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Infl uenszerek mint új példaképek
Manapság egyre többen és 
többet találkozunk az online 
térben tevékenykedő példaké-
pekkel, az influenszer fogalom-
mal, a kortárs populáris kultúra 
rohamos változásaival. Múlt 
pénteken Studium címmel, a 
Közösségek és hálózatok té-
makörben a Sapientia – EMTE 
Csíkszeredai Karának Társada-
lomtudományok Tanszéke és az 
Alkalmazott Társadalomtudo-
mányi Kutatóközpont szerve-
zésében három szekcióban tar-
tottak konferenciát, ahol közel 
20 kutatással ismerkedhetett 
meg a hallgatóság. A konfe-
rencia egyik vendégelőadója, 
Povedák István volt, aki plená-
ris előadást tartott Új középkori 
példaképek címen.
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Povedák István a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem 
és a Szegedi Tudomány-

egyetem adjunktusa, fő kutatási 
területei a modern mitológiák, 
vallási megújulási mozgalmak, 
újpogányság, ufo-kultúra, újna-
cionalizmus, kortárs hős- és sztár-
kultusz. Plenáris előadásában a 
kortárs hős- és sztárkultusz témát 
boncolgatta. A bevezetőben is-
mertette kultúránk folyamatos 
változását, s hozzátette, hogy ezt 
az átalakulást sokan válságként 
élik meg. Felhozott egy szem-
léltető példát, amiben egy háza-
sodni készülő pár online megis-
merkedésének ténye ambivalens 
reakciókat keltett a különböző 
korosztályú emberekben. Egye-
sek szerint szégyen, mások sze-
rint mázli, ha valaki megtalálja 
az interneten „élete szerelmét”, 
s van, aki meglepődve mondja, 
hogy – ne már, az interneten 
ilyent is lehet?

Povedák szerint azt láthatjuk, 
hogy mind a digitális bevándor-
lók, mind a digitális bennszülöt-
tek másként reagálnak ezekre a 
témákra. A digitális bevándorló 
– vagy aki még annak sem ne-
vezhető, egy nagyszülő – féle-
lemmel, csodálkozással fordult 
a témához. A digitális bennszü-
lötteknek pedig teljesen meg-
szokott dolog, hogy emberek az 
interneten ismerkednek. A digi-
tális bevándorlóknak ez a válto-
zás kiismerhetetlen, félelmekkel 

teli, gyanakvásra okot adó, furcsa 
jelenség, de e mögött érezhető a 
nosztalgikus sóvárgás az o�  ine 
kultúra iránt. A félelmet a tradi-
cionális hálózatok, közösségek, 
értékek leépülése szüli.

Az internet domesztikáció-
jával a tudás szerveződésének a 
mintái, a tudás megszerzéseinek 
mintái, a tudás forrásai, a tudás 
alkotóelemei átalakulnak. Ez a 
gazdasági-politikai-társadalmi-
migrációs válság mellett egy más-
fajta kultúrát, politikai kultuszt 
eredményez.

Feltette a nagy kérdést: más 
is így fog átalakulni? Povedák a 
kortárs példaképeken keresztül 
elemezte a populáris kultúra vál-
tozásait. 2008-ban még csak hő-
sökről, sztárokról és celebekről 
beszélhettünk. Az azóta eltelt 
idő alatt ezek a példaképek átala-
kultak, megjelentek új példakép-
típusok, amelyek az elődjeikkel 
ellentétben, hétköznapi hősökre 
hasonlítanak.

Az in� uenszer-kultusz, csú-
nya magyar szóval mondva vé-
leményvezérek – tette hozzá az 
előadó – egyre elterjedtebbek 
az online térben. Ők az online 
kulturális térben alakultak ki, 
követőik a 14–20 éves korosz-
tály. Viszont követőbázisukban 
több a 14 évnél � atalabb, mint a 
14 év fölötti � atal. Hamis példa-

képeken nő fel a � atal generáció. 
Ilyenkor teszi fel az ember a kér-
dést, hogy válságkor, egy ilyen 
� atal hogyan talál magának nor-
mális, követhető példaképet, aki-
vel azonosulni tud, és ennek nem 
lesznek negatív következményei.

Povedák kutatásaiból ki-
derült, hogy az önjelölt influ-
enszerek reklámtevékenységet 
is folytatnak. Ha elég nagy a 
követőtáboruk, a cégek ráte-
lepednek, akár átalakítják az 
adott in� uenszer pro� lját, ezért 
destruktívan válik népszerű-
vé, elfogadottá. Kialakult egy 
kettős toleranciaküszöb-mér-
ce, főleg Magyarországon. Ma 
már nehéz kiakasztani az em-
bert egy-egy polgárpukkasztó 
videobejegyzéssel.

