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Kiindulópont

A tanulmányom címe tulajdonképpen egy
internetes beszélgetésbõl kiemelt idézet, amely
György Péter magyarországi esztéta és média-
kritikus nevéhez kapcsolható.1 A beszélgetés-
ben György Péter, egy internetes kommenthez
hasonlóan, tömören, metaforikusan, sõt nehe-
zen értelmezhetõen fogalmazza meg az inter-
netes kommenteléssel kapcsolatos álláspontját,
amely megfogalmazás mégis rendelkezik egy
felfedõ potenciállal, azt sejteti, hogy ha megért-
jük, többet megtudhatunk az interneten zajló
kommunikáció természetérõl. Ugyanakkor a
„mocsok” minõsítés számos, az internettel kap-
csolatos negatív minõsítést felidéz, azokat az el-
sõsorban a morális pánik alakjában megjelenõ
véleményeket, amelyek az internet megjelenése
óta megosztják a közbeszédet. „Az internet mint
a kultúra szemétlerakó helye” – íme egy a cím-
hez hasonló megfogalmazás, amely szélsõséges-
sége ellenére számos változatban elõfordul az
internet természetével kapcsolatos diskurzu-
sokban. A tanulmány írójának, noha nem oszt-
ja ezt a szélsõséges véleményt, lelkes komment-
olvasó lévén korán szembesülnie kellett az
internetes kommentfolyamok végletes termé-
szetével. Ezeket a beírásokat, véleménycseréket
ugyanis gyakran az elhamarkodottság, szemé-
lyeskedés, az észszerûség határán könnyen túl-
lépõ konfliktusosság jellemzi, ahogyan a meg-
bélyegzés, felcímkézés, megalázás szintén része
az egymás után rapszodikusan következõ kom- 2017/8
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mentek tartalmának. Nem mintha a józan vitára, sõt a belsõ moderálásra, önkor-
rekcióra utaló megnyilvánulások nem lennének jelen az ide kapcsolható felüle-
teken. Azonban természetesen elsõsorban a szubjektív benyomás, amely egybe-
vág számos hasonló meglátással (például a György Péterével), azt mutatja, hogy
az elhamarkodottság, az öncélú konfliktusosság van túlsúlyban, amelynek jelen-
léte és mértéke mindenképpen magyarázatot kér. Az irányadó kérdés a követke-
zõ: milyen tényezõknek tudható be a társadalmi vita torzulása a nyilvánosság-
nak a kommentálás által megnyitott új tereiben?

Lehetne azt válaszolni, hogy a párbeszéd, a vita torzulásai tulajdonképpen
minden emberi interakcióban jelen vannak. Mégis elõfeltevésként meg lehet fo-
galmazni, hogy az internetes környezet által biztosított kommunikációs csator-
na vagy – egy elsõsorban McLuhann által meghonosított kifejezéssel élve – ma-
ga a médium a felelõs ezekért a torzulásokért. Ha nem is közvetlen elõidézõje,
ami túlságosan szûk, egyirányúan determinista álláspont lenne, de mindenkép-
pen katalizátora ezeknek a folyamatoknak. Azért, hogy ezt az elõfeltevést igazol-
ni lehessen, a médium természetét kell elemzés, vizsgálat alá vetni. Ehhez azon-
ban egy meghatározott szempontrendszerre van szükség, amit a következõkben
próbálok meg kialakítani.

Kontextus

Nem egy egyértelmû dolog megtalálni azt az elméleti keretrendszert, amelyen
belül elhelyezhetõ a kommentálás lehetõsége. Kommunikációelméleti, szocioló-
giai, nyelvészeti, antropológiai megközelítések mind helyénvalónak tûnnek a
kommentálás lényegének megértése szempontjából. Mégis számos tényezõ, jel-
legzetesség utal arra, hogy a „társadalmi nyilvánosság” sokat vitatott, bírált
habermasi fogalma irányadó lehet ebben a vonatkozásban. A „nyilvánosság” ki-
fejezés jelentése magába foglalja a közösséget, az állampolgárságot, a nem ma-
gánjellegû, mindenki számára hozzáférhetõ és megfigyelhetõ dolgokat. Számos
szerzõ tekint úgy az internetre mint egy olyan helyre, amely a társadalmi nyil-
vánosság megújulásának lehetõségét hordozza. Az internet teret tud adni arra,
hogy kevéssé ismert személyek, csoportok nyilvánosságot nyerhessenek, ezzel
átalakítsák a közügyeket. Tulajdonképpen már a kezdetektõl két polarizálódó ál-
láspont alakult ki az internetnek a társadalmi nyilvánosság „szerkezetváltozásá-
ra” gyakorolt hatásával kapcsolatosan:

1. Egyes elvárások szerint az internet hozzájárul a társadalmi nyilvánosság
radikális demokratizálódásához.

2. Mások szerint az internet nem garantálhatja a nyilvánosság megújítását,
mivel fragmentált, értelmetlen, indulatos vitákat gerjeszt, növeli a közélet szét-
töredezettségét.

Különben a második állásponthoz csatlakozik maga Habermas is, aki szerint
az internet gyengíti a hagyományos médiumok teljesítményeit, mivel az online
világban az értelmiségiek megnyilvánulásai – akikre Habermas mint a nyilvá-
nosság irányadóira tekint – elveszítik fókuszteremtõ erejüket.2

A fenti álláspontok polarizációja köszön vissza Zizi Papacharissi A virtuális
szféra – Az internet mint a társadalmi nyilvánosság tere címû tanulmányában is.3

Papacharissi tanulmányában a nyilvános tér és a nyilvános szféra megkülönböz-
tetését vezeti be, amelyek között egy minõségi ugrás létezik. Nyilvános térként
tekinteni az internetre azt jelenti, hogy egy külsõdleges környezetként írjuk le,4
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amely csak egy újabb lehetõséget, felületet, fórumot képez a vitákhoz. Ehhez ké-
pest, ha az internet nyilvános szférának bizonyulna, azt jelentené, hogy olyan
viták kibontakozását segítené elõ, amelyek erõsítenék a társadalmi nyilvánosság
kibontakozását. Papacharissi véleménye szerint az internet nyilvános teret je-
lent, azonban még nem alakult át nyilvános szférává. Ezt az átalakulást számos
tényezõ hátráltatja, amelyek közül õ kiemeli az információ-hozzáférés korláto-
zottságát, az internet fragmentáltságát, az interneten is hódító elüzletiesedés ve-
szélyeit. Ehhez hasonló szkeptikus álláspontot fogalmaz meg Pogonyi Szabolcs
is a Digitális demokrácia vagy kiberbalkán? címû tanulmányában.4 Véleménye
szerint nyilvános racionális viták nélküli társadalomból az internet megjelené-
sével sem lesz digitális deliberatív demokrácia. 

