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Gábriel Dóra

TELEREGÉNYES RENDSZERVÁLTÁS
Tartalomelemzés a Szomszédok c. sorozat 1989-es részei alapján

Az 1987 februárjától futó Szomszédok című 
tévésorozat egyszerre törekedett széles tömegek 
megszólítására a hétköznapi szereplők és élethely-
zetek ábrázolásával, valamint tudatosan refl ektált 
aktuálpolitikai eseményekre és társadalmi problé-
mákra. A sorozat készítői a Szomszédokat a televíziós 
publicisztika és a mese sajátos keverékének szánták, 
amit a társadalmi érzékenység, az aktualitások meg-
jelenítése és a főhősök meseszerűen példamutató 
viselkedése jellemez. Éppen ezért tűnt relevánsnak, 
hogy a sorozatot szociológia és társadalomtörténe-
ti szemmel vizsgáljam, hiszen az sajátos kordoku-
mentumnak tekinthető. A következőkben a sorozat 
1989-es epizódjait vizsgálom, különös tekintettel az 
epizódokban felsorakoztatott szereplőtípusok társa-
dalmi helyzetére, és az ideológiai háttérre.

A sorozat ötlete 1985-ben fogant meg Czető 
Bernát László televíziós dramaturg fejében,1 aki 
egy angliai tanulmányútja során ismerkedett meg 
az EastEnders, egy angol lakótelep négy családjá-
nak életét bemutató sorozat alkotóival. Ez adta az 
ötletet a három magyar lakótelepi család történeté-
hez. A megvalósítás azonban nagyrészt a rendezésre 
felkért Horváth Ádámnak köszönhető.

A Szomszédok műfaji önmeghatározása szerint 
teleregény. Ezt Horváth Ádám egy vele készült in-
terjúban elkülönítette a „két fajsúllyal könnyebb” 
műfajnak tartott szappanoperától2. Tehát a Szom-
szédok nem a dél-amerikai típusú szappanoperákat, 
sem pedig álombeli amerikai (Dallas) vagy német 
(Klinika) sorozatok stílusát követte, hanem a szoci-
ográfi ai érzékenységű brit vonulathoz sorolható. 

1 Vadas Mihály (1989): Szomszédok. 20 beszél-
getés az alkotókkal. Bp.,
2 Hogy volt!? – A rendező: Horváth Ádám. = m1, 
2010. dec. 5. Az idézet a beszélgetés 83. percében hangzik 
el. Lásd: http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/12/05/16/
Hogy_volt___A_rendezo_Horvath_Adam.aspx (utolsó 
megtekintés: 2012. 04. 04.)

E kérdés meglehetősen szűkös magyar szakiro-
dalma3 egyébként megkülönbözteti az érzelgős és 
a realisztikus szappanoperát, s elkülöníti ezeket a 
sorozatoktól4. Ezen elkülönítés alapja, hogy a szap-
panoperákban minden lényeges eseményről értesü-
lünk, tehát két epizód között a szereplőkkel nem 
történik semmi. Ezzel szemben a sorozatok – így 
a teleregény – szereplői a valósággal párhuzamosan 
léteznek, s az egyes epizódokban csak belekukucs-
kálunk életük aktuális történéseibe.

A Szomszédok gyorsan népszerűvé vált. Ezt se-
gítette a közszolgálati egyes csatorna ekkori mono-
polhelyzete és a főműsoridőben való vetítés. A köz-
zétett adatok szerint már az induláskor túllépte az 
50%-os nézettséget, ami 1989-re 70-72%-ra nőtt. 
A tetszési index pedig a kezdeti 65 pontról 82-83-ra 
emelkedett. 

Röviden említést kell tennünk a sorozat társa-
dalmi fogadtatásáról, melyre jellemző volt az ún. 
Izaura-jelenség, ami abban nyilvánult meg, hogy a 
szereplőket a való életben is azonosították a szerep-
pel. Ennek sajátos megjelenése volt például az idős 
agglegényt alakító, de a valóságban házas Bőhm bá-
csi (Máriássy József ) esete, aki házassági ajánlatot 
kapott levélben egy – egyébként Bőhm Gáborné 
nevű – özvegytől. 

