

hogy lapítsa le neki? (…) Am nem attól vok emo, h w, h-t írok, hanem ez egy életérzés és 

életstílus 2010. április 1. 17:52 

Ez inkább tektonik akarna lenni, nem emos cigány. akkor hosszabb lenne oldalt is a haja, meg 

nem Ladával, hanem sínnel pózolna. meg a szövege is így lenne írva szépszemű. dugoó. ez 1 

tektonikos cigány geci. de ez is ritka:) 2011. november 4. 16:01 

Az EMO stílussal kapcsolatos bejegyzések vizsgálatából itt ismét az derült ki, hogy a 

társadalomban létezik egy széles körben elterjedt, általános ellenszenv az EMO-val 

szemben.199 Ezeket az ellenérzéseket és sztereotípiákat az eddig bemutatott témák és az 

ezekhez fűzött hozzászólások is jól érzékeltetik. Az is világosan látszik, hogy ezek az 

ellenérzések általában tovább éleződnek abban az esetben, ha az EMO-s karaktert egy roma 

fiatallal azonosítják.  

 

                                                 
199 Ezt igazolhatja az is, hogy hazánkban már 2008-ban megalakult a Magyar Antiemo Szövetség, amelynek saját 
honlapja és Facebook csoportja is van.  
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4.4. Az antiszemita hozzászólások természete 
 

Első megközelítésben a kutatás egyik legmeglepőbb eredménye az lehet, hogy a 

hozzászólások között aránylag nagy számban találhatunk nyíltan antiszemita 

megnyilvánulásokat. Ez azért tűnik váratlan eredménynek, mert a fotókon semmiféle olyan 

utalást nem találhatunk, amiből a képen szereplő személyek zsidó származására 

következtethetnénk. Ebből, illetve a hozzászólások hangvételéből az derülhet ki, hogy a 

fotókhoz fűzött megjegyzések vizsgálatából, sajátos módon, itt sokkal többet tudhatnánk meg 

a magyar társadalom szélsőjobboldallal szimpatizáló csoportjainak a zsidóságról alkotott 

véleményéről – illetve az erre épülő diszkurzív stratégiákról –, mint az EMO stílussal 

kapcsolatos kérdésekről. Azonban mivel ez a probléma kívül esik a jelenlegi vizsgálat 

keretein, most csupán a témával kapcsolatos legfontosabb jelenségeket mutatom be.  

     A fórumozók a legtöbb antiszemita hangvételű hozzászólást az 4. számú mellékletben 

található 16. számú fotóhoz fűzték. A felhasználók többsége itt a fotón szereplő fiatal 

fenotípusos jegyei alapján próbálja zsidóként azonosítani a kép készítőjét, akire mint „a 

kiválasztott nép” tagjára utalnak.  Ez a kísérlet, előrelátható módon, erősen spekulatív 

találgatásokhoz vezet. A vita során a fórum tagjainak két csoportja között nézeteltérés 

bontakozik ki akörül, hogy a fényképen szereplő fiatal fiú roma, vagy zsidó származású-e. A 

diskurzus nyelvezetében, az előzőekhez hasonlóan, itt is a legegyszerűbb köznapi fordulatok 

uralkodnak, konstruktív érvelésnek nyomát sem találjuk, ugyanakkor továbbra is gyakoriak a 

durva, szitkozódó kijelentések. A fotó kapcsán az alábbihoz hasonló véleményeket 

olvashatunk: 

 

Beszarok! sokan mondjátok, hogy ez rossz párosítás! szerintem tökéletes! EMO ROMI EMO 

JEWI meg hasonlók és nem lesz problémája az országnak, mivel többen hullanak. 2010. 

április 1. 23:49  

 

Remélem nem súlyosbítja a helyzetét, azzal hogy héberül tanul! Vagy azzal hogy nem sokára 

lesz a Talmud-vizsgája! 2010. április 1. 17:52  

 

Már csak a sábesz dekli hiányzik a fejéről. Örömmel kibelezném! 2010. április 1. 21:26  
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A hozzászólások közül itt sem hiányoznak a humorizálva gúnyolódó kijelentések, melyekben 

burkoltan ugyan, de egyértelműen ellenséges vélemények formálódnak. Az alábbi bejegyzés 

erre nyújt jellemző példát:   

Emo - és/vagy - scene, ratymák, cigány... Mint a régi vicc, mikor a cigány a Koránt olvassa és 

rászólnak, hogy: Ne tetézd, bazd meg, ne tetézd!! 2009. augusztus 3. 15:29 

A témával kapcsolatban újra felfedezhetjük azokat a posztokat is, amelyekben a fórumozók a 

biológiai érvelés elemeit használják, hasonló összefüggésekben, mint azt a korábbi példák is 

mutatták. Az efféle posztokban a fórumozók egy etnocentrikus nézőpontba helyezkedve 

hangsúlyozzák a kisebbségi csoport alsóbbrendűségét:  

Már csak egy dávidcsillag kellene a nyakába, akkor volna teljes a kép... Komolyan mondom, 

nincs lejjebb... Bazd MEG DARWIN!!! 2009. augusztus 3. 15:57 

 
úú az durva… ez nem inkább olyan zsidó-cigány elegyedésből származó korcs? 2010. 

augusztus 12. 00:08  

Az itt bemutatott néhány hozzászólás lényeges összefüggéseket világíthat meg, melyek közül 

az egyik legfontosabb az lehet, hogy a magyarországi szélsőjobboldal beszédmódja a 

populáris kultúra olyan szegmenseibe is átszüremkedik, ahol erre csak kevéssé számítanánk. A 

vizsgálatban szereplő példák tükrében ez a folyamat nem is a roma kisebbség kapcsán igazán 

váratlan. A hétköznapi magyar közbeszéd pillanatnyi állapotáról ennél sokkal pontosabb képet 

fest az a jelenség, melynek során a romákkal kapcsolatos rasszista beszéd szinte direkt módon 

implikálja az antiszemita diskurzus felbukkanását. A helyzetet különösen sajátossá teszi az, 

hogy mindez az EMO stílussal összefüggésben történik, ami a populáris kultúrának egy olyan 

területe, amiről azt feltételeznénk, hogy távol esik az aktuálpolitikai csatározásoktól. Végül 

kitekintésként megállapíthatjuk, hogy a vizsgálat eredményei tovább erősíthetik azokat a 

közelmúltban megfogalmazott véleményeket, melyek szerint a magyar közbeszédben egyre 

kevesebb gátlás figyelhető meg a szélsőségesen rasszista vagy antiszemita vélemények 

megfogalmazása kapcsán.200 

                                                 
200 http://www.piacesprofit.hu/tarsadalom/nyiltabban_zsidozik_es_ciganyozik_a_magyar/ 2012-12-16 
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4.5. Védelmezők megjegyzéseinek természete  
 