Hogyha mélyebb összefüggéseiben vizsgáljuk az internet nyilvánosságterem-
tõ potenciálját, a fenti megkülönböztetések alapjánál ott találjuk a „vita” kulcs-
kifejezését. A társadalmi nyilvánosság demokratizálódásának elvárása, a nyilvá-
nos szféraként értelmezett internetnek a gondolata azt feltételezi, hogy a vita mi-
nél több résztvevõre kiterjeszthetõ, illetve megfelel fogalmának, vélemények üt-
köztetését és cseréjét foglalja magába. Ezért lehet elõfeltevésként megfogalmaz-
ni: ahhoz, hogy a kommentelés hozzájáruljon a társadalmi nyilvánosság kiszéle-
sedéséhez, meg kell feleljen a racionális vita követelményeinek. A következõk-
ben tehát azt a kérdést kell megválaszolni, hogy mennyire beszélhetünk vitáról
a fórumok, blogok, kommentkörnyezetek esetében.

Vitafeltételek

A vita elsõsorban konfliktusos szituációt jelent, amelynek során nézetek, ál-
láspontok, érdekek és érzelmek ütköznek.5 A vitának ezért több típusa létezik,
amelyek közül nem mindegyik végzõdik konszenzussal. A racionális vitára jel-
lemzõ, hogy a vita során az eltérõ álláspontokat képviselõ felek közösen elfoga-
dott érvelési normák és bizonyítékok alapján, erõs érvekkel akarják egymást
meggyõzni igazságukról. „A vitafolyamatban a tárgy természetéhez igazodó, egy-
más álláspontját relatíve elismerõ, kölcsönösen szem elõtt tartó, de egyszer-
smind el is utasító, korrigáló érvelések fokozatosan közelítenek egymás érdekei-
nek elfogadásához” (kiemelések tõlem – T. D.) – fogalmaz Ungvári Zrínyi Imre A
vita etikája címû tanulmányában, a vita egy mélyebb, hermeneutikai jellegû fo-
galmát alkotva meg.6

A vitafolyamat fenti leírásából az is kitûnik, hogy ez a vita nem tud bármi-
lyen körülmények között végbemenni. Az összes kiemelt összetevõ közül talán
a legfontosabb az egymásra való odafigyelés és az igazság kiderítése melletti el-
kötelezõdés. Ezek közül elég csak az egymásra való odafigyelés feltételeit feltér-
képezni ahhoz, hogy megértsük, melyek azok a körülmények, amelyek hiánya
alapvetõen nehezíti meg a vita kibontakozását, esetleg sikeres lezárását. A mû-
ködõ vitának a következõ összetevõi vannak:

– meghatározott résztvevõi;
– meghatározott tere;
– meghatározott ideje;
– meghatározott nyelvezete.
A „meghatározott” minõsítés minden esetben azt jelenti, hogy az adott ténye-

zõ a vita menete során világosan beazonosítható, behatárolt és strukturált, ami-
nek köszönhetõen a vita mûködésének elõfeltételét képezi. Állításunk az, hogy

5
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a mûködõ vita elsõsorban csak ezen feltételek megléte esetében tud sikeresen
végbemenni. Bármelyik tényezõ módosulása akadályozó tényezõt jelenthet a vi-
ta menetére nézve. Nem kell különösebb éleselméjûség észrevenni, hogy a kom-
mentkörnyezetekben elsõsorban a virtualizálódás következtében ezek a feltéte-
lek nagymértékben módosulnak, átalakulnak. A kérdés csak az lesz: miért és ho-
gyan?

Torzító feltételek

Még mindig nem ismertük fel – mert nem is ismerhettük fel – teljesen a vir-
tualizálódás tényezõjének hatását kultúránk alakulására. Azzal, hogy tulajdon-
képpen mesterségesen végtelenül megnöveltük, megsokszoroztuk az emberi in-
terakciók lehetõségeit és formáit, mélyen belenyúltunk ezekbe az interakciókba,
még beláthatatlan módosulásokat okozva. A virtuális világ megléte arra kény-
szerít, hogy újradefiniáljunk egy sor olyan fogalmat, amelyet a mindennapi va-
lóság leírására használtunk. Az azonosság, az identitás, a tulajdon, az idõ, a tér
– és még lehetne sorolni azokat a fogalmakat, amelyek számottevõ módosuláson,
átalakuláson mennek át a virtualizálodás következtében. Ez az átalakulás a vir-
tuális beszélgetések, az általam vizsgált kommentkörnyezetek feltételeit is
messzemenõen érinti. A vita résztvevõi, a vita tere, a vita ideje, a vita nyelveze-
te mind már észrevehetõ változáson ment keresztül, amely változások, hogyha
a vita sikerességét tartjuk szem elõtt, akadályozó tényezõt jelentenek. A követ-
kezõkben ebbõl a szempontból vizsgálom meg ezeket az összetevõket.

Torzító feltételek I. – a résztvevõk

A legnyilvánvalóbb változás a résztvevõk számával kapcsolatos. Míg egy ha-
gyományos beszélgetésben vagy irányított vitában a résztvevõk száma behatá-
rolt, addig egy kommentfolyamban potenciálisan végtelen a közbeszólók száma.
Persze gyakran elõfordul, hogy bizonyos fórumokat meghatározott név alatt
kommentelõk kisajátítanak maguknak, de az õ beírásaik is könnyen elveszhet-
nek, jelentõségükben minimalizálódhatnak abban a kommenttengerben, amely-
ben kénytelenek érvényesülni. A számtalan és tetszõlegesen belépõ szereplõ
még az építkezõ vita látszatát sem tudja létrehozni, ehelyett legfeljebb csak két-
három kommentbõl összeálló vitamagok tudnak kialakulni.