Az előadás végén felmerült a 
kérdés, hogy miként tudnánk ké-
pezni � ataljainkat az in� uenszer 
kiválasztása és követése szem-
pontjából. Povedák megjegyezte, 
hogy erre nehéz válaszolni, mert 
épp abban rejlik az in� uenszerek 
ereje, hogy könnyen azonosul-
nak a 14 évnél � atalabb nemze-
dékkel.

A konferencia három szekció-
ban zajlott: lokalitás a globális 
hálózatok korában, digitális te-
rek és diskurzusok, és Poszter-
szekció. Kiértékelővel, majd álló-
fogadással zárult.
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Povedák István szerint fontos foglalkozni az influenszerekkel

Ha sapientiás vagy és szeretsz fényképezni, oszd meg velünk fotóidat! Névvel 
ellá  tott fény  ké  pe det és a java solt kép alá írást a szoke.zsuzsa@hargitanepe.ro 

e-mail-címre várjuk.
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A felvételt készítette:

Kovács Gabriella

lencsevégen...

Megkérdeztem hozzám közel álló � atalokat, nekik hogyan telik az év 
legjobban várt ünnepe. A megkérdezettek nagy része környékbeli, de akad, 
aki Zilahon vagy Váradon él, és az ottani szokásokról mesélt. Kíváncsi vol-
tam ezek mellett arra is, hogy a sokat hallott mondat, miszerint a � atalok 
nem tartják a szokásokat, mennyire igaz.

Örömmel olvastam és hallgattam, hogy sok � atal őrzi a szokásokat és 
a hagyományokat. Sokan akaratlanul is elmosolyodtak, amikor a kará-
csonyról és a karácsonyi készülődésről meséltek. Legtöbben azzal kezdik a 
készülődést, hogy eljárnak a templomba, ráhangolódnak az ünnepre lélek-
ben is. Hozzá kell tennem, hogy mindenki szeretettel és fontos szokásként 
említette az éjféli misét. De mielőtt még a miséig ugranánk, megkérdeztem 
milyen lépések előzik meg karácsony estéjét.

Mókásnak találtam, hogy bár a szeretet ünnepéről van szó, mindenki 
megemlítette a veszekedést, mint a karácsony előtti szükséges feszültség-
levezetést. Ilyenkor elmondásuk szerint a sok tennivaló és az időhiány vált-
ja ki a kon� iktushelyzeteket. A veszekedések nagy része elmondásuk szerint 
hamar feledésbe merül, hiszen nem személyes. A veszekedés időtartama 
alatt pedig zajlanak az apró készülődések, ilyen például a NAGYtakarítás, 
az első és egyben kötelező része a karácsonyi készülődésnek. A takarítást kö-
vetően a lányok a konyhában szorgoskodnak, a � úk meg a kinti teendőket 
látják el. Míg a lányok ellesik nagymama híres bejglireceptjét és megcsa-
varják a töltött káposztát, addig a � úk beszerzik a karácsonyfának valót, 
amit díszítésre készen hoznak a házba. Amit észrevettem, hogy változik a 
� atalok szokásaiban, az az, hogy asztalra kerülnek olyan sütemények is, 
amelyek nem a régi megszokottak, hanem új, mondhatni divatsütemé-
nyek. Ilyenkor nagymama meglepetten néz az asztalra, hogy milyen új 
� nomságok jelennek meg. A süteményektől eltekintve, sok � atal az évek 
óta megszokott karácsonyi menübe is változást hoz, és a megszokott bö�  
és töltött káposzta mellett megjelenik a töltött gomba vagy a vegetáriánus 
� nomságok. Amit különbségként véltem felfedezni, az a karácsonyi menü-
ben megjelenő apró változások vidékről vidékre, viszont a � atalok szívesen 
és szeretettel tartják a családi szokásokat.

Összefoglalva: a karácsony az év legvártabb és legszebb ünnepe, amit 
mindenki nagyon vár, őrizve a szokásokat és a hagyományokat. Minden-
kinek kívánok kellemes időtöltést és pihenést az év utolsó napjaira!

Kellemes ünnepeket kívánok!

   MONDJUK A MAGUNKÉT  Szávuj Ágnes-Bernadett 

Karácsonyi nosztalgikus 
csetepaté