Az elemzésben szereplő 253 hozzászólásból összesen 5 darab tartozik a védelmezők 

csoportjába. Az itt megjelenő hozzászólások vizsgálatát nem ezeknek az aránya, hanem sokkal 

inkább kulturális jelentőségük indokolja. A kutatás során minden olyan posztot ebbe a 

kategóriába soroltam, ahol valamilyen módon a fórumozók a fotókon megjelenő fiatalok 

védelmére kelnek, vagy akár csak megkérdőjelezték azoknak a posztoknak a hitelességét, 

amelyek rosszindulatúan, egyértelműen kirekesztő szándékkal romaként vagy zsidóként 

azonosították a fotókon szereplő személyeket. Ez utóbbi esetre lehet jó példa az alábbi 

hozzászólás, amit a 4. számú mellékletben szereplő 14. számú fotóhoz fűzött egy 

fórumlátogató:  

Ez hol cigány?xd nem kell mindent elhinni, egyáltalán, ennyire ki se lehet púrderezni, vagy kb. 

mindennap 2 órája menne el rá, meg havi 20ezre, de cigány vonásai sincsenek, szóval 

baromság. 2009. augusztus 3. 19:38 

Ugyancsak ebbe a kategóriába soroltam azokat a posztokat, amelyek a fórumon esetlegesen 

működő moderációra utaltak. Ezek vizsgálata azért volt lényeges, mert ezekben egyértelműen 

megjelennek azok a működési elvek, amelyeknek máskülönben a fórumon szereplő 

hozzászólások döntő többsége nem felel meg. Az alábbiakban is egy ilyen posztot 

olvashatunk, ezt szintén a 4. számú mellékletben szereplő 14. számú fotóhoz csatolták, illetve 

a korábban már idézett Nofu és Főúr névvel szereplő felhasználókhoz címezték:  

Tisztel Nofu és Főúr!  
 
A blog ugyan nem vállal felelősséget a kommentekért, de a postokból mellőzzétek a rasszista, 

sértő megnyilvánulásokat! Agyiszint uraságnak nem tetszene ez az írás, az tuti! Ráadásul 

ismered is a csávót! Az egész post egy bemocskolás! Szerintem k*rvasz*r! Bocs de tényleg! Én 

első héttől nézem az agyiszintet és az oldal nem mások bemocskolására készült! Olvassátok el 

a szabályzatot! Ha adtok e-mailcmet akkor levélben megmagyarázom miért reagáltam így és 

miért kelett annó moderálni a postokat és a kommenteket...  

 
Köszönöm!            2009. augusztus 3. 18:25 
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A védelmezők alacsony számából többféle következtetést is levonhatnák, de mivel ezekkel 

kapcsolatban további empirikus adatok nem állnak rendelkezésünkre, így csak feltételezésekbe 

bocsátkozhatunk. Először is nem feledkezhetünk meg arról, hogy az internetes vitafórumok 

látogatóinak átlagosan 90%-a passzív megfigyelő. Ezek azok a felhasználók, akik aktívan nem 

vesznek részt a vitában, ők csak a hozzászólásokat olvassák, így az ő véleményükről 

gyakorlatilag semmit sem tudhatunk. Ugyanakkor nem nehéz elképzelni, hogy a fórumokon 

zajló vita hangvétele, illetve a hozzászólások jellege, könnyedén elriaszthatta azokat, akik a 

dominánsnak tűnő, szélsőséges diskurzussal ellentétes állításokat fogalmaztak volna meg. 

Logikus feltételezésnek tűnik, hogy az ilyen látogatók, a konfrontáció elkerülése végett, 

inkább elhallgatták a véleményüket.201 Végül az sem zárható ki, hogy a rasszista vélemények 

elburjánzása egy öngerjesztő folyamat volt, vagyis a vizsgálatban szereplő oldalak egy idő 

után eleve azokat a személyeket vonzották maguk köré, akik jellemzően szélsőségesen negatív 

attitűdöket táplálnak a magyarországi kisebbségekkel szemben.  

 

5. Következtetések  
 

Úgy vélem, hogy a kutatás eredményei több szempontból is érdekesek lehetnek. Egyrészről 

megvilágítják a poszt-szubkulturalista nézőpont bizonyos hiányosságait, másrészről hiteles 

pillanatképet nyújtanak a hazai mainstream popkulturális szcéna helyzetéről. Az előbbi 

kapcsán a leglényegesebb tanulság az, hogy ahogyan a testünkre rótt szimbolikus jeleken 

keresztül a stílussal, divattal és ezáltal az identitással kísérletezünk, koránt sem független attól 

a társadalmi helyzettől, amelybe belehelyezkedünk.  

     Meggyőződésem, és a témával kapcsolatos korábbi kutatások is ezt igazolták, hogy a 

populáris kultúra egyes szegmenseiben a poszt-szubkulturalisták által leírt kulturális 

képlékenység, átjárhatóság és hibriditás valóban létezik. Ugyanakkor az is egyre világosabb, 

hogy ez a gyakorlat csak akkor valósulhat meg, amikor az egyes csoportok társadalmi-

kulturális beágyazottsága között nincsenek éles határok, illetve amikor kivételezett helyzetű 

                                                 

201 Erről bővebben lásd: Elisabeth Noelle-Neumann. A hallgatásspirál elmélete. In Angelusz Róbert - Tardos 
Róbert - Terestyéni Tamás. Média, nyilvánosság, közvélemény. Budapest: Gondolat Kiadó, 2007. 776-800.  
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csoportok választják az alacsonyabb státusszú közösségekkel történő azonosulást.202 Részben 

ebből következik, hogy egy szubkultúra tagjának lenni nem csupán egyéni preferenciák vagy 

egyéni választások kérdése. Ehelyett maga a szubkulturális identitás is társadalmi 

konstrukciónak tekinthető, amelynek hitelességét vagy hiteltelenségét olyan diszkurzív 

stratégiák befolyásolják, amelyek hátterében társadalmi, politikai és kulturális tényezők 

együttesen működnek.  

     A vizsgálat eredményei rámutatnak arra, hogy hibás elképzelés a mainstream popkultúra 

termékeit a végletekig romantizálni, ugyanis sok esetben ezek sem képesek következmények 

nélkül átmetszeni társadalmi vagy kulturális határokat. Éppen ellenkezőleg, gyakran csak 

felerősítik a nemek, a társadalmi osztályok, a nemzetiségek és az etnikai különbségek 

láthatóságát.  