Nem csupán a résztvevõk száma kiszámíthatatlan online környezetben, ha-
nem identitásuk is változékony, mozgékony. Mivel hiányoznak vagy csekélyek
a kompromisszumra késztetõ feltételek a diskurzusból, az online én nem kény-
szerül arra, hogy megvonja, bebiztosítsa énjének határait. A virtuális én építé-
se gyakran szerepjátékokban nyilvánul meg, illetve a narratív identitás helyett
a sokkal mozgékonyabb, újraformázható look (kinézet)-identitást részesíti
elõnyben.7

A fenti összefüggés legnyilvánvalóbb és legtöbbet kutatott megnyilvánulása
az internetes anonimitás. Patricia Wallace Az internet pszichológiája címû mû-
vében az internet hõskorát vizsgálva részletesen kitér az internetes anonimitás
és az agresszió kapcsolatára.8 Megállapítása szerint a névtelenség és a szemtõl
szembeni helyzet hiánya megnöveli a kifejezés szabadságát, amivel növekszik a
megnyilatkozások agresszív jellege is. Ehhez képest egy érdekes felvetés, hogy a
Facebook-jelenség, amelynek következtében egyre többen a saját nevük és meg-6
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nézhetõ Facebook-profiljuk alatt kommentelnek, mennyiben módosítja a fenti
megállapítást. 

Torzító tényezõk II. – a tér

Nem nehéz belátni, mennyire kitüntetett komponense a tér a vitafolyamat-
nak. A mûködõ vita egy meghatározott térstruktúrához kötõdik, amelyen belül
a vitázó felek világosan érzékelik a saját helyüket, egymás számára beláthatóak.
Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a megnyilatkozásaik megfelelõ súllyal rendel-
kezzenek. Mivel a reakciót mindig a másik személy belátható jelenléte provokál-
ja ki, a reakció a másik félhez igazodóan tud létrejönni.

A kibertérre sokan tekintenek úgy mint a földrajzi tér analógiájára, aminek
leírhatóak a geometriai, formai, szerkezeti jellemzõi.9 A különbségek azonban
könnyen szembetûnnek, hiszen ez a térforma a valóságos tér szerkezetéhez ké-
pest egészen más jellemzõkkel rendelkezik. Manuel Castells beszél úgy a kiber-
térrõl mint egy hely nélküli térrõl. Ebben a térben a mozgások pillanatnyiak,
ugyanis nincsenek fizikai értelemben vett helyek, csak digitális nyomok, ame-
lyek mind egyenlõ távolságra vannak egymásról. M. Novák pedig a digitális tér
cseppfolyós architektúrájáról értekezik.

A fenti sajátosságoknak is köszönhetõen a kibertérben átalakul a vita hagyo-
mányos térszerkezete. Az internet által a vita korlátlan tere jön létre, ami ebben
az esetben strukturálatlanságot jelent. Ennek a sajátosságnak a legkézenfekvõbb
megnyilvánulása, hogy nem tudjuk érzékelni a megnyilatkozásunk helyét és ho-
vatartozását. A beszélgetés virtuális terében csak a téma elvont azonossága
adott, amihez azonban nem igazán tudjuk felvenni a megfelelõ távolságot.

A vitatér korlátlan jellege idézheti elõ azt a jelenséget, amit egy metaforával
stadioneffektusnak nevezhetünk. A stadion egy olyan hely, ahol félelmek nélkül
lehet beleüvölteni az éterbe a bennünk meglevõ állapotokat. A stadionban nem
meggyõzni akarjuk a másikat, ez egyfajta távolságot feltételez, hanem lehengerel-
ni, egybõl elérni. Hasonló mechanizmus érvényesül a vita virtuális terében is. A
másik lehengerelésének, felszámolásának szándéka automatikusan adódik egy
differenciálatlan térben.

Torzító tényezõk III. – az idõ

A vitafolyamat egy másik strukturáló tényezõje az idõ. Az idõ behatároltságá-
nak, strukturáltságának köszönhetõ a vita folyamatjellege, koncentráltsága. De a
kezdés, kibontakozás, befejezés élménye is az idõ differenciált jellegébõl adódik. 

A virtualitás által azonban a vita korlátlan ideje képzõdik meg, ami, a tér-
összefüggéshez hasonlóan az idõ strukturálatlanságát eredményezi. A vita kor-
látlan idejét tapasztalva egyszerre érezhetjük kevésnek és korlátlannak a szá-
munkra biztosított idõt. Korlátlannak, mert egy fórum behatárolhatatlan ideig
állhat nyitva elõttünk, de ugyanakkor kevésnek is, mivel egy fórumon általában
nem az elidõzés szándékával tartózkodunk, általában navigálás közben érke-
zünk meg oda, és csak addig idõzünk, ameddig érdekesnek találjuk a helyet.
Egyszóval hiányoznak azok a tényezõk, amelyek temporalizálhatnák számunk-
ra a vita menetét. És mivel nincsenek jelen azok az idõbeli paraméterek, amik-
hez igazodni kellene, elsietjük üzenetünk kibontását. Egy elsietett, elkapkodott
üzenet pedig nélkülözni fogja a megformáltság jellegzetességeit, az emocionális
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összetevõk kerülnek elõtérbe a racionális sajátosságok rovására. Ugyanakkor
nincs szükség építkezésre egy idõ által nem behatárolt folyamatban, nem kell el-
kezdeni a vitát, nem kell lezárni, elégséges közbevetni valamit, ami csak lazán
kapcsolódik a vita menetéhez. 

Ezek a sajátosságok magyarázhatják a tanulmányom címéül kiemelt György
Péter-idézetet. 