A következőkben kitérek a teleregény néhány 
alapvető jellemzőjére, melyek hosszú távon a nézők 
mentalitására jelentős hatással voltak. Szó esik te-
hát a sorozat egyik fő sajátosságáról, a panaszkul-
túráról, majd a szereplők moralitásáról, az általuk 
megjelenített különböző társadalmi csoportokról, 
ideológiákról, végül civil szerepvállalásuk mértéké-
ről. A dolgozatot annak bemutatásával zárom, hogy 
a sorozat milyen propagandisztikus vonásai voltak. 

3 Antalóczy Tímea (2006): Szomszédok közt. 
Szappanoperák az ezredforduló Magyarországán. Bp., Ez 
a szerző korábbi munkáinak alapvető megállapításait is 
tartalmazza, azok javított és bővített változata. V.ö. Uő: 
Sorozatok – szappanoperák – értékek. Debrecen, 2000. 
Valamint Uő: A szappanoperák genezise és analízise. Bp., 
2001.
4 Az angol nyelvű szakirodalom a szappanoperát 
„serial”-nek, a több részes fi lmsorozatot „series”-nek ne-
vezi.
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Panaszkultúra

A legfeltűnőbb, hogy a vizsgált epizódokban 
egyetlen olyan szereplő sem akadt, aki elégedett lett 
volna a dolgok állásával, vagy épp aktív és optimista 
alakítója lett volna életének. Az elégedetlenkedés az 
élet minden területére kiterjedt: a személyes gazda-
sági helyzettől kezdve a szociális ellátórendszeren át 
egészen a politikáig. A szereplők folyamatosan bírál-
ták az újabb és újabb áremelkedéseket, az alacsony 
és egyre kevesebbet érő fi zetéseket és nyugdíjakat, 
a bürokráciát, az infrastruktúra hiányait, valamint 
általában a közállapotokat. 

Meglátásunk szerint azonban ezen esetekben 
többről volt szó, mint pusztán publicisztikai indít-
tatású mérgelődésről. A Kádár-korszakra jellemző 
kultúrpolitikai technika működését láthatjuk a 
sorozatban, mely a társadalom szempontjából ne-
vezhető funkcionálisnak. A nyilvános panaszkodás 
a társadalmi elégedetlenség egyfajta levezető szele-
peként működött, melynek funkciója az össztársa-
dalmi frusztráció csökkentése, és egyúttal – az új 
politikai törekvésekkel szemben keltett bizalmat-
lanság-érzet következtében – a rendszer stabilizálá-
sa volt. Hasonló szerepet töltött be a korban Hofi  
Géza humora is, mely szintén számos áthallással, 
politikai utalással és kritikával rendelkezett.  

Meseszerűség

Ez a fajta örök elégedetlenség és morgolódás 
– mely a sorozat tudatosan vállalt koncepciójából 
fakadt – nem állta volna meg a helyét, ha nem pá-
rosult volna a sorozat főszereplőinek morális fedd-
hetetlenségével. A sorozat főszereplői ugyanis, mint 
ahogy erre már utaltunk a bevezetőben, mesesze-
rűen erkölcsösek voltak. Szemben a mellékszerep-
lőkkel, akikről tudható, hogy rendelkeztek rossz 
tulajdonságokkal, s könnyebben elcsábultak a rossz 
felé. 

Ennek fényében nem meglepő, ha a sorozatban 
megjelenő csalás és korrupció mindig a mellék-, 
vagy alkalmi szereplőkhöz kötődött. Az évadban 
három főszereplő is megvesztegetési ügybe keve-
redett, de mindvégig következetesen elutasították 
a könnyű pénzszerzési lehetőséget. Sokatmondó 
az is, hogy a főszereplő mentőorvos, Mágenheim 
Ádám ugyanilyen határozottsággal mondott min-
dig nemet a nem is ritkán felajánlott hálapénzre. 
Az alkotók néhol olyan gyakorlatokhoz is a csalás 

képzetét társították, melyek a társadalomban bevett 
és legitim tevékenységek voltak. „Mehetnék fusizni, 
de nem szoktam csalni.”5 – mondta Taki bácsi, a 
nyugdíjas taxisofőr, miközben azon vívódott, hogy 
ledolgozza-e autójának szerelési költségeit a szerelő-
nél. Tehát a munkahelyi infrastruktúra magáncélú 
használatát elutasította. Tudjuk, hogy a valóságban 
a kor embere nemigen követte példáját. Ugyanak-
kor egy másik kontextusban Taki bácsi megállapí-
totta azt is, hogy aki nem csal, hanem tisztességes, 
az csak nyomorog.