     A hazai mainstream popkulturális szcénával összefüggésben a kutatás eredményei 

világosan mutatják, hogy a globális tömegkultúrában közvetített tartalmak hogyan exportálják 

azokat a hatalmi viszonyokat, amelyek a forráskultúrát jellemzik. Ebben az összefüggésben az 

EMO harmadik hulláma – ami eredetileg az amerikai, középosztálybeli, kertvárosi fiatalok 

stílusközössége – egy olyan kulturális formáció, ami szigorúan zártnak tűnik az alulról jövő 

adaptációs kísérletekkel szemben. Mit azt tudjuk, az EMO hazánkban szintén a jómódú, 

fővárosi fiatalok közvetítésével jelent meg, még azelőtt, hogy a stílust a mainstream média is 

felfedezte volna. Ebben a megvilágításban már kevéssé meglepő, hogy az EMO hazánkban 

sem válhatott autentikussá olyan csoportokban, amelyek a társadalom perifériáin 

helyezkednek el. Lényeges továbbá, hogy a csoportok közti ellentétek csak konfliktusos 

helyzetekben, a normák megsértése által válnak láthatóvá, ami ebben az esetben azt jelenti, 

hogy a stílus kellékeit roma fiatalok öltik magukra. Azt pedig, hogy a stílus szimbolikus 

határait jelölő szabályok milyen erősen rögzültek és milyen hatékonyan működnek, jól jelzi a 

vizsgálatban szereplő reakciók természete.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
202 Erre utal például Angharad N.Valdivia korábban már idézett tanulmánya.  
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VIII. Összegzés 
 

 

Az EMO-jelenség sokszínűségéből következik, hogy az itt bemutatott kutatási anyag nem 

holisztikus szemléletmódot követ, korántsem tematizálja az irányzattal kapcsolatos 

valamennyi aktuális problémát. Ehelyett a vizsgálatban szereplő témák kiválasztását az az elv 

vezérelte, hogy bemutassam azokat a lehetőségeket, amelyek abban az esetben tárulnak fel, ha 

egy kortárs ifjúsági kultúrával kapcsolatos kérdéseket a média kulturális tanulmányozásának 

kontextusában helyezzük el. Ebben a megközelítésben az a felismerés jut érvényre, hogy a 

média egyre hangsúlyosabb szerephez jut a zenei stílusok mentén szerveződő ifjúsági kultúrák 

vagy stílusközösségek megjelenítésében és működésében. A média tanulmányozásán keresztül 

pedig nemcsak pontosabb képet alkothatunk ezekről a kulturális formációkról, hanem az 

eredmények arra is lehetőséget adnak, hogy a társadalmi és kulturális viszonyokkal 

kapcsolatos általános érvényű összefüggésekre is rámutassunk. Ennek az elképzelésnek 

megfelelően itt olyan kérdéseket vizsgáltam mint a szubkulturális identitás és a divat, valamint 

a média összefüggései; az EMO irányzattal kapcsolatban kialakult médiapánik; a klasszikus 

tömegmédiumok és a bulvármédia reakciói; valamint a globális főáram és a lokális 

mellékáram képviselőinek az etnicitással kapcsolatos reakciói. Összegzésként elmondható, 

hogy a dolgozat megközelítésmódja és a vizsgálat eredményei az alábbi törekvéseknek 

kívántak megfelelni:  

 

- Először is a dolgozat témaválasztása egy mindeddig kevéssé tisztázott jelenséget 

kívánt tudományos eszközökkel megragadni. Ugyanis míg az EMO hazánkban is a 

kétezres évek végének legismertebb, s ezzel együtt a legtöbb problémát felvető 

irányzata, mindeddig nem születtek olyan átfogó tanulmányok a témában, amelyek 

társadalomtudományos igényességgel tárják fel a jelenség kulturális vonatkozásait. 

Ezzel szemben a stílus többnyire csak a közvéleményben cirkuláló, kétes 

valóságtartalmú, jellemzően negatív sztereotípiák alapján ismert. A dolgozat 

egyrészről ezt a hiányosságot igyekezett pótolni, azzal a határozott céllal, hogy az 

irányzat karakterisztikus jellemzőihez igazodva, a médiatudomány szempontjából 

közelítsen a tárgyhoz.  
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- Másodszor, a dolgozat eredményei felhívják a figyelmet arra, hogy a hazánkban 

többnyire mellőzött, a posztmodern irányzatokhoz köthető poszt-szubkulturalista 

megközelítésmód lényeges kapcsolatokat tárhat fel a kortárs ifjúsági kultúrák 

működése, valamint a média, a stílus, a divat és az identitás viszonyrendszerében. Az 

irányzat legfontosabb eredménye az, hogy míg a klasszikus szubkultúra-kutatások a 

média jelentőségét lényegében figyelmen kívül hagyták, addig a poszt-

szubkulturalisták a kortárs társadalmi folyamatok vizsgálata közben felismerik, hogy a 

média ma már meghatározó szerepet gyakorol a zenei stílusok mentén formálódó 

szubkulturális csoportok kialakulásában, megjelenítésében és működésében. S bár a 

poszt-szubkulturalizmus megjelenése óta eltelt években az irányzat hiányosságaira 

számos kritikus rámutatott, a kutatás empirikus eredményei alátámasztják, hogy a 

koncepció releváns válaszokat adhat bizonyos, a mainstream populáris kultúrában 

meghonosodott stílusirányzatok kapcsán. 

 

- Harmadszor, kiderült, hogy a szubkultúrákkal kapcsolatos klasszikus szociológiai 

megközelítések akkor is magyarázó erővel bírnak, ha azokat kultúraelméleti 

kontextusba átemelve, a médiakutatás területén szeretnénk alkalmazni. Ennek 

megfelelően, egyrészről a morális pánikok és a deviancia szociológiájának 

fogalomrendszerével sikerült magyarázatot adnunk az EMO-val összefüggésben 

kialakult felfokozott médiaérdeklődésre. Másrészről ennek eredményeként pontosabb 

képet kaptunk arról is, hogy a fiatalok körében jelentős népszerűségnek örvendő stílus 

miért zaklatta fel a felnőtt társadalom kedélyeit, illetve milyen általános félelmek 

húzódtak meg az eltúlzott reakciók hátterében. 