Torzító tényezõk IV. – a nyelvezet

Az internet nyelvezetének vizsgálata egy hatalmas terület, amelyet csak rész-
legesen lehet itt érinteni. Számos kutató az internet, illetve az internethez köt-
hetõ multimediális környezet megjelenésével kapcsolatosan egy olyan átfogó
változást vizionál, amely alapvetõen változtatja meg a gondolkodási, kifejezési
szokásainkat. Úgy tûnik, a kritikai racionalizmus, amely az itt használt vitafoga-
lom hátterében is rejtõzik, egy olyan leáldozóban levõ korszak szüleménye,
amelyet az írásbeliség, a könyvnyomtatás elterjedése formált. Fogalmiság, line-
aritás, hierarchikusság, tartalmi egységesség – csak néhány jellegzetesség, ame-
lyet az írás- és olvasáskultúra termékének gondolunk. Ezekre a jellegzetességek-
re támaszkodik ugyanakkor az a vitakultúra is, amelyet Habermas a társadalmi
nyilvánosság elõfeltételének tekint.

A változás konkrétabb szinten is megragadható. A másodlagos írásbeliség kö-
vetkezményeit Balázs Géza próbálja meg rendszerezni Az internetkorszak kom-
munikációja címû tanulmányában.10 A másodlagos írásbeliség az informatikai
alapú, számítógépek, internet vagy mobilkommunikáció által közvetített írásbe-
li vagy szóbeli kommunikációt foglalja magába. Egy új nyelvi minõség van kiala-
kulóban, amely szókészleti, nyelvtani, szövegszerkesztési változásokkal kapcso-
latos. Néhány kiemelendõ sajátosság:

– csökken a számítógépes szövegek koherenciája, ez abból is fakad, hogy a
szövegalkotás folyamata nem betûrõl betûre, sorról sorra, hanem bakugrással
halad;

– fellazulnak a mondatszerkezetek, a szöveg egyre több agrammatikus formát
tartalmaz, nõ az élõbeszédre jellemzõ mellérendelések száma;

– rövidülnek a szavak, a közlés fatikus formákkal, hezitációval telítõdik;
– a számítógép túlírásra „locsogásra” ösztönöz, hiszen a szöveg menthetõ, új-

raírható, kiegészíthetõ.
Ezek a jellegzetességek fellazítják a szövegformálás folyamatát, ami a gondo-

latok kifejezése esetén a pontosság, az egyértelmûség csökkenését eredményez-
heti. Ez mindenképpen hátrányt jelent egy olyan vitafolyamatban, amely a vilá-
gosan megfogalmazott érvek ütköztetésére épül.

Összefoglaló

Tanulmányomban megpróbáltam magyarázatokat keresni a kommentálás
internetes színterein elõforduló torzulásokra. A társadalmi nyilvánosság sokat
vitatott fogalma képezte azt a tágabb kontextust, amelyen belül elhelyezõdött a
kommentálás jelensége. Építkezõ társadalmi nyilvánosság nincs racionális vita
nélkül, azonban a kommentek egymásra következése csak megszorítással nevez-
hetõ vitának, hiszen a kommentfolyamatban csak ritkán történik meg a vélemé-
nyek ütköztetése és egyeztetése. Ehelyett gyakran fordul elõ személyeskedés,8
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megbélyegzés, verbális agresszió, egymás mellett való elbeszélés, aminek mérté-
ke mindenképpen magyarázatot kíván. Tanulmányomban azt próbáltam bizo-
nyítani, hogy maga a médium a felelõs az ilyen jellegû torzulásokért, ha nem is
egyértelmûen okozza, de mindenképpen felerõsíti azokat.

Az internetes kommentfolyamatban mindenképpen torzulnak a racionális vi-
ta legalapvetõbb összetevõi. Ezek közül a résztvevõket, a teret, az idõt és a nyel-
vezetet tekintettem át. Az ide kapcsolódó megfigyelésekre alapozva jelenthetõ
ki, hogy a kommentálás folyamatát a kockázat nélküli jelenlét alakítja egy nem
létezõ (virtuális) térben. A következtetés ezért automatikusan adódik: a kom-
ment a (z új kommunikációs) TÉR mocska.
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1. Szülõi értekezlet, a tanár aggódik, mert a
gyerekek figyelmét a tanításról, a tanárról és a
tanulásról elvonja az okostelefon képernyõje.
Javaslata az, hogy órák elején gyûjtsék össze a
telefonokat, órák végén kapják a tanulók vissza.
Egyszer büntetésbõl elvette egy gyerek telefon-
ját egy napra, a szülõ hívta délután, hogy na-
gyon vigyázzon rá, rengeteg pénzbe került.

2. Családi összejövetelek napirendi pontja,
hogy az aktívabb médiahasználók elmondják,
mit olvastak, osztottak meg mások a közösségi
médiában. A finom ebéd fogásai közötti szünet-
ben van olyan pillanat, amikor mindenki képer-
nyõre bámul. 

3. Tavaszi este, vacsora egy teraszos ven-
déglõben. Az asztaltársaságnak hol egyik, hol
másik tagja áll fel, mert hívják telefonon. A ki-
világított terasz alatt sötét rakodótér, a pincé-
rek ide vonulnak el, cigaretták és képernyõk
fénye világlik.

4. Konferencia vagy színházi elõadás szüne-
tében nem egymás jelenlétét keresik a résztve-
võk, hanem ugyanúgy, ahogy a mosdóba elmen-
nek, leellenõrzik telefonjaikat (ehhez sokszor
egy eldugottabb helyet keresve, ahol magukban
lehetnek). 

5. Egy indulatos bejegyzésre megfelelõen in-
dulatos válaszok sokasága érkezik, tekintet nél-
kül arra, hogy az eredeti bejegyzés szerzõje ép-
pen elérhetõ vagy nem, és tudja-e tisztázni az
álláspontját.1 Az online felületekre írt bejegyzé-10
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(igenlésének, 
lájkolásának) 
függvénye, hogy
mennyire erõs a jel,
amit elõállítottunk, mi
magunk pedig 
a jeltermelés közösségi
szenvedélyében függõvé
válunk ezektõl 
a visszajelzésektõl, 
értékelésektõl.