Más volt a helyzet a hazugság, titkolózás, őszin-
tétlenség esetében, ilyet ugyanis gyakran tettek a 
főszereplők is. Ezek az esetek azonban többnyire 
a sorozat mellékszálait színesítették, s nem kaptak 
hangsúlyt. A hazugság, csalás kifejezések leggyak-
rabban mégiscsak a másik emberre (főként mellék-
szereplőkre), intézményekre, a politikára, vagy az 
egész társadalomra vonatkoztak.

A vizsgált epizódok alapján kimondhatjuk, 
hogy a normákat egyértelműen a főhősök szájába 
adták az alkotók, kijelölve ezzel a helyes utat. A nor-
masértéseket pedig rendre a mellékszereplőkön és 
epizodistákon illusztrálták. A sorozat tanító-nevelő 
céljai tehát a moralitás kérdésében érvényesültek, s 
a példaértékű jellemek felsorakoztatása azok köve-
tésére biztatta a nézőket.

Megjelenített társadalmi csoportok

S hogy miként festette le a korabeli társadalmat 
a sorozat? Az alkotók bevallott szándéka volt a ma-
gyar társadalom egészének leképezése. Az alábbiak-
ban ezen társadalmi rétegeket, világnézetükben jól 
elkülönülő, sztereotipikus csoportokat mutatom 
be, belehelyezve azokat a korabeli kontextusba.

A főszereplők nagy része – fi atalok és nyugdí-
jasok egyaránt – kispolgári életvitelt folytatott. Az 
e körbe tartozó főszereplők mind pozitív és maku-
látlan személyiségek voltak, mintegy a szocialista 
embertípus eszményi megtestesülései.6 A csoportba 
tartozó mellékszereplők azonban – mint már em-
lítettük – negatív vonásokkal is bírtak. Ismeretes, 
hogy sokszor megélhetési gondokkal és lakásprob-
lémákkal küszködtek, olykor mégis sikerült meg-

5 47. rész, (1989. febr. 9.) 13. jelenet
6 V.ö. Trencsényi László (1995): Tovább él a 
„szocialista ember”. In: Magyar Nemzet, okt. 30. 4.
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szervezni belföldi nyaralásukat, vagy gyermekük tá-
borozását. Erre ugyanis láthatóan mindig adtak. A 
rendezők a kispolgári életstílust olykor élesen szem-
beállították a reform-életvitelt képviselő szereplőké-
vel, ami viszont kimondottan a modernség kifi gu-
rázásaként hatott. Jóllehet a politikai és gazdasági 
berendezkedés átalakulóban volt, a nyugatról érke-
ző divat – mint a jóga, reform-ételek, minimalista 
szobaberendezés – betüremkedését mégsem tartot-
ták legitimnek az alkotók, s a hasonló jelenetek-
ben újra és újra megkérdőjelezték azt. Egy fi atal, 
alsó-középosztályi házaspár csendes, hétköznapi 
vacsorája jól illusztrálta a vágyott egyszerűséget és 
meghitt biztonságot, melyet a teleregény hangula-
ta maga is árasztott. Szemben az olyan képernyőre 
vitt otthonnal, ahol már nem érezhettük ezt a nyu-
galmat és örök állandóságot. A képernyőn tehát az 
eszménykép és ideális közeg a kispolgári életvitelhez 
kapcsolódott. 

A szocialista érától el nem választható nómen-
klatúra is feltűnt, méghozzá a Bakonyi család ré-
vén. Esetükben jól látható, hogy élvezték a „4K”-t: 
a külön telefon, kocsi-használat, a feltételezhető 
külföldi utazások, a Kútvölgyi Kórházban való ellá-
tásra jogosultság, de a jobb lakás (kégli) és előrelát-
hatólag a Kerepesi temető is a privilégiumaik közé 
tartozott7. Bakonyiék vállalati kocsijához természe-
tesen sofőr is járt8. A sorozatban Bakonyi elvtárs 
balesetet szenvedett anyját Mágenheim vitte be az 
ügyeletre, azonban nem az elit számára fenntartott 
Kútvölgyi Kórházba, hanem az aznap épp ügyele-
tes intézménybe. A pártember először kapcsolataira 
hivatkozva, majd az orvos elleni feljelentéssel fenye-
getőzve akarta kiharcolni a nekik járó különleges 
bánásmódot9. 