 

-  Negyedszer, a dolgozatban kísérletet tettem arra, hogy egy kortárs ifjúsági kultúra 

kapcsán a társadalmi jelentésalkotás folyamatait kifejezetten a bulvármédia 

nyilvánosságmodelljén keresztül ragadjam meg. Ez a célkitűzés jól igazodik ahhoz a 

törekvéshez, hogy pontosabb képet alkossunk a nyilvánosságot ma általánosságban 

jellemző bulvarizálódás folyamatáról. A bulvarizálódás az utóbbi egy évtized során 

ugyanis nemcsak a média működésének szabályait alakította át gyökeresen, hanem a 

nyilvánosság szerkezetében tetten érhető egyéb hatásai mellett, a kortárs ifjúsági 
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kultúrákkal kapcsolatos kérdések bemutatására is rányomta bélyegét. S bár a bulvár 

kategóriájába tartozó médiatermékek nem alkotnak pontos, hiteles képet a bemutatott 

ifjúsági kultúrákról, stilizált ábrázolásmódjukkal mégis képesek arra, hogy az ezekkel 

kapcsolatos általános attitűdöket megjelenítsék és a közönség figyelmét a problémára 

irányítsák. A dolgozatban ezzel a kérdéssel összefüggésben foglalkoztam a 

televíziónak mint kulturális médiumnak a szerepével, és bizonyítottam azt, hogy a 

bulvármédia egy laikus televíziónéző számára is értelmezhető módón mesél el az 

EMO-ról olyan történeteket, amelyek a társadalmat foglalkoztató és a témához köthető 

csaknem valamennyi aktuális kérdést tematizálják.  

 

- Ötödször, a dolgozatban a szubkulturális identitások és az etnikai identitások nem 

egyszer egymást kizáró alakzatain keresztül bizonyítottuk, hogy még egy az EMO-hoz 

hasonlóan népszerű irányzat sem képes megszabadulni a forráskultúrát jellemző 

kulturális korlátoktól úgy, hogy közben egy teljes egészében transzkulturális és 

transzlokális hibridkultúra szülessen. A vizsgálat bizonyította, hogy az EMO, ami az 

amerikai fehér középosztályból származik, hazánkban is csak a hasonló pozícióban 

lévő fiatalok körében lehet hiteles, miközben a stílusközösség élesen elhatárolódik a 

társadalom perifériáin elhelyezkedő csoportok integrációs törekvéseitől. Ezzel a 

megállapítással párhuzamosan a poszt-szubkulturalisták egy lényeges tételét is sikerült 

árnyalni, miszerint a posztmodern korban a globális főáram és a lokális mellékáramok 

közötti átjárhatóság akadálymentessé válik. 

 

Végül érdemes megjegyezni, hogy a fent vázolt gondolatmenetet folytatva, a már elvégzett 

munkát kiegészítve, számos olyan aktuális kérdés is felmerülhet, amely tovább árnyalhatja az 

EMO-val kapcsolatos eredményeket. Noha az EMO a kétezer-tízes évek óta kevesebb 

figyelmet kap a hazai médiában, ez nem jelenti azt, hogy a stílus nincs jelen a könnyűzenei 

színtereken, illetve az ahhoz kapcsolódó ifjúsági kultúrákban. Másrészről, míg hazánkban az 

EMO-val kapcsolatos médiapánik és az azzal szorosan összefüggő felfokozott társadalmi 

érdeklődés már egyértelműen lecsengett, addig más országokban, ahova az irányzat jelentős 

késéssel érkezett meg – jellemzően kelet-európai országokról, valamint a fejlődő országokról 

van szó –, a stílus térhódítását kísérő társadalmi és kulturális konfliktusok éppen a kutatás 
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lezárásának idején érik el csúcspontjukat. Az említett országok közül kiemelt figyelmet 

érdemel Oroszország, Mexikó és Irán. Oroszországban az EMO kapcsán kialakult kulturális 

feszültségek jelentős politikai figyelmet kaptak, és a jelenséggel összefüggő konfliktusok 

kezelése érdekében a törvényhozás eszközeinek bevetése is felmerült. Az orosz 

törvénytervezet szerint az iskolaköteles fiatalok számára tilos lett volna feltűnő EMO-s 

kinézettel megjelenni a tanításon, és a kihágások büntetést vontak volna maguk után.203 A 

stílussal kapcsolatos felháborodás ennél is súlyosabb következményekkel járt Mexikóban, ahol 

az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak az EMO-s fiatalok ellen irányuló utcai 

támadások.204 Végül 2012. márciusában láttak napvilágot azok a hírek, amelyek olyan halálra 

kövezett iráni fiatalokról szóltak, akik nyíltan felvállalták az EMO stílussal való 

azonosulásukat.205 Látható tehát, hogy többek között az itt említett okokból kifolyólag, az 

EMO-jelenség továbbra is olyan aktuális kutatási területnek tekinthető mind hazai, mind pedig 

nemzetközi szinten, amely alkalmas lehet a média, a stílusok, a zene, az identitás, a kultúra és 

a kortárs társadalom komplex összefüggéseinek vizsgálatára.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
203 Oroszország: törvény az EMO ellen http://movie.blogter.hu/283219/oroszorszag_torveny_az_emo_ellen 
2012-12-12 
204 Folytatódnak az EMO ellenes támadások Mexikóban http://www.poltronic.hu/red.php?s=1&id=32783 2012-
12-12 
205 Iraqi 'emo' youths reportedly killed by conservative militias http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-
17333275  2012-12-12 
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X. Mellékletek  
 

1. számú melléklet: csevegőprogramokban használt leggyakoribb rövidítések  
 

AYSC: Are You Smoking Crack? (Füvezel?)  

BBL: Be Back Later. (Később visszajövök.)  

CMEO: Crying My Eyes Out. (Kisírom a szemem.)  

GWTP: Go Walk The Plank. (Kb.: Akaszd fel magad.)  

IHY: I Heart You. (Szeretlek.) 

IMHO: In My Humble Opinion. (Szerény véleményem szerint.)  

JK: Just Kidding. (Csak viccelsz.)  

LBALT: Let’s Build a Life Togther. (Kb.: Töltsük el együtt az életünket.) 

LOL: Laughing Out Loud. (Hangosan nevet.) 

LYG: Love Your Guts. (Kb.: Csípem a bátorságod.)   

MMN: Meet My Needs. (Kb.: Ez az, amit keresek.)  

MOST DEF: Most Definitely. (A leghatározottabban.)  

MYG: Miss Your Guts. (Hiányzol.)  

NP: No Problem. (Semmi gond.) 

NWI: Not Worth It. (Nem éri meg.)  

OBV: Obviously (Nyilvánvalóan.)  

OMG: Oh My God. (Jaj Istenem.)  

OTP: On The Telephone. (Telefonálok.) 

PMAK: Pass Me A Kleenex. (Adj egy papírzsebkendőt. Értsd: sírok.)  

ROFL: Rolling On The Floor Crying. (Kb.: A földön fetrengve zokogok.)  

SMF: Stuffing My Face. (Kb.: Tömöm a fejem. Értsd: eszem.)  