ÁRMEÁN OTÍLIA

A JELENLÉT 
MINT ELVÁRÁS ÉS KIHÍVÁS
a közösségi médiában, a kiterjesztett valóságban, 

illetve az okos eszközök áthatotta mindennapokban



sek sokszor indulatból születnek, indulatokat váltanak ki, annak esélye nélkül,
hogy megoldódjanak, törlõdjenek. 

A felsorolt esetek jól jelzik azokat az átalakulásokat, melyeket az okos eszkö-
zök használata, technológiai környezetünk megváltozása eredményez. Az aggo-
dalmak leginkább azok részérõl érkeznek, akik kimaradnak a digitalizációból
(mert ezt választják, vagy mert nincsen más választásuk). Az aggodalmak azért
jogosak, mert az új médiás eszközök úgy építenek virtuális világot, hogy közben
minden korábbi médiumnál jobban beleavatkoznak abba, ahogyan fizikai kör-
nyezetünket megéljük, használjuk. Hosszú távon tehát ellehetetleníthetik mind-
azoknak az életterét, akik nem „költöznek át” a virtuálisba. A környezetvédelmi
problémák, a fenntarthatóság kérdései, a hulladékfeldolgozás soha nem lesz ége-
tõ kérdés egy olyan generációnak, amely nem használja fizikai környezetét.
Avagy használat-e az, ha éppen csak jelen van benne: eldugott helyet keres, fél-
revonul, képernyõjét bekapcsolva kizárja a külsõ világ impulzusait. Ahol meg
aktív, tevékeny, ahol kapcsolatokat épít és bont fel, ahol intenzíven létezik, az a
közösségi média virtuális világa vagy valamilyen digitális applikáció kiterjesz-
tett valósága. Itt sokszor maga az eltöltött idõ, a jelenlét önmagában az érték, mi-
közben a technológiai hiányzásnak olyan következményei vannak, melyek a fi-
zikai világban is érzékelhetõek (lehetõségek korlátozottsága, források szûkössé-
ge, szociális kapcsolatháló gyengülése).  

Hogyan is állunk akkor a jelenléttel? Mi ez a nyomás, hogy jelen kell lenni az
új média új felületein különbözõ szerepekben, tükrözve, egyszerûsítve, építve,
kreatívan kitalálva és tálalva identitásunkat, mert különben nem is létezünk? 

John Purkiss és David Royston-Lee Énmárka. Tedd magad eladhatóvá – az
interneten is! címû könyvükben az önmarketing lehetõségeit és annak módoza-
tait tárgyalják, miként gondozhatjuk azt a képet, ami rólunk az interneten meg-
jelenik. Az erõs, meghatározó identitásnak az erõs jelenlét a feltétele, az erõs je-
lenlét gyakorlásához meg olyan technikákat ajánl még ez a virtuális, online
énmárkát megcélzó könyv is, mint a jelen pillanat megtapasztalása meditáció ál-
tal vagy az elfogadás gyakorlása (azaz úgy venni mindent, ahogyan van).2 A fel-
ajánlott meditációban a légzésre figyelünk, a ruha érintésére a bõrünkön, sza-
gokra és illatokra, amik körülvesznek, közeli és távoli zajokra, a fizikai világra,
melyben testileg jelen vagyunk. Érzékszerveink mûködésének tudatosítása által
felerõsödik jelenlétünk ebben a világban: létezünk.

Márpedig mindig vagyunk valahol testileg: „Minden tapasztalat lokális. Min-
dent, amit látunk, hallunk, tapintunk, szagolunk és ízlelünk, a testünkön ke-
resztül tapasztaljuk. Hacsak nem hiszünk a testen kívüli tapasztalásban, el kell
fogadnunk, hogy önmagunk és a testünk elválaszthatatlan egymástól. Mindig
egy helyen vagyunk, és a hely mindig velünk van.”3 Meyrowitz az aktuális fizi-
kai hely és a globális, máshol levõ hely megtapasztalásának kettõsségére a
glokalitás kifejezést javasolja. Új tapasztalatainkban ugyanis egyszerre vagyunk
lokálisan valahol és mediális eszközeink segítségével valahol egészen máshol. A
máshollét a jelenléttel versengõ tapasztalás, azaz miközben fizikailag egy kis fa-
lu, mondjuk, kisebbségi lakosa vagyok, a technológiának köszönhetõen érezhe-
tem magam egy nagy közösség megbecsült véleményformáló tagjának. A „más-
hollétbõl közvetített nézõpont”4 eredményezi, hogy vitáink, véleményeink kü-
lönbözõsége egyre kevésbé marad lokálisan megélt ügy, sokkal inkább úgy tekin-
tünk ezekre mint általános kategóriák, szerepek, társadalmi ügyek manifesztáci-
óira. Olyan tartalmak nyomják rá bélyegüket kommunikációs helyzeteinkre, me-
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lyek azokban nincsenek aktuálisan benne, és olyan kívülrõl tekintünk ezekre
(„magasból való rátekintéssel”5), hogy már nem is azt látjuk, ami van (lokálisan),
hanem azt, ami értelmezhetõ (globálisan). 

