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Digitális kultúra hagyományos 
közösségi térben

Miközben a közösségi műve-

lődési szakma igyekszik a hagyo-

mányos értékeinket feltárni, meg-

menteni, bemutatni, továbbadni, 

addig iszonyatos sebességgel épül 

ki egy másik világ az online térben, 

amely sajátos szabályrendszerrel, 

normákkal, ugyanakkor kulturális 

értékekkel és közösségekkel is ren-

delkezik.

Rab Árpád szerint mára a di-

gitális kultúra már nem a hagyo-

mányos kultúra mellékterméke, 

hanem „a  gazdasági, társadalmi 

és kulturális élet alapvető formáló 

ereje”. (2012. 280. o.) Gyökereink 

ápolása mellett a közművelődés 

mindig is elől járt az új irányok, 

utak feltárásában, a  kulturális 

progresszióban. Igaz mindez a 

digitalizáció hajnalára is, amely 

hazánkat a rendszerváltás előtt 

érte. A  művelődési házak voltak 

az elsők, amelyek számítógépes 

kiállításokat, bemutatókat szer-

veztek, amelyek először rendelkez-

tek ilyen eszközökkel, és amelyek 

először biztosítottak lehetőséget 

az informatikai ismeretek elsajá-

títására szakkörök és tanfolyamok 

keretében. A  technológiai forra-

dalom mára azonban elrobogott a 

kulturális szakma mellett, amely 

addig ugyan eljutott, hogy képes a 

közönségkapcsolati, valamint mar-

ketingmunkában már használni 

(legalább alapszinten) a  web által 

kínált lehetőségeket, de a netkul-

túra tartalmi elemeire eddig még 

igencsak kevés fi gyelem fordult 

(a  kivételek egyike például Mol-

nár Szilárd írása a SZÍN Közösségi 

Művelődés 2017. novemberi szá-

mában, melyben az online szerve-

ződő közösségekről ír).

A  digitális kultúra mára sok-

kal több, mint kezdetben volt, ti. a 

hagyományos kultúra dokumen-

tálása. Az alárendelt szerepből a 

szélessávú internet, valamint az 

okoseszközök elterjedésével önálló 

kulturális ágazattá vált. (Rab, 2012. 

283–284. o.) Magyarországon ez a 

fordulat 2005 után következett be, 

ekkor kezdtek elterjedni a web2-es 

platformok is. (uo. 282. o.) Az ifj ú-

ságkutatók már ekkor fi gyelmeztet-

tek, hogy a fi atal korosztály 70%-a a 

hagyományos kulturális színtereket 

sohasem látogatja (Bauer és Szabó, 

2005. 71. o.), ugyanakkor számuk-

ra a kulturális identitásképzés el-

sődleges színterévé a médiatér vált. 

(Nagy és mtsai., 2014. 71–75.)

Hazánkban az internetes lefe-

dettség jelenleg 80%-os, a  felhasz-

nálók 86%-a pedig napi rendsze-

rességgel netezik. (Tófaly, 2018. 55. 

o.) Mára a fi atalok már nem igazán 

tudják elkülöníteni az online és 

az offl  ine, tehát a valóságos életü-

ket (Gardner és Davis, 2016. 130. 

o.). A  közművelődésnek ezeket az 

adottságokat kell felmérni és ehhez 

kell alkalmazkodni. A  szakmának 

szemléletváltásra van szüksége, 

hiszen a legtöbb esetben digitális 

bennszülöttként viselkedik: a  di-

gitális tér veszélyeivel, illetve elő-

nyeivel egyszerre kell foglalkoznia. 

Tudható, hogy a megnyerni kívánt 

célcsoportok mennyi időt töltenek 

online, ám legtöbb esetben ennek 

előnyeit nem látja át a közkultu-

rális szakma, holott fontos szere-

pe lehetne abban, hogy ebben az 

óriási hipertérben az egyének és a 

közösségek eligazodjanak, hiszen 

rengeteg lehetőséget is kínál a di-

gitális világ azokon a területeken, 

ahol a közösségi művelődésnek is 

feladata van: tömegek tanulnak 

nyelveket a Doulingo alkalmazás-

sal, a  legkülönfélébb tudásokat 

sajátítanak el a YouTube tutori-

al videóinak segítségével, sokkal 

több ismerethez jutnak a világról 

az Instagramra feltöltött fényké-

pek segítségével, mint egy műve-

lődési ház vetítettképes előadásán. 