Az alsóbb szinten álló pártfunkcionáriusok kö-
zül az alkalmatlan karrieristákat fi gurázta ki a soro-
zat. Ezt a típust a pártpolitikai hátszéllel érkezett, 
de szakmai kérdésekben inkompetens erdész, Illés 
Karcsi testesítette meg. Többször megfi gyelhettük, 
hogy a „karrierista” szónak negatív kicsengése volt a 
sorozatban, s azokra utalt, akik párttagságuk révén 
jutottak jobb álláshoz. Rájuk használták az „ejtőer-
nyős” kifejezést is, ami arra utalt, hogy a Pártköz-
pontból zuhant az adott helyre az illető. Az ejtő-
ernyősök szerepeltetésével a sorozat azon jelenséget 

7 Majtényi György (2009): K-vonal. Uralmi elit 
és luxus a szocializmusban. Bp., Nyitott Könyvműhely
8 45. rész, (1989. jan. 12.) 2. jelenet
9 45. rész, (1989. jan. 12.) 18. jelenet

állíthatta pellengérre, melynek során a pártállam 
végnapjaiban is megvolt a törekvés a megbízható 
káderek jó pozíciókba való helyezésére és bebeto-
nozására.

A nómenklatúra és a pártfunkcionárius a szoci-
alista rendhez kötődött. A sorozat elavult, a válto-
zásokra érzéketlen társadalmi csoportként mutatta 
be azokat. 

A teleregényben megjelent még egy sajátos 
réteg: a „szocialista burzsoá”. Ezt a csoportot a 
Szöllősy szülők képviselték. Tudható volt, hogy 
a Rózsadombon élő család jómódú életberendez-
kedéshez szokott: az akkoriban jelentős összegnek 
számító 6 millió Ft-ot érő házukat antik bútorok, 
a könyvespolcokon rengeteg könyv, lemezek, por-
celánok gazdagították. Az anya megszólalásaiból 
sokszor a sznobizmus és felsőbbségtudat áradt10. Az 
előző kettőtől ezen osztályt a pártpolitikától való 
teljes függetlenségük különböztette meg.

A társadalmilag kevésbé megbecsült szereplők 
körében látunk példát az ekkoriban születő vállal-
kozói réteg képviselőire. Ide tartozott Gábor Gábor, 
Deziré és Veres úr. Gábor, a kapitalista szemlélet-
mód ideáltipikus megtestesítője volt, aki minden-
ben az üzletet látta. A feltétlenül piacpárti, jómódú 
vállalkozó – politikai dimenzióban is értelmezhe-
tő – jelszavai: „Haladni kell a korral!”11, valamint 
„Nyílt küzdelem, győzzön a jobb!”12 A verseny gon-
dolata – szorosan kötődve a pluralizmus igenlésé-
hez – éppen ekkoriban kezdett népszerűvé válni13. 
Gábor nehézségei más dimenzióban mutatkoztak, 
mint a többieké: számára a nyugati áruk beszerzé-
se, vagy szponzor keresése jelentette a problémát, s 
tipikus „kizsákmányolóként” egyértelmű volt neki, 
hogy ha van munka, akkor nincs nyaralás az alkal-
mazottainak14. Éppen ezért volt komikus, amikor 
gátlástalan profi tszerzését megideologizálta, azt ál-
lítva, hogy számára nem a pénz, hanem a gyerekek 
mosolya, vagy a nők megszépítése a legfőbb cél. 
Életvitelét a síelés és hotelben való megszállás jel-
lemezte. Érdekességként említjük, hogy a kortárs 
társadalomkutatókra is tett utalást egyik önmegha-
tározásában: „Én üzletember vagyok, nem szocioló-

10 49. rész, (1989. márc. 9.) 6. jelenet és 52. rész, 
(1989. ápr. 20.) 6. jelenet
11 45.rész (1989. jan. 12.) 6. jelenet
12 51. rész, (1989. ápr. 6.) 1. jelenet
13 Versenyezzenek a jó elképzelések. In: Vasárnapi 
Hírek, 1989. jún. 11. 3.
14 58. rész, (1989.júl. 13.) 8. jelenet
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gus!”15 A mondat értelme egyébként a „nem kötele-
ző éhen halni” kifejezéssel volt egyenértékű. 