TTYL: Talk To You Later. (Később beszélünk.)  

WTF: What The Fuck. (Kb.: Mi a fene.)  

YW: You Are Welcome. (Isten hozott.)  

 

Bővebben lásd még: http://www.webopedia.com/quick_ref/textmessageabbreviations.asp 

2010-02-13 
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2. számú melléklet: EMO vers  
 

"Véresek most a kezeim,  

mert felvágtam az ereim.  

Emo attól még nem vagyok,  

magamba nem fordulok.  

 

Nem is érzem, hogy fáj,  

minden tiszta vér már. 

Talán tényleg emo vagyok,  

lehet, hogy ilyen maradok.  

 

Minden véres körülöttem,  

ezt csak miattad tettem.  

Lehet, hogy meghalok,  

de lehet, hogy maradok.  

 

Nem is érzek semmit már,  

vagdosok tovább hát.  

Villan a penge, fröccsen a vér,  

az én életem most véget ér." 

Egy Game Over nevezetű ismeretlen fórumozó verse. 

http://divany.hu/poronty/2008/06/03/emo_vagyok_vaghatom/ 2012-09-23 
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3. számú melléklet: a Joshi Bharat Show 2010. január 25-i adásának szövege   
 
 
Felvezetés: 
 
VOICE OVER: Két stílus örök ellentétek. Vajon lesz kompromisszum? (Bevágások 
következnek a vitából.)  
 
JOSHI: Mi ez az ellentét a két irányzat között?  
 
RÓBERT: A bal szemébe bele van tűrve a haja, merthogy a jobb szemével jobbnak látja a 
világot…  
 
ZOLTÁN: Most ne haragudjál meg, de most attól, hogy valakinek hosszabb haja van, hogy 
szűk gatyát hord, az még nem befolyásolja a szexuális hovatartozását.  
 
RÓBERT: Ja, meg festi magát, meg a szeme elé fésüli a haját.  
 
I. rész.  
 
JOSHI: Zoltán, aki az emo irányzattal szimpatizál, sérelmezi, hogy a punkok negatív színben 
tüntetik fel őket. Itt lesz a stúdiónkban Róbert, a punk fiatalember, aki hajlandó vitatkozni. 
Róbertnek viszont az a baja, hogy otthon nem talál megértésre. Ezért itt lesz édesanyja Kata, 
aki szeretné, ha a fia a régi, rendes, aranyos kisfiú lenne.  
 
JOSHI: Zoltán, most emo vagy emó?  
 
ZOLTÁN: Emocionális inkább.  
 
JOSHI: De mi a helyes emo, vagy emó?  
 
ZOLTÁN: Az emo az inkább egy divatirányzat, az emocionális meg inkább egy ilyen 
életérzés. Ez ugye ilyen stílusvita.  
 
JOSHI: De ez mit jelent? 
 
ZOLTÁN: Hát, valaki esetleg így érzelmesebb, érzékenyebb, jobban kibontakozik benne… az 
érzések satöbbi. Ennyi.  
 
JOSHI: Ez az orr piercing, az tényleg érzelmeket jelent?  
 
ZOLTÁN: Nem, nem ilyenek, nem a külsőségekben.  
 
JOSHI: De mi a külső, a külsőnek mi a jelentősége?  
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ZOLTÁN: Hát próbálták, hát próbálják most… ugye most divat lett nagyon ez az irányzat. 
Próbálnak így a hajra, meg az öltözködésre rámenni. Én inkább úgy mondanám, hogy voltam 
emocionális. Mert én nem adnám ehhez a nevemet, őszintén megmondom, mert 
Magyarországon ez már egy divatirányzattá vált. 
 
JOSHI: Minden azzá válik előbb-utóbb… 
 
ZOLTÁN: Igen, ezt aláírom, viszont… most nem tudom, hogy ilyet lehet-e itt kamera előtt 
mondani, nekem az a véleményem erről a stílusról, hogy én… szóval… hogy mondjam, ez a 
média, a sajtó és a divat áldozatává vált. Maga a stílus, ami külföldről ered, Amerikából 
konkrétan, azzal úgymond tudok azonosulni, de annyira nem mondanám már magamat annak, 
vagy a magaménak, hogy én ezt így felvállaljam.  
 
JOSHI: De emocionális, vagy „emócionális” ugyanaz mind a kettő, a szó eredete ugyanaz. 
Emotion vagy „emótion” ugyanaz. A lényeg az, hogy érzelmeket jelent. Milyen érzelmeket 
képvisel, ha valaki ilyen depressziósnak… sötét színekbe öltözik, vagy ilyen sötét színű 
piercingbe öltözik?   
 
ZOLTÁN: Elvont. Elvont, végülis, az egész egy ilyen elvont stílus. Az érzelmeket nem 
feltétlenül a külső alapján kell meghatározni, nem attól függ, hogy valakinek most hosszabb a 
haja, vagy rövidebb a haja, hogy mennyire érzelmes. Mert lehet egy rövid hajú ember is 
ugyanúgy érzelmes, nem ezen múlik, csak ezt próbálják az úgymond ellenlábasok így 
beskatulyázni, hogy biztosan, aki már… hogy ennek van valami köze hozzá, hogy a 
külsőnek… pedig ez elsősorban, ez belülről jön. Ez az egész életérzés.  
 
JOSHI: De mi ez az életérzés?    
 
ZOLTÁN: Hát ez az életérzés az, hogy például vannak emberek, akik pont azért nem értik 
meg ezt az egészet, mert máshogy néznek erre az egész úgymond dologra, vagy stílusra… ő 
nekik ez a más, nekünk meg ez a más. Tehát… 
 
JOSHI: Még mindig nem vagyok tisztában azzal, hogy emosnak vagy „emósnak” lenni az mit 
jelent belülről. Milyen tartalommal bír? Tehát miképpen látja a világot? Mi az életcél?  
 
ZOLTÁN: Hát másképpen. Például… nem feltétlen’ kell életcélt keresni benne, inkább azt, 
hogy például meg tudja találni a zenében az érzelmeket, vagy tegyük fel…  
 
JOSHI: De van, aki Mozartot hallgat, és abban találja meg az érzelmeket…  
 
ZOLTÁN: Abba’ is lehet. Most konkrétan a stílusbelileg, úgy mondom, hogy bármilyen 
dologban találhat érzelmeket, nem feltétlenül zenéről beszélek. Akár mondjuk egy fa, vagy 
egy növény. Az is kelthet emocionális hatást, kiválthat érzéseket, érzelmeket emberekből.  
 