A közösségi média sem azt mutatja, ami van, hanem azt, ami megmutatható
(és úgy, ahogyan azt meg akarjuk mutatni). Felvett identitásunk, költött történe-
tünk csupán érintkezik azzal, akik valójában vagyunk. Közvetítettségre vagyunk
utalva, hogy létrejöhessen a másokkal való hitelesítõ összekapcsoltság, mely je-
lenlétet ad ennek az identitásnak. Mások értelmezésének (igenlésének,
lájkolásának) függvénye, hogy mennyire erõs a jel, amit elõállítottunk, mi ma-
gunk pedig a jeltermelés közösségi szenvedélyében függõvé válunk ezektõl a
visszajelzésektõl, értékelésektõl. Reiner és Wellman a hálózati individualizmus
korának három jellegzetességét emeli ki: 1. csoportok helyett hálózatok (érdek-
közösségek) mûködnek, 2. megjelenik a személyes internet (adataink, profilunk
áruvá válik), 3. elterjed a mobil eszközök használata (technológiahordozókká
válunk, a munkavégzésnek nincsen külön helye és ideje, a privát idõ nem külö-
nül el a munkavégzés idejétõl).6 Függõvé válunk tulajdonképpen attól is, hogy
megszakítsuk munkánkat, abbahagyjuk, amit éppen végzünk, és figyelmünket
valami másra, máshol levõre fordítsuk. Ha ugyanazon a felületen, ugyanazon
eszköz segítségével tájékozódunk, számolunk, könyvelünk, csevegünk és fotó-
zunk, akkor végül mindig mindent éppen elkezdünk és abbahagyunk. Mégis
tûnhet úgy, hogy nagyon ott vagyunk, érezhetjük úgy, hogy nagyon aktívan ben-
ne vagyunk valamiben, hiszen rögtön megtudunk mindent, ami éppen történik.
Beleszólunk, irányítunk, megmondjuk, hogy mit jelent, véleményt mondunk,
értelmezünk. Az online jelenlét, a technológiai jelenlét egy erõteljesen mentális
jelenlét összehasonlítva az offline jelenléttel. Itt, a digitális felületeken, a fel-
használó megszabadulhat identitásának korlátozó összetevõitõl, és szabadon
„létre-írhatja” önmagát.7

Egy újabb jelölõ létrehozása tulajdonképpen annak a kultúrának az építése,
amit Gumbrecht jelentéstermelésnek nevez.8 A jelentés hajszolása abból a vágy-
ból fakad, hogy megtaláljunk valamit, ami el van rejtve, ami valahol mélyen van,
nem látható, csupán utalás történik rá. A jel csupán annak a jelentésnek a fényé-
ben nyer létjogosultságot, amihez általa el lehet jutni. „Ezek a fogalmak [azaz a
jel, a jelentésstruktúra fogalmai – Á. O.] metafizikusak maradnak, amennyiben
továbbra is feltételezik, hogy a kommunikáció döntõen a jelentésrõl szól, vala-
mi spirituálisról, amelyet a matéria hordoz, és amelyet »a pusztán anyagi« fel-
szín »alatt« kell azonosítani.”9

Hogyan tudnánk akkor mégis arra irányítani figyelmünket, ami van? Hogyan
tudnánk egy olyan jelenlétet elõállítani, melyben nem kell a felszín alá menni,
és nem kell minden jelentés mögött újabb jelentésrétegeket sejteni? A válasz ma-
gára a felszínre való fókuszálás, azaz a kommunikáció anyagiságai képeznek
meg egy olyan vizsgálódási mezõt, ahol a kultúra tárgyainak és a hozzájuk való
viszonyunknak másféle rétege válik elgondolhatóvá, mely nem a jelentésé. A tu-
dományos tabuk felõl a humán tudományoknak ez az újragondolása kicsit
olyan, mint amikor a szakember „összemocskolja a kezét”,10 annak szempontjá-
ból viszont, aki ráunt az elméletre,11 ez az „elmozdulás mégis erõt adhat a kul-
túra legkülönbözõbb termékeivel való foglalatosságnak, és talán a mai kultúra
olyan jelenségeivel is kapcsolatba léphet, amelyek a humán tudomány számára
most elérhetetlenek”.12 A jelentéshatások utalásszerkezete mellé a jelenléthatá-
sok érintkezésre épülõ mûködését állítja Gumbrecht, és könyvében olyan kísér-12

2017/8



leti fogalmak bevezetésére tesz javaslatot, melyek megkönnyítik a jelenlétkultú-
ra beazonosítását, jellemzését és bizonyos kulturális jelenségek elhelyezését a
jelenlétkultúra és a jelentéskultúra között megképezhetõ skálán.

Jelenléthatások, jelenlétkultúra, a jelentés elõállítása – ezekben a szókapcso-
latokban a jelenlét szó „nem a világ tárgyaihoz fûzõdõ idõbeli, hanem térbeli vi-
szonyra utal. Ami »jelenlévõ«, annak megfoghatónak kell lennie, és ez azt is je-
lenti, másfelõl, hogy közvetlen behatással lehet az emberi testre”.13 Fontos a tér-
beliség hangsúlyozása, a jelenlét kiemelése az egy idõben zajló történések kate-
góriájából. A jelentéskereséssel szembehelyezkedõ jelenlétkeresés térben zajlik,
az egymással egy térben helyet kapó történések között.

Tér, amit érzékszerveinkkel behatárolunk, érzünk, szagolunk, tapintunk, hal-
lunk, ízlelünk, látunk. Különbözõ valóságrétegek vesznek körül, árnyaltságok,
egymást nem kizárva, egymással mégis versengõ viszonyban, nem tolakodóan,
mégis annak lehetõségével, hogy „a mindennapi világokba be nem illeszthetõ
intenzív pillanatokat”14 nyújtsanak. Olyan élményt, ami nem biztos, hogy meg-
ismételhetõ, és ami nem azért intenzív, mert jelent valamit, inkább azért, mert
azzal szembesít, ami van, anélkül, hogy az, ami van, jelentene valamit (jót vagy
rosszat). Egyszerûen csak létezik, adott, érzékeink számára hozzáférhetõ.

Ugyanakkor fizikai valóságunk azért nem tud elég vonzó lenni, mert túlságo-
san sok az automatikus mûködés, és sokszor szándékosan kapcsoljuk ki a tér ér-
zékelését lehetõvé tevõ érzékszerveinket. A célorientált, máshollétben kiteljese-
dõ, multitasking-feladatmegoldás az egyszerûsítésben érdekelt, és nem tud a je-
lentéskeresés mellett olyasmivel is foglalkozni, aminek talán semmi hozadéka.
Az idõ teljes kihasználásának kultúrájában csupán a hasznos tevékenységek szá-
mítanak, az online felületek pedig éppen úgy vannak kialakítva, hogy folyton
emlékeztetnek is arra bennünket, mennyire hasznosak számunkra, mennyit
nyerhetünk általuk. Az online kultúrában nincsen véletlen, a felhasználók (pre-
ferenciái) követve vannak, és algoritmusok szolgálják õket abban, hogy megta-
lálják, amit keresnek.  