A mellékszereplők közül Deziré, valamint Veres 
úr, a vállalkozó autószerelő szintén ezen értékeket 
jelenítette meg. Mágenheim viszont bírálta a tisz-
tességtelen kapitalizmust, mikor kiderült, hogy Gá-
bor egy újság címlapjára tette kiskorú lánya fotó-
ját16. A „minden eladó” elv egyaránt felháborodást 
okozott nemcsak a Mágenheim családban, hanem 
Takácséknál is, akik e véleményüknek a házban en-
gedély nélkül forgató tévések kapcsán adtak han-
got.

A vállalkozói réteg tehát általában negatív, ké-
telyeket ébresztő kontextusban jelent meg a soro-
zatban, vagyis éppen olyan kritikusan viszonyultak 
a készítők a kapitalizmushoz, ahogy az egy szoci-
alista érában született fi lmtől várható. Nézettsége 
miatt joggal tehetjük fel a kérdést, hogy a sorozat 
mennyiben járult hozzá ahhoz, hogy a magyar tár-
sadalom kétkedve és félve fogadta a beköszöntő pi-
acgazdaságot, s mind a mai napig fenntartásokkal 
néz a vállalkozókra, akikhez az adócsalás, a könnyű 
pénzszerzés képzetét társítja. A vizsgált év alapján 
úgy gondoljuk: a tizenhárom évadot megélt soro-
zatnak jelentős szerepe lehetett e reprezentáció ki-
alakulásában. 

A sorozatban az értelmiséget két orvos és kö-
zös ismerősük (Mágenheim Ádám, Virág doktor és 
Szikszay Etus) jelenítették meg, érdekes módon a 
tanárok jóval kevésbé. Különösen feltűnő, hogy az 
epizódok során alig valaki olvasott szépirodalmat, 
vagy járt kulturális rendezvényen, de megjegyzen-
dő, hogy a politikai érdeklődésüket sem elégítették 
ki, holott lett volna rá lehetőségük. 

Vidéki szereplők csak egy vékony szállal kötőd-
tek a gazdagréti történethez. Feri anyja, a Békés me-
gyéből érkező, pár hetet Budapesten töltő asszony 
számos problémával szembesült az idegen környe-
zetben. (Például amikor tüzet rakott a villanytűz-
helyben.) A néha komikus tudatlanságot tanúsító 
Margitka nyelvezete is teljesen elütött a nagyváros-
itól. Ezen momentumban tetten érhetjük a sorozat 
talán leggyengébb pontját, miszerint a sorozat ké-
szítői kevéssé voltak érzékenyek és kompetensek a 
vidéki élet megjelenítésében. 

15 54. rész, (1989. máj. 18.) 16. jelenet
16 62. rész, (1989. szept. 7.) 3. jelenet

Ideológiák

A politikai nézetek közül keményvonalas kom-
munista, reformer, régi szociáldemokrata egyaránt 
megjelent a sorozatban, még pedig egyazon munka-
hely dolgozói között: a nyomdában. Ez a rendezői 
koncepció kiváló lehetőséget adott arra, hogy me-
rőben eltérő nézetek manifesztálódjanak és ütköz-
zenek. Ismeretes az is, hogy Vágási Ferit liberálisnak 
tartották munkahelyén, ami miatt megjegyzéseket 
tettek rá. Ő azonban nem tartotta magát kivételes-
nek nézeteit illetően, mivel úgy látta, hogy mosta-
nában mindenki reformer. Ezt viszont kritikus éllel 
mondta, s szarkasztikusan azt is megjegyezte, hogy 
sokan közülük úgy viselkednek „mintha egész éle-
tükben ezt csinálták volna”. 

Ugyanakkor a korabeli ellenzék is reprezentálta 
magát a teleregényben. Ebbe a kategóriába tartozott 
a sorozat fi atal történelemtanára, aki nem titkolta, 
hogy eljár a Fidesz szabadegyetemére, 1956-ot forra-
dalomnak tanította, és elkísérte a diákjait a március 
15-i rendezvényekre. Mágenheim pedig szabadidejé-
ben egy igen szimbolikus kötetet: a korábban betil-
tott, 1987-től azonban újra engedélyezett és kiadott 
Orwell művet, az 1984-et olvasta17. A technokrata, 
rendszerváltó szakértői értelmiséget is megidézte egy 
szereplő, méghozzá Szelényi János, az erdész. Őt a 
hamarosan nyugdíjba vonuló főerdész értelmes, 
fi atal és jól képzett munkaerőnek jellemezte. Az ő 
szájából hangzottak el legtöbbször a rendszerváltást 
sürgető, természeti képekbe burkolt áthallásos mon-
datok is. Jó alkalmat adott erre Bős-Nagymaros, 
mely nemcsak a sorozatban, de a valóságban is poli-
tikai véleménynyilvánításra késztette a civileket.