JOSHI: Ez nem azt jelenti, hogy egy öltözködés, egy külső másokból milyen érzelmeket kelt, 
vagy önmagában milyen?  
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ZOLTÁN: Most akkor két részre bontanám ezt. Ugye mondta ezt, hogy vannak azok az 
emberek, akik a külsőre mennek. Most általában, hogyha megnézzük, van két csoport. Ezek 
között vannak ezek a divat emosok, és vannak a true… vagyis hát azok, akik fölvállalják. Ha 
odamennek és megkérdezik, nem fogja azt mondani, hogy drum and basses, vagy hard core-
os, hanem igenis felvállalja, hogy igen, ő emo. És hogy kiáll magárét, és nem fogja letagadni, 
csak azért, merthogy most már ez a menő. Most már nagyobb divat annak lenni, hogy valaki 
azt mondja magára, hogy nem az, mint hogy régen, korábban felvállalta, hogy az. Ez egy ilyen 
elég érdekes paradoxon.  
 
JOSHI: De a külsővel való eltérés, vagy a világ elleni tiltakozás, vagy a megjelenés, az 
ugyanolyan, mint a punkoknál.  
 
ZOLTÁN: Igen, igen, ez is egyfajta lázadás, ha úgy vesszük. Csak ez egy kicsit békésebb 
formája, mint a punkoknak, mert azért láttam… emlékszem arra, hogy a punkoknak voltak 
ilyen… mint a huligánoknak… egy ilyen agresszívebb megjelenése van, nem is az, hogy 
küldősre, hanem balhék, satöbbi, részegesek, satöbbi.  
 
JOSHI: És ön szerint a punkok félreértik magukat?  
 
ZOLTÁN: Félre.  
 
JOSHI: És miért? Milyen negatív véleményük van magukról?  
 
ZOLTÁN: Hát például a szexuális orientációt, a beállítottságot, azt így félreérik. Mert ha 
valakinek hosszabb haja van, vagy szűk gatyát hord, az már biztosan meleg, vagy biszexuális. 
És ez nem fedi a valóságot. Mert valaki valóban az, valaki nem. Tehát ez egy ilyen szuverén 
dolog, ki hogy gondolja. De alapvetőleg ennek a stílusnak nincs köze a… mit tudom én, 
például a…  
 
JOSHI: Értem. Személyesen ellentéte volt valaha punk fiatalemberrel? Volt valami negatív 
élménye?  
 
ZOLTÁN: Volt.  
 
JOSHI: Mi volt az?  
 
ZOLTÁN: Hát a külsőm miatt. Például leköptek, vagy belém kötöttek. Esetleg kaptam egy-két 
taslit, mert nem tetszett nekik, hogy most szűk gatyát hordok…  
 
JOSHI: Tehát megy az utcán, vannak ezek a piercingjei, egyébként egy normális, hosszú hajú 
fiatalember, ugye? És akkor jön egy punk ember, és akkor kap egy taslit, hogy hogy nézel ki?  
 
ZOLTÁN: Hát volt már rá precedens.  
 
JOSHI: Tessék?  
 
ZOLTÁN: Volt már rá precedens. 
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JOSHI: Tényleg?  
 
ZOLTÁN: Igen, tényleg. De ez nem most…  
 
JOSHI: Leköptek?  
 
ZOLTÁN: Igen.  
 
JOSHI: De közben nem beszéltek, mert a kettő együtt nem megy. Lesz lehetősége 
személyesen elmondani, mert jön ide egy fiatalember, egy punk fiatalember. Jól mondom, 
punk, ugye?  
 
ZOLTÁN: Punk, igen.  
 
JOSHI: Egy punk fiatalember, Róbert. Jó?  
 
ZOLTÁN: Jó. Nem baj.  
 
JOSHI: Róbert következik.  
 
 
II: rész.  
 
JOSHI: Kezdjük azzal, hogy bemutatkoznak.  
 
RÓBERT: Hello, Hanfry.  
 
ZOLTÁN: Hello, Zoli.  
 
JOSHI: Orrkarikájuk egyforma! Orrnál passzolnak. Na, beszélgessenek arról, hogy mi ez az 
ellentét a két irányzat között. Beszélgessenek egymással, én csak figyelek.  
 
RÓBERT: Ellentét? Az emósok úgy öltöznek, mint a buzik. Meg mit tudom én… márkás 
cuccok, aztán még spúrok is.  
 
ZOLTÁN: Először is, ha megnézzük, a nyolcvanas években is hordtak már csőgatyát, mégsem 
voltak buzik. És a másik dolog, hogy a punkok ugyanúgy hordanak csőgatyát. Százszor 
buzisabban néznek ki, ha már így kell fogalmazni. Meg kell nézni, hogy már a hetvenes 
években voltak olyan bandák, lásd például a Sex Pistoles, New York Dolls, és egy csomó 
olyan banda, amelyikben úgy néztek ki, mint a nők. És mégis senki sem… 
 
RÓBERT: Az polgár pukkasztásért volt… 
 
ZOLTÁN: Ez is egy polgárpukkasztás… ez is egy lázadás.  
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RÓBERT: Mi? Az emo? 14 éves, depressziós kis köcsögök, ennyi. Én nem tévében láttam, 
hanem magammal szemben, az utcán például, hogy a gyereken ott volt, mit tudom én hány 
száz… és ott emóskodik.  
 
ZOLTÁN: Na jó, de ezek csak divatemberek. Ezek nem gondolják komolyan. Ha odamész 
hozzá, nem fogja azt mondani, hogy… 
 
RÓBERT: A bal szemébe bele van tűrve a haja, merthogy a jobb szemével jobbnak látja a 
világot…  
 
ZOLTÁN: Nem, ettől nem fogja jobbnak látni a világot. Látja a tévében, hogy ez a menő.  
 
RÓBERT: De hét ezt csinálják, most nem azért.  
 
ZOLTÁN: Hogy itt mit látsz, az nem mérvadó. Ahonnan ered ez az egész stílus, az nem erről 
szól. Ahogy a punk sem erről szól, hogy kijárunk a Blahára és csövezünk… és leülünk a 
koszba… és tarhálunk… és piálunk és kannás boros izére gyűjtünk, mert mekkora menő. 
Pedig nem erről szól a punk, hanem egészen másról. És ha mondjuk, megnézed a hetvenes 
években, Angliában, akkor már össze sem lehet hasonlítani a kettőt. Mert ugye már a hetvenes 
években volt punk. Sőt, Amerikában már a hetvenes évek legelején is volt. Sőt már a hatvanas 
évek végé fele lehetett látni olyan jelegű zenekarokat, a hatvanas punkokat, akik közel sem 
úgy néznek ki, mint amit manapság punknak neveznek.  
 