A  közművelődés azonban e tekin-

tetben lemaradásban van. A  szak-

ma, amelynek feladata lenne a vi-

lágban való tájékozódás, valamint 

az életen át tartó tanulás segítése, 

sokkal kevesebbet tud a digitális 

térről, mint az az ifj úsági korosz-

tály, amelyet támogatnia kellene. 

Pedig a digitális és a hagyományos 

kultúra összekapcsolására óriási 

igény van. Az Y és a Z generációk 
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nagyon is vonzódnak a kulturális 

tartalmakhoz, és kifejezetten von-

zódnak a közösségi aktivitáshoz 

(Nagy és mtsai., 2014. 485. o.), rá-

adásul a web2 már kifejezetten az 

online tér közösségi ösztönzését 

segíti elő. (Fehér, 2016. 66–71. o.) 

Ezt a pedagógiai terület jóval előbb 

felismerte és korábban elkezdte 

kidolgozni azokat a módszereket, 

amelyekkel a digitalizációt bekap-

csolhatják munkájukba. (Benedek, 

2013.) Esettanulmányomban azt a 

törekvést és módszertant kívánom 

bemutatni, amelyet az AGORA 

Szombathelyi Kulturális Központ-

ban kezdtünk el három éve a digi-

tális kultúra hagyományos közös-

ségi térbe kapcsolásával.

Megosztók beszélgetés-
sorozat

A  fentieket felismerve első lé-

pésként egy feltáró munka vált 

szükségessé. Tájékozódni kellett 

arról, hogy Szombathelyen, illetve 

Vas megyében kik azok az online 

térben aktív személyek, akiknek 

munkássága megismerésre, illetve 

bemutatásra érdemes. Ezt a mun-

kát úgy kívántuk elvégezni, hogy az 

egyben már egy közösségi program 

is legyen. Így került sor a „Meg-

osztók” című beszélgetéssorozat 

megvalósítására. A  cím szimboli-

kus, hiszen a megosztás a digitális 

térben – elsősorban a közösségi 

médiában – gyakran használatos 

fogalom, de azt is jelzi, hogy a téma 

esetleges elfogadottsága még nem 

teljeskörű.

Célunk tehát a helyi blogerek, 

fotóblogosok, videóblogosok segít-

ségével a digitális kultúra megisme-

rése, feltárása, beemelése hagyo-

mányos kulturális térbe, konkrétan 

az AGORA Szombathelyi Kultu-

rális Központ által működtetett 

AGORA–Művelődési és Sportház-

ba. Az eddig megvalósult alkalma-

kat az alábbi táblázat foglalja össze:

Első alkalommal, 2016. április 

5-én RandomLevi (Kovács Leven-

te) volt a beszélgetőpartnerünk. 

Az akkor 13 éves fi ú egy súlyos 

betegségben, a  vérzékenység egy 

ritka fajtájában szenved. Addig 

mindene a futball volt, ám a be-

tegsége következtében elhízott, és 

abba kellett hagynia a sportot. Új 

elfoglaltságot talált magának: lét-

rehozta saját YouTube csatornáját1, 

ahova otthonról is tudott videókat 

felölteni. A  kamaszkor változásait 

megélő fi atal, akinek betegségével 

is meg kellett küzdenie, egészség-

ügyi problémáiról is sokat beszélt a 

csatornán, így dolgozva fel azokat. 

Levente bemutatása ezek alapján a 

testi és lelki egészség megőrzésé-

nek is kiváló példája lett.2 Április 

19-én a Kritizátor című, helyi szer-

kesztésű (főként fi lmes) blog3 mű-

ködtetői voltak vendégeink, akik 

azóta is rendszeresen szerepelnek 

az Index.hu blogketrecében, illetve 

az Index2.0-n. Május 3-án a Vak-

Vagány blog4 szerzőjével, Horváth 

Nikivel beszélgettünk, aki szintén 

egy ritka betegségben szenved, 

amelynek következtében elvesztet-

te látását. Akaraterejének köszön-

hetően Szombathelyen kommu-

nikáció szakos diplomát szerzett, 

írott blogját pedig egy látássérültek 

számára fejlesztett szoftver segít-

ségével tudja működtetni. Szintén 

egyedi a répcelaki sWeDid csapat5 

Megvalósítás ideje Alkalmak száma Témakörök

2016. tavasz 5 alkalom
Bloggerek, videóbloggerek, illetve egy 
podcast bemutatása

2016. ősz 5 alkalom Floggerek, instagramosok bemutatása

2017. tavasz 5 alkalom Youtuberek bemutatása

2017. ősz 2 alkalom
Tematikus blogok bemutatása (könyves 
blogok; helytörténeti blogok)

1 RandomLevi videócsatorna: https://www.youtube.com/channel/UC9W-Q77BZljqQjVMIjftwcg (A  cikkben hivatkozott ol-
dalak letöltése 2018. november 14-én történt meg.)