Az újjáalakuló történelmi pártokra is történt 
utalás – igaz név nélkül. Az egyik orvos amiatt ag-
gódott, hogy a régi rendszerből „előmásznak” az 
öregek, és ott folytatják, ahol 1945-ben abbahagy-
ták. Sümeghy azonban épp a ’45 előtti időket sírta 
vissza: „Lassan csak az a jó, ami régi.”18 Mindeh-
hez azonban nem árt emlékezetünkbe idézni, hogy 
Sümeghy Oszkár a sorozat főszereplői közül az 
egyetlen, akit ellenszenves fi gurának alkottak meg 
a rendezők és – saját bevallásuk szerint – tudatosan 
adtak neki olyan nevet, ami jól láthatóan magya-
rosított19.

17 53. rész, (1989. máj. 4.) 2. jelenet
18 59. rész, (1989. júl. 27.) 16. jelenet
19 Vadas Mihály (1989): Szomszédok. 20 beszél-
getés az alkotókkal. Bp.



A művészetszociológia – ma 

IV. folyam III. évfolyam 2012/I-II. szám 125

Üdítő kivétel volt a főszereplők között Bőhm 
bácsi, aki nemcsak érdeklődött a politika iránt, ha-
nem kiállt keresztény értékrendje mellett is. Rend-
szeresen imádkozott, templomba járt, olvasta az Új 
Embert, latin szentenciákat mondott, láttuk húsvé-
ti oltár díszítése közben, szobája falán pedig kereszt 
volt. Figyelemreméltó, hogy egyedül a házmester 
volt vallásos szereplő. A vallási hivatkozások a ta-
vaszi időszakban különösen felerősödtek, ezeknek a 
részeknek Sándor Julianna volt az írója.

Civil szerepvállalás

A fentiekből látszik, hogy a főszereplők mind 
morális, mind közpolitikai értelemben javulást re-
méltek, ezért voltak kritikusak. De hogy is érhették 
volna el, ha közben nem járultak hozzá tevőlegesen 
a változásokhoz? Észrevehető, hogy a szereplők egy-
részt nem érdeklődtek, másrészt nem bíztak az új 
szervezetekben. Egyikük sem volt tagja civil, vagy 
más önkéntes szervezetnek, s nem tervezték, hogy 
belépnek ilyenbe. 

Jóllehet utólag hajlamosak vagyunk úgy tekin-
teni az egykori eseményekre, mintha azok egyértel-
műen és kockázatmentesen egy irányba haladtak 
volna, de mind a visszaemlékezők, mind a korabeli 
hírek jól mutatják, hogy a valóságban ez korántsem 
volt így20. A bizonytalanság és félelem az egyes sze-
replők megnyilvánulásaiból is jól érzékelhető volt. 
„Mi lesz ősszel?” – kérdezte egy szereplő. Megfi -
gyelhető, hogy a főszereplők valamivel támogatóbb 
magatartást tanúsítottak a változásokkal szemben, 
míg a mellékszereplők láthatóan maradibbak, kétel-
kedőbbek voltak. Az egyes epizódokban előfordult 
a rendszerváltásra egyértelműen utaló „kibontako-
zás”21, és a „visszarendeződés”22 kifejezés, de egy le-
hetséges eljövendő diktatúra és polgárháború víziói 
is23. A bizonytalanság valóban jellemezte az 1989-es 
évet, mégis feltűnő, hogy az évad folyamán ezt az 
alkotók túlhangsúlyozták. 

A civil aktivitás tehát éppen a bizonytalanság-ér-
zet felerősítése révén „hiánycikk” volt a sorozatban. 