JOSHI: Róbert várjunk egy kicsit. A szigetelőszalag szükséges, vagy ez divat? A cipőjén.  
 
RÓBERT: Ja, hát ez azért van, hogy ne essen ki az acél a bakancsomból.  
 
JOSHI: Azt hittem azért, hogy tudja melyik a bal és a jobb lába.  
 
RÓBERT: Nem, nem. Csak szétrugdostam.  
 
JOSHI: Másik dolog, nagyon fontos. Mindig kíváncsi voltam, a frizura, a haj mitől marad így? 
Milyen ragasztó kell hozzá?  
 
RÓBERT: Nem kell ragasztó.  
 
JOSHI: Zselé?  
 
RÓBERT: Hajlakk.  
 
JOSHI: Hajlakk?  
 
RÓBERT: Meg tupír.  
 
JOSHI: A hajlakk, az nem nőies dolog?  
 
RÓBERT: Nem.  
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JOSHI: Tessék?  
 
RÓBERT: Nem.  
 
JOSHI: Tupír?  
 
ZOLTÁN: Tupírozni általában a nők szokták a hajukat.  
 
RÓBERT: Hát azért, hogy így álljon és meg is maradjon hosszabb ideig.  
 
ZOLTÁN: Hát ilyenkor… akkor miről beszélünk? Akkor ki a buzis?  
 
RÓBERT: Hát ki? Az emósok. Nem én nézek ki úgy, mint egy lány.  
 
ZOLTÁN: Most ne haragudjál meg, de most attól, hogy valakinek hosszabb haja van, hogy 
szűk gatyát hord, az még nem befolyásolja a szexuális hovatartozását.  
 
RÓBERT: Ja, meg festi magát, meg a szeme elé fésüli a haját.  
 
ZOLTÁN: Miért a punkok nem festik magukat? Nézd már meg a nyolcvanas években, hogy 
hány punk zenekar festette magát.  
 
RÓBERT: Az a nyolcvanas évek, de most már nem a nyolcvanas éveket éljük.  
 
JOSHI: De a hajfestés azért… el tudom képzelni magát, hogy festi a haját… megmossa, 
hajfesti… hát azért az is… eléggé díszíti önmagát, ahogy a nők szokták.  
 
RÓBERT: Nekem azért van így, mert nekem így tetszik.  
 
JOSHI: Másik, attól magának nem szimpatikus, és megy, találkozik a Zoltánnal, és akkor kap 
egy taslit? Hogy nézel ki te? Mert ez történt vele.  
 
ZOLTÁN: Volt egy ilyen precedens.  
 
RÓBERT: Hát akkor így járt.  
 
JOSHI: De punkoknak van egy ilyen fogadalom, hogy emósokat ütni kell? Van ilyen 
fogadalom?  
 
ZOLTÁN: És ha téged kopaszok találnak meg az utcán?  
 
RÓBERT: És kit érdekel? Megvernek, aztán felállok, aztán ennyi. Megyek tovább.  
 
JOSHI: Nem kellene összefogniuk ilyen irányzatoknak, ha már így tüntetni akarnak a 
társadalom ellen, a tömeg ellen?  
 
RÓBERT: De én nem a tömeg ellen tüntetek. A rendszer ellen tüntetek.  
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ZOLTÁN és JOSHI egyszerre: Milyen rendszer ellen?  
 
RÓBERT: Ez a szar ellen, meg minden ellen.  
 
ZOLTÁN: De a punk gyakorlatilag minden rendszer ellen tünetet, nincsen… pont erről szól a 
punk, hogy teljesen független mindentől, és nincs köze semmilyen politikai hovatartozáshoz. 
Próbálják egybemosni a jobbal, ballal, de a punk az mindig a jelenlévő rendszer ellen tünetet 
és nem a rendszer ellen, hanem minden rendszer ellen.  
 
JOSHI: Jó, a következő kérdésem. Róbert, azért látom maga értelmes fiatalember, csak a 
külseje egy kicsit… Szóval az a kérdés, hogy mit szól otthon a szülő?  
 
RÓBERT: Semmit.  
 
JOSHI: Ha az én gyerekem így megjelenne… biztos, hogy kórházban kötnék ki.  
 
RÓBERT: Ők is ilyenek voltak.  
 
JOSHI: Igen? És?  
 
RÓBERT: És semmi.  
 
JOSHI: És most? Most mi van? (Róbert édesanyjának mosolygós képét mutatják a stúdió 
kivetítőin.) 
 
RÓBERT: Ott van mutter.  
 
JOSHI: Na, mi van otthon.  
 
RÓBERT: Hát semmi.  
 
JOSHI: Ott az édesanyja, igaz?  
 
RÓBERT: Aha.  
 
JOSHI: Kíváncsi vagyok, hogy mit szól a fiához, a pici fiához.  
 
RÓBERT: Nem szól semmit. Hát mit szólna?  
 
JOSHI: Aki magasabb lett, az biztos. Akkor beszélgessünk vele is, rendben? Most ő 
következik; Kata.  
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III: rész.  
 
JOSHI: Mit szól a fiához?  
 
KATA: Semmit, én elfogadom ilyennek, amilyen. Én így is szeretem őt, mert az én gyerekem. 
Ő már tizenkét éves kora óra ilyen.  
 
JOSHI: Hány?  
 
KATA: Tizenkettő.  
 
JOSHI: Hogy kezdődött ez az egész?  
 
KATA: Hát, olyan hirtelen jött. Megszerette ezt a punk zenét, aztán levágatta a haját, aztán… 
inkább punk legyen, mint emós.  
 
JOSHI: Ne csinálja, maga is punkos?  
 
KATA: Nem, nem vagyok punkos, én inkább rocker vagyok. Én jobban elfogadom a 
punkokat, mint az emósokat.  
 
ZOLTÁN: Nem vagyok emós, nem adom a nevemet ehhez a stílushoz, inkább azt mondom, 
hogy voltam emocionális. Másodszor, ne haragudj, én egyedül állok ki egy egész stílus 
mellett, te meg anyukádad idehozod? Szerintem azért, mert valaki valamilyen stílust vall, vagy 
valahogy kinéz, azért nem kell megítélni, hanem mint embert… 
 
RÓBERT: Én nem megítélem, csak utálom.  
 
ZOLTÁN: És miért utálod? Utána olvastál? Én azon az elven gondolkodok, hogy ismerd meg 
ellenséged, aztán ítélkezz fölötte.  
 
RÓBERT: Hát nem ismerem meg azt, amit utálok.  
 