2 Kovács Levente azóta a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium mozgókép- és animációkészítő szakos diákja
3 https://akritizator.blog.hu/
4 https://vakvagany.cafeblog.hu/
5 Videóik elérhetősége: https://www.youtube.com/user/lennoxasaki

Megosztók – Beszélgetés Random Levivel
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tevékenysége, akik svédelt6, azaz 

szándékoltan barkács módszerrel, 

kartondíszletek és olcsó jelmezek 

között készítik el a hollywoodi fi l-

mek előzeteseinek utánzását. Mun-

kájuk ugyanakkor rendkívül nagy 

precizitást és csapatmunkát igé-

nyel, így több amerikai fi lmrendező 

és sztár is megosztotta videóikat 

saját twitter oldalán. A  csapat ve-

zetőjével, Varga Ákossal május 17-

én beszélgettünk. Az évadot végül 

május 31-én Maszi (Horváth Esz-

ter) zárta, aki blogot7 és podcastot 

is szerkeszt.

A  következő félévben fotóblo-

gosokat (fl oggereket) mutattunk be, 

akik – nagyrészt az Instagramon 

– olyan oldalakat működtetnek, 

amelyekre művészi igényességű 

fotók kerülnek fel. 2016. október 

4-én Buús Viktória8, október 18-án 

Csáki Ivett9, október 25-én Zergi 

Bori10, november 8-án Hornyák 

Emőke11, végül 2017. január 17-én 

Mák Dóri12 csatornájáról beszél-

gettünk.

2017 tavaszán helyi youtube-

reket láttunk vendégül, akik több 

ezer, sőt több tízezer feliratkozóval 

is rendelkeznek. Horváth Iza csa-

tornája13 elsősorban konspirációs 

teóriákkal foglalkozik (április 4.), 

a  szentgotthárdi Blitch csapata14 

fi atalos témákra fókuszál (április 

11.), Pempi15 paródiavideókat ké-

szít (május 2.), Bolla Péter speciális, 

BMX biciklis csatornát16 működtet, 

ahova a témához köthető tutorial 

videók is felkerülnek (május 16.), 

Hindi Fatima17 pedig énekes, vala-

mint gasztrovideó oldalt működtet 

(május 30.). Érdemes megemlíteni 

az évad plakátját, amelyhez a You-

Tube felületét vettük alapul. Az 

összes információt úgy helyeztük 

el a beszélgetésekről, ahogy azt a 

videómegosztó csatorna arculata 

lehetővé teszi. A  fi atalok számára 

a plakátunk így fi gyelemfelkeltő és 

izgalmas lett.

A  Megosztók című program-

sorozat 2017 őszén zárult, amikor 

tematikus blogokra fókuszáltunk. 

Október 9-én a könyvesblogok té-

makörét jártuk körül Waldinerg 

Dóra online naplója18 és a Könyv-

mentő19 című játékos oldal segít-

ségével. November 27-én pedig a 

helyi értékeket feltáró helytörténe-

ti blogokkal foglalkoztunk Orbán 

Róbert20 és Kuglics Gábor21 segít-

ségével.

A  beszélgetéseken alkalman-

ként átlagosan 30-40 érdeklődő 

vett részt, ám több alkalommal 

a digitális lehetőségeket kihasz-

nálva, élő Facebook-közvetítéssel 

sokkal szélesebb körhöz is sikerült 

eljutnunk (a  bevezetőben említett 

állítás, mely szerint a digitális és a 

valós tér összemosódik a fi atalok 

számára, így igazolódik be, hiszen 

az online térből a hagyományosba 

6 A svédelt videók mozgalma Michel Gondry 2008-as Tekerd vissza, haver! című fi lmjét követően indult el. A cselekmény sze-
rint Jerry egy erőmű szabotálása közben bemágneseződik. Másnap a videotékában, ahol legjobb barátja, Mike a rátermettsé-
gét bizonyítja szabadságon lévő főnökének, mágnesességének köszönhetően letörli az összes videokazetta tartalmát. Mike és 
Jerry a csőd elkerülése érdekében újraforgatják a törölt kazetták tartalmát Jerry roncstelepén. Legnagyobb meglepetésükre 
az úgynevezett svédelt fi lmek bombasikert aratnak. A fi lmben látható újra forgatásokat aztán valóban többen elkezdték meg-
valósítani.