20 A bizonytalanságot hangsúlyozza Kónya Imre 
és Pető Iván visszaemlékezésében: EKA évforduló... In: 
Nap-kelte. Magyar Televízió 1, 2006-03-25 07:47:23 - 
2006-03-25 07:55:22.
21 54. rész, (1989. máj. 18.) zárójelenet
22 55. rész, (1989. jún. 1.) 5. jelenet
23 59. rész, (1989. júl. 27.) 18. jelenet

Míg a politikai- és gazdasági rendszerrel kapcsola-
tos nemtetszésüknek, kritikáiknak gyakran adtak 
hangot a szereplők – többnyire csak egymás közt 
–, politikai aktivitást egyikük sem vállalt, sőt ka-
tegorikusan elhatárolódtak attól. A csalódottság és 
reménytelenség képei tehát nem csupán rejtve, de 
kifejezetten nyílt formában is megjelentek a soro-
zatban. Ezzel pedig apolitikus mintát közvetítettek 
a nézők felé, mely azt sugallta, hogy a helyes attitűd 
a szervezkedéseken való kívülmaradás, a politikai 
szerepvállalás mellőzése. Ez aligha magyarázható 
mással, mint hogy a készítők ki nem mondott célja 
a nézők politikai apátiában tartása volt a Kádár-kor-
szak közismert „társadalmi alkujának” jegyében. 

Propaganda 

A sorozat összességében jogos kritikát mondott 
a valóban sokak által bírált viszonyokról, így példá-
ul a nómenklatúra kiváltságairól vagy a karrierista 
pártfunkcionáriusokról. Semmiképp sem róhatjuk 
fel a készítőknek, hogy nem mutattak be több lehet-
séges álláspontot. A fi lmes rendezés azonban nem 
kevés bizonytalanságot kelthetett a nézőkben az új 
politikai irányzatokkal és a plurális demokráciával 
szemben. Ennek eltúlzásával pedig véleményünk 
szerint az volt a célja, hogy fékezze a rendszervál-
tók tömegbázisának kialakulását. Horváth Ádám 
idealizált világképe egészen pontosan kirajzolódott: 
egyszerre kritizálta a bevett állampárti gyakorlat 
visszásságait, félt a ’45 előtti világ újraéledésétől, 
s bizalmatlanságot ébresztett a kapitalizmus iránt. 
Utóbbinak pedig talán máig ható nyoma van.

Meglátásunk szerint az említett bizonytalan-
ság-érzet három dologban érhető tetten a vizsgált 
epizódokban. Egyrészt abban, hogy a megalkotott 
szereplők nem köteleződtek el semmilyen politi-
kai vagy civil mozgalom mellett. A szereplők úgy 
tettek, mintha az újonnan megalakuló pártokról és 
azok programjairól nem is tudtak volna. Bár tet-
tek erőfeszítéseket, kísérleteik hamar megakadtak. 
Az éppen kialakuló demokratikus berendezkedés 
kérdőjeleződött meg, mikor a hatalmon lévő és el-
lenzéki politikusokhoz, összességében magához a 
politikához időről időre negatív képek társultak. 

Másrészt az újonnan alakuló szakszervezeteket, 
egyéb civil kezdeményezések iránti bizalmatlanság 
is ide sorolandó. Az igencsak mozgalmasnak nevez-
hető 1989-es évben csupán egy alkalommal értesül-
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tünk arról, hogy néhány szereplő kiment az utcára 
– mégpedig március 15-én. Azonban nem léptek fel 
olyan emblematikus ügyben sem, mint Bős-Nagy-
maros, s arról sem tudunk, hogy elmentek volna 
szavazni a négy-igenes népszavazásra – csak hogy a 
legismertebb eseményeket említsem.

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a so-
rozat aláaknázta a szabad piac és a civil érdekérvé-
nyesítés eszméit is. A vállalkozók erkölcsi tartását 
gyakorta megkérdőjelező jelenetek, a „kizsákmá-
nyoló” szerepben feltüntetett üzletemberek felsora-
koztatása és a „szocialista embertípus” idealizálása 
propagandisztikusan egy irányba torzította a való-
ságot. 

Mindezen rendezői és forgatókönyvírói meg-
oldások, tehát az állandó panaszkodás és elégedet-
lenség megjelentetése, a civil- és politikai tartalmú 
ügyektől való tartózkodás, valamint az olykor fárad-
ságos, de kiszámítható kispolgári élet tudatos felér-
tékelése meglátásunk szerint lassította a célközönség 
mentalitás-formálódását az éppen folyamatban lévő 
változások irányába. A mentalitásváltás, vagyis hogy 
az emberek gondolkodása átálljon a gondoskodó 
szocialista államról a piacgazdaságra és a demokrá-
ciára így gátolva lett. Ezen feltevés ellenőrzéséhez 
azonban a későbbi évadok attitűd-vizsgálata adna 
csak bizonyítóerejű választ. 
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