ZOLTÁN: De anélkül, hogy ismernéd, nem tudod utálni. Mert mit utálsz benne? Azt, amit 
látsz? Nem ismered, nem tudod, hogy milyen. Most hallod, ezek csak ilyen dobálgatások, 
koholt vádak, hogy most meleg, meg mit tudom én, depresszív.  
 
RÓBERT: Ismerek én emóst, aztán olyan meleg volt, mint a kályha.  
 
ZOLTÁN: Egyszer nem beszélgettél még velük normálisan. Most sértegeted ezeket az 
embereket. Lehet, hogy nekik meg még jobban megvan rólad a véleményük… 
 
RÓBERT: Ez nem sértegetés. Hát, ha most egyszer az... ő mondta, azért lett orrba verve. Hát 
akkor most nem én tehetek róla.  
 
ZOLTÁN: Látom a Hétköznapi Csalódások kitűződet, nem haragudj már… A Vili meg a 
másik gitárosnak az Isten hozott nálunk Johnny albumon, ami van, ott mi csinál a két punk, ha 
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nem a nyelvük összeér? Ilyet emosóknál… ilyet hol látsz? Max külföldön. Akkor ki a buzi? A 
punkoknál ugyanúgy fordulnak elő biszexek meg melegek is, akkor mi a különbség? Akkor 
mennyivel különb?  
 
RÓBERT: Azt se fogadjuk el.  
 
ZOLTÁN: Hát dehogynem. 
 
RÓBERT: Hát hadd tudjam már jobban, az én társaságomban nincs ilyen.  
 
ZOLTÁN: Jó, én is ismerek ilyet, én is ismerek punkokat. Most nem azt mondom, hogy 
toleránsak… 
 
RÓBERT: Adjak aprót?  
 
ZOLTÁN: Én adhatnék neked aprót kannás borra.  
 
JOSHI: Adjon tanácsot a fiának, hogy hogy kell viselkedni mások iránt, másokkal szemben.  
 
KATA: Most hiába adok én neki tanácsot, hogyha neki mások a nézetei, mint akármilyen más 
embereknek. Mert én mondtam neki, hogy ugyanúgy el kell fogadni mindenfajta embert, mert 
ő is ember. Akár az emósokat, akár a diszkósokat.  
 
ZOLTÁN: Max mellette állok azok mellett, akik komolyan gondolják, és nem csak úgy 
divatból… 
 
RÓBERT: Akik komolyan vagdossák az ereiket…  
 
ZOLTÁN: Nem komolyan vagdossák, hanem akik oda mernek… amit már mondtam, mikor 
ott ültünk, hogy ők felvállalják, és nem azt mondják, hogy én nem vagyok az… 
 
RÓBERT: Tizennégy évesen életfájdalma van.  
 
KATA: De miért? De miért?  
 
ZOLTÁN: Nem tizennégy évesen… Hát azért mert ő így gondolja és ennyi. És nem feltétlen 
az, hogy életfájdalom, mert el kell vele beszélgetni és lehet, hogy aztán amikor beszélgettél 
vele egy tök más véleménnyel leszel róla. Mert lehet, hogy egy csomó mindent belátsz… 
 
RÓBERT: Ja mert utálja a világot, meg ki van közösítve…  
 
ZOLTÁN: Miért a punkok nem utálják a világot?  
 
RÓBERT: Én nem utálom a világot, én a világot azt szeretem. Az embereket utálom.  
 
ZOLTÁN: Pedig punkok, azok sokkal antiszociálisabbak, mint az emocionálisok. 
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JOSHI: Ugye viccelt az előbb?  
 
RÓBERT: Nem.  
 
JOSHI: Utálja az embereket?  
 
RÓBERT: Igen.  
 
JOSHI: Úgy tudom, hogy vannak nagyon szép képek… 
 
KATA: Igen. 
 
JOSHI: Egyik fiatalemberről, nézzük meg, hogy valaki ráismer-e, vagy nem. Jó? (Gyerekkori 
képeket vágnak be Róbertről.)  
 
RÓBERT: Én vagyok?  
 
KATA: Az te vagy.  
 
RÓBERT: Fel se’ ismerem magam. 
 
KATA: Látszik.  
 
ZOLTÁN: Na, tessék. Akkor ki a lányos? Már bocsánat…A szőke hajával… 
 
RÓBERT: Hallod elmész a… Miért, most szerinted milyen színű lenne a hajam?  
 
KATA: Barna.  
 
ZOLTÁN: Hát azért így mennyivel emberesebben néztél ki, vagy emberibben, mint most…  
 
JOSHI: Nagyon aranyos. Egy angyalka.  
 
KATA: Az is volt. 
 
JOSHI: Ugye?  
 
KATA: Igen.  
 
RÓBERT: Most is az vagyok, egy angyal. Csak nincsen szárnyam.  
 
JOSHI: Egy aranyos angyal.  
 
KATA: Egy aranyos angyal, igen.  
 
RÓBERT: A szárnyaimat levágták.  
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JOSHI: Az ember lelkében vannak a szárnyak.  
 
RÓBERT: Ja, akkor majd visszanő.  
 
KATA: Talán.  
 
JOSHI: Szóval én a következőt mondom. Én örülök, hogy hallgattam önöket, mindenkinek azt 
mondom, hogy tessék másokat megismerni, utána véleményt mondani. Mert magát ugyanúgy 
lehet félreérteni a külső miatt, mint Zoltánt. Én szerintem mindkettő értelmes fiatalember, 
szerintem egyébként szerepet játszik… 
 
RÓBERT: Nem, szerintem az emós nem értelmes. 
 
JOSHI: De nem baj, az én félelmeim, ami a külső miatt a punkokkal szemben volt, az elmúlt, 
hogy magát megismertem. Jó, hogy elfogadja a gyerekét, de azért néha-néha kicsit tessék 
visszaráncigálni. Az angyalka már nem jön vissza, mert felnőtt. 
 
KATA: Az angyalka már nem… 
 
JOSHI: Így van. És próbáljanak meg jobban elfogadtatni magukat, és nem csak a külsőség a 
lényeg, hanem a belső is. Köszönöm, hogy eljöttek hozzám.  
 
ZOLTÁN: A belső is, hogyne… 
 
RÓBERT: Belső… ez a baj velük… 
 
JOSHI: Köszönöm, hogy velünk tartottak, a viszont látásra.  
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4. számú melléklet: képek  

 
EMO fiúk képei. (Forrás: www.emo-life.hu) 

 
 

 

1. számú kép 
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EMO lányok képei. (Forrás: www.emo-life.hu) 
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9. számú kép  
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Az EMO-s roma fiatalokkal foglalkozó mikroblogok és internetes vitafórumok 

empirikus vizsgálatához kapcsolódó képek 
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15. számú kép  

 

 
16. számú kép  

 