7 https://maszi.cafeblog.hu/
8 https://www.instagram.com/buusviktoria/
9 https://www.instagram.com/cangajo_ivi/ és https://cangajo.blogspot.com/
10 https://www.instagram.com/borcsaphoto/ és https://borcsaphoto.com/
11 https://www.instagram.com/zsizsla/
12 https://www.instagram.com/mak_dori/
13 https://www.youtube.com/channel/UCYoUxki1KcPKPrahRPiXgfg
14 https://www.youtube.com/channel/UCatUVGFTuIharfQ3tMAOFLQ/videos
15 https://www.youtube.com/user/PempiHD
16 https://www.youtube.com/user/djocsika
17 https://www.youtube.com/channel/UCQUIaRTYQJWnrHEYgQKEbtA
18 http://ittvalahol.blogspot.com/
19 http://konyvmento.bplaced.net/
20 http://szombathelyisetak.blogspot.com/
21 https://kugi.blog.hu/

Swedid eredeti és svédelt kép
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átemelt beszélgetés egyből vissza-

került az internetre). A programot 

fokozott médiaérdeklődés is kí-

sérte: a  helyi nyomtatott és elekt-

ronikus médiumok, rádiók folya-

matosan beszámoltak a beszélge-

tésekről. Érdemes kiemelni, hogy 

maguk az alanyok is reklámhordo-

zók, hiszen nagyszámú követőkkel, 

feliratkozókkal rendelkeznek. Saját 

csatornáikon keresztül mindenki 

előzetesen is ajánlotta az esemé-

nyeket, és többen utólag is beszá-

moltak róla.

Youtuber találkozók

Részben a Megosztók hatására 

2017 elején egy Facebookos zárt 

csoportként létrejött a „Szombat-

hely youtuberei” közösség, mely-

nek a megye más településeiről is 

lettek tagjai. Mára a csoport több 

mint 70 tagot számlál, nagyrészt 

olyanokat, akik aktívan üzemel-

tetik saját YouTube oldalukat. Az 

online közösségen belül azon-

ban csakhamar felmerült az igény 

arra, hogy a digitális világon túl 

személyesen is találkozzanak egy-

mással. Az AGORA Szombathelyi 

Kulturális Központ nyitottságának 

köszönhetően 2017. novembertől 

kezdődően (a  nyári időszakot le-

számítva) kéthavonta találkoznak a 

helyi youtuberek az AGORA–Mű-

velődési és Sportházban. A  beszél-

getések kötetlenek, ám olykor sor 

kerül tematizálásra is. Az esetek 

levezetői cserélődnek a videósok 

között, azonban animátori segítő-

ként az AGORA közművelődési 

szakembere is jelen van a találko-

zókon. A  youtubereknek lehető-

sége van bemutatkozni a többiek 

számára, a  csoport pedig egymást 

segítő, támogató öntevékeny kö-

zösségként működik. A  nyilvá-

nosan meghirdetett alkalmakra 

megjelennek a „rajongók” is, akik 

legtöbb esetben aktívan nem is 

vesznek részt a csoportmunkában, 

beszélgetésekben, ám szeretnének 
Megosztók – Helytörténeti blogok, a képen Horváth Zoltán szervező, 
Orbán Róbert és Kuglics Gábor bloggerek

Megosztók – Youtuberek plakát
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olyan youtuberekkel találkozni, 

akiknek a csatornáit követik. So-

kak számára valószínűleg nehezen 

felfogható, hogy egy helyben élő 

tizenéves videós is milyen óriási 

elérést és követőszámot tud pro-

dukálni. Ha őket a közösségi mű-

velődés szakma képes megnyerni, 

akkor több tízezer fi atalt (és az 

idősebb generáció tagjai közül is 

sokakat) tudunk rajtuk keresztül 

elérni, ráadásul olyan rétegeket, 

akiket a hagyományos módszerek-

kel (plakátok, meghívók, napilapok 

programajánlói) egyszerűen képte-

lenek megszólítani.

#HasTag közösségi 
főzés

A  digitális kultúra hagyomá-

nyos közösségi térbe emelésére 

számtalan lehetőség jöhet szóba. 