Amy Cuddy jelenlétrõl és testbeszédrõl írt könyvében a jelenlét olyan meg-
határozását adja, ami bár az önmegvalósító, testi összetevõkre építõ jelenlétre
vonatkozna elsõsorban, mégis probléma nélkül érthetõ az online jelenlétre is: „A
jelenlét […] azt az állapotot jelenti, amikor szoros kapcsolatban állunk a gondo-
latainkkal, az értékeinkkel, a képességeinkkel, az érzéseinkkel, és képesek va-
gyunk mindezeket megfelelõen kifejezésre juttatni.”15 (Kiemelés tõlem – Á. O.) A
test, amennyiben bizonyos gesztusok, tartások jelentenek valamit, a jelentéskul-
túra megerõsítõje. Cuddy jól bizonyítja, hogy a jelentéskultúrában maga a test is
értelemhordozó, melyet olvasunk és írunk. Olyannyira igaz ez, hogy maga a
szerzõ javasolja: ha nem áll módunkban fizikailag elvégezni a magabiztosságot
és ezzel a jelenlétet meghozó testtartások, pózok valamelyikét, akkor végezzük
el gondolatban.16 A mentális testtel mentálisan végzett gyakorlatok beindítják
majd azokat a mentális jelentéseket, melyek szükségesek a mentális térben való
mentális jelenléthez.

Nem ambivalens fizikai terünkben, hanem az online felületek és a virtuális
valóság mentális terében rendelkezünk leginkább azzal a jelenléttel, amiben az
az önmagunk vagyunk, amilyenként szeretnénk magunkat látni. Legbensõbb,
rejtett én… újabb és újabb jelentések. De van-e lehetõségünk virtuális jelenlé-
tünk jelentéstermeléstõl való eltávolítására, és milyen feltételek mellett része-
sülhetünk az önazonosság, jelenidejûség, összekapcsoltság élményében az
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online felületeken is? Létezik-e olyan szemlélete a virtuálisnak, melyben a köz-
vetített jelenlét létezésünk olyan aspektusait mutatja, melyek más közvetítésben
nem hozzáférhetõek, tulajdonképpen ott jönnek létre? 

A virtuális valóság szimulációs játékai azért vonzóak, izgalmasak, mert kí-
váncsiak vagyunk, a valóság miféle szegletébe kalauzolnak el. Valószínûleg egy-
re teljesebbek lesznek azok az effektusok, amelyek különbözõ érzékszervi hatá-
sokat céloznak meg, ezzel az ilyen jövõbeli terek megtapasztalásának élményét
multimediálissá, többrétegûvé, ambivalenssé teszik.  

Mondhatnám zárásként, hogy a valóság jobb minden szimulációnál: össze-
tett, többszereplõs, folyamatos kihívás. Virtuális és fizikai valóságunk, jelentés-
termelõ és jelenlétkeresõ beállítottságaink sokkal jobban össze vannak bogozód-
va, mint hogy ítéletekkel, aggodalmakkal, kész receptekkel és tanácsokkal szét
tudnánk szálazni.

1. Hallani olyan emberekrõl, akik egészen elmerülnek abban a tevékenység-
ben, amit éppen végeznek. De elõfordulhat ez bárkivel: „Egyszer, én ostoba,
megkérdeztem tõle, hol jár ilyenkor a lelke. Rám nézett hosszan, gyengéden,
ahogy kell. A vödörben, doktor úr, a vödörben. […] Azóta nem unatkozom. De
még mindig nem tudok úgy, annyira jelen lenni minden dolgomban, ahogyan õ
teszi.”17

2. Családapa meséli, fontos, hogy egy térben legyen a család, mert így miköz-
ben mindenki a saját dolgaival foglalatoskodik laptopon, tableten, okostelefonon
billentyûzve, idõnként megrugdossák, megérintik egymást, ugyanazt nassolják,
és egyszerre tartanak szünetet.

3. Hosszan nyújtózik egész nap, mindenféle meditációs gyakorlatokat végez-
ve. Õ a macska, és az õ esetében ez rendben van. De vajon azt, hogy valaki nem
csinál semmit, könnyebb-e elfogadni, mint azt, hogy olyat csinál, amit szerin-
tünk nem kellene (képernyõt bámul)? A nyújtózás, a kivonulás, a semmittevés
– rendben van?18

4. Megnézek egy színdarabot, mindenféle megoldások vannak benne, több
érzékszerv is be van kapcsolva, nem lehet mindig tudni pontosan, miért is van
éppen úgy, és nem másként. Amikor kijövök, azt érzem, hogy üres vagyok, és ez
több, mint bármiféle jelentés, amit megfejthettem volna.

5. Teniszmeccs, élõ közvetítés. Akik ott ülnek a nézõtéren, õk is nézhetnék
televízióban. De jegyet vettek, hogy jelen lehessenek, és senki ne zavarja meg
õket ebben. A jelenlét drága, nincs is ára.
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Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

Próbáltam súgni, szájon és fülön,
Mindnyájatoknak, egyenként, külön.

A titkot, ami úgyis egyremegy
S amit nem tudhat más, csak egy meg egy.

……………………………………………
Amit nem mondhatok el senkinek,

Amit majd elmondok mindenkinek.

KARINTHY FRIGYES: ELÕSZÓ EGY KÉSZÜLÕ VERSKÖTETHEZ

Az új média vizsgálata során feltûnik, hogy
az „én” és annak privát üzenetei felül vannak
reprezentálva a hivatásos kommunikátorok és
médiumok üzeneteivel szemben. Számtalan
(gyakran profán) példa hozható fel annak bizo-
nyítására, hogy a magánszféra határai kitolód-
nak, és a korábban privát üzenetekben megfo-
galmazott tartalom a teljes internetes közösség
számára is láthatóvá válik a világhálón, mely a
különféle kultúrákat is közvetítheti.1 Ez gyakran
oly módon történik, hogy az üzenet feladója a
technikai részletek ismeretének hiánya miatt
úgy véli, hogy csupán privát ismerõseivel oszt
meg tartalmat. 