2018-ban az AGORA–Művelődé-

si és Sportház látványkonyháját 

kezdtük el használni erre a cél-

ra. A  konyhát a gyermekszakági 

területen dolgozó kollégák eddig 

családi rendezvényeken, valamint 

óvodai, iskolai csoportok fogadá-

sára tették látogathatóvá. A  teret 

a funkciójának megfelelően, ám 

a felnőtt korosztály számára ki-

nyitva egy új programsorozattal 

kezdtük el használni. Szerettük 

volna, ha a sütés-főzési alkalmak 

nem bemutató jellegűek, ahol az 

érdeklődők passzív befogadókként 

vannak jelen, hanem aktív résztve-

vői az eseményeknek, és közösségi 

módon zajlik a program. A meghí-

vott szakácsokat arra kértük, hogy 

vonják be az érdeklődőket, így a 

résztvevők is pucolják, aprítják a 

hozzávalókat, felügyelik a serpe-

nyőket, fűszereznek, vigyáznak, 

hogy oda ne égjen az étel. A  digi-

tális világ beemelését már a prog-

ramsorozat címében is jelezzük, 

felvállalva, hogy a hashtag22 jelre 

refl ektáló #HasTag szójátékot az 

idősebb korosztály nem fogja fel-

tétlenül érteni. Az online kultúra 

megjelenik vendégeinkkel is, hi-

szen olyan helyi szakácsokat hív-

tunk meg, akik egyúttal gasztro-

blogot vezetnek. A  sorozat így 

többszörös tudásátadó alkalom 

lett: miközben új recepteket, kony-

hai praktikákat tanulhatnak meg a 

résztvevők, az idősebb korosztály 

a digitális világgal is ismerkedhet, 

hiszen a közösségi főzés alatt az 

aktuális blogokról is beszélgetünk, 

miközben projektor segítségével 

ki is vetítjük, interaktívan megmu-

tatjuk azokat.

A  sorozatot 2018. október 18-

án kezdtük el. Vendégünk Steff el 

Csaba szakács, az Őrülten Jó Ételek 

blog23 szerzője volt. November 20-

án Papp-Felber Anita a Gazt-evő 

blog24 szerzője és Kalmár Dóri sza-

kács, a Konyhafőnök című televízi-

ós műsor korábbi szereplője, majd 

december 11-én Zsampach Lilla, 

a  La Marea Bistro25 háziasszonya 

vesz részt a programban. Az érdek-

lődés kezdetektől óriási, és sajnos 

vissza kellett jó pár regisztrációt 

utasítani annak érdekében, hogy a 

közösségi aktivitás az eredeti ter-

vek szerint megvalósulhasson.

22 Hashtag: digitális címke, ami a közösségi médiában közzétett tartalmak jobb kereshetőségét segíti, jele: #
23 http://orultenjoetelek.blogspot.com/
24 http://www.gaztevo.hu/
25 https://www.instagram.com/lamareabistro/

YouTuber találkozó
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Horváth Zoltán

A  fent megvalósított progra-

mokkal erős kapcsolat alakult ki 

az intézmény, valamint a digitá-

lis kultúra és közösségek megyei 

résztvevői között, így a fentieken 

kívül több más rendezvényünkbe 

sikeresen tudtuk őket bekapcsolni 

megnyerve őket a hagyományos 

közösségi művelődésnek is. Terve-

ink között szerepel a jelenlegieken 

túl új tevékenységek elindítása: 

workshopok, bemutatkozó napok, 

tudásátadó alkalmak. Hiszünk 

benne, hogy a digitális világhoz 

köthető aktivitások további helyi 

generálása utat kínálhat a közmű-

velődés és az online kultúra össze-

kapcsolásához.

#HasTag közösségi főzés

#HasTag - Steff el Csaba szakács mellett Geosits Judit és Horváth Zoltán szervezők

HORVÁTH ZOLTÁN művelődésszervező, okleveles alkalmazott nyelvész, okleveles 
andragógus. Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ közművelődési szakembe-
re. Független dokumentumfi lmesként több mint 60 nemzetközi és hazai díjat nyert el. 
A  honismereti mozgalomban végzett kiemelkedő munkájáért a Honismereti Szövetség 
elismerésében részesült. Számos civil, szakmai és érdekvédelmi szervezet tagja. Évek óta 
elnökségi tagja a Magyar Film és Videó Szövetségnek, valamint a Szombathelyi Szépítő 
Egyesületnek. Érdeklődési és kutatási területéhez tartozik a művelődéstudomány, a  fel-
nőttképzés, a fi lmtudomány is.
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