A polgári nyilvánosságra jellemzõ magán- és
közszféra különválása után most egy újabb
mozgást diagnosztizálhatunk: a Facebookon a
kettõ egyesülése figyelhetõ meg, ugyanis a
köz(össég) üzenetei egyazon kontextusban je-
lennek meg az én üzeneteivel. Megfigyelhetõ,16
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...megkérdõjelezõdtek
adó és vevõ rögzített
pozíciói, felülíródtak a
magán és publikus közti
merev határok, és bárki
számára lehetõség nyílt
a médiareprezentációra.

MOLNÁR GYÖRGY – SZÛTS ZOLTÁN 

NEM MONDHATOM EL 
SENKINEK, ELMONDOM HÁT
MINDENKINEK! 
A privát média hatása a nyilvánosságra 



hogy a kapuõrök szerepe meggyengül a 2000-es évek közepén megjelenõ írható
és olvasható új média hatására. A mindenki által írható világháló környezetében
a korábban uralkodó, szerkesztõ és hivatásos tartalomlétrehozó rendszerrel
szemben új típusú tartalom-elõállítási – publikációs pozíció jelenik meg. Ezzel
együtt a felhasználói attitûd is megváltozik, és a passzív befogadóból a minden-
napi felhasználók a közösségi médiában és különösen a Facebookon üzenetek
feladójává válnak. 

Az „én” privát üzenetei – mivel a Facebook már beépült a mindennapi mé-
diafogyasztási és kommunikációs rutinba – nyilvánossá válnak, azonban nem
minden felhasználó rendelkezik az üzenetek megfejtéséhez szükséges kódokkal.
Tanulmányunkban így a privát média üzeneteinek kategorizálására, illetve az új
típusú nyilvánosság természetének feltérképezésére vállalkozunk.  

A közösségi médiában megjelent kommunikációs felületek paradigmaváltó
hatással bírnak, ugyanis gyökeresen megváltoztatták magát a kommunikáció
szerkezetét is. Ennek következtében a nyilvánosság az új témák, beszédmódok
és megszólalók segítségével az online környezetben a korábbiaknál sokkal szé-
lesebb horizontot kap.2 Ez a horizont azonban korántsem egységes, és nem vilá-
gosak a határai, ezzel együtt egyre növekvõ online jelenlétet követel meg.3

A kommunikációkutatók az alacsony technikai ismeretekkel rendelkezõk
számára is könnyen írható közösségi médiában a nyilvánosság radikális kiter-
jesztési lehetõségét látják. Az optimista vélemények szerint ez a kétirányú, de-
centralizált, tértõl és idõtõl (majdnem teljesen) független kommunikáció lehetõ-
vé teszi a „hagyományos” tömegkommunikációs rendszerek környezetében pe-
rifériára szorult vélemények és hangok felerõsödését és az eddigi hatalmi viszo-
nyok megkérdõjelezését. Ezzel szemben azonban mind gyakrabban hangzik el
az a vélemény is, miszerint a közösségi média egyik reprezentatív platformja, a
Facebook véleménybuborékba zárja a felhasználókat.4 A felhasználóknak lehetõ-
ségük van ugyanis meghatározni, kinek a bejegyzéseit kívánják látni, és már a
mindennapi tapasztalatok is bizonyítják, hogy a sajátunkkal ellentétes vélemé-
nyeket hajlamosak vagyunk kiiktatni. Ez illeszkedik a korábbi hatáselméletek-
hez is, miszerint „a szelektív válogatás azt jelenti, hogy az emberek eleve nem
követik figyelemmel azokat az újságokat és mûsorokat, amelyekrõl tudják, hogy
a saját véleményükkel szembenálló véleményeket fogalmaznak meg, vagy ilyen
premisszákra támaszkodnak.”5

A nyilvánosság szerkezete és elkülönülése a privát szférától

A közismert definíció szerint a nyilvánosság egy olyan (virtuális) intézménye-
sített társadalmi tér, melyben a polgárok gyakorolják a gyülekezés, az egyesülés
és a szólásszabadság jogát. A modern polgári demokráciákban a nyilvánosság
egyszerre jelenti a társadalmi kommunikáció alapját is. A modern polgári nyilvá-
nosság fogalmát a világháló megjelenése elõtt egészen alapvetõen a nyomtatott és
elektronikus sajtóval kapcsolták össze, és a mai napig nem születtek nagy, átfogó
elméletek, melyek az online médiát is ezen keretbe illesztenék.6

Szemben a közösségi médiával, a hagyományos tömegkommunikációs eszkö-
zök alapvetõ tulajdonsága, hogy tartalmuk szerkesztett, és szerkesztõi környezet-
ben jön létre. Ebben a környezetben a kapuõrök (szerkesztõk, tartalomkészítõk)
határozzák meg, milyen üzeneteket közvetítsen a média. Bajomi-Lázár Péter
Maxwell McCombs és Donald Shaw megállapításait idézi: „A hírek kiválasztásá-
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val és bemutatásával a szerkesztõk, az újságírók, a mûsorszolgáltatók fontos sze-
repet játszanak a politikai valóság formálásában. Az olvasók nemcsak a szóban
forgó kérdésrõl értesülnek, hanem arról is, milyen fontosságot tulajdonítsanak
neki. […] Amikor a média beszámol arról, amit a kampányban versengõ jelöltek
mondanak, azt is meghatározza, mik lesznek a fontos kérdések – vagyis a média
határozza meg a kampány »napirendjét«. […] A hírekben, a különféle rovatokban
és a vezércikkekben felbukkanó vállalások, ígéretek és retorikai elemek hordoz-
zák azoknak az információknak a javát, amelyek alapján a választók döntenek.”7

A Web 2.0 és a privát üzenetek 

A Web 2.0 és a közösségi média jellemzõje, hogy olyan új kulturális tudást te-
remtett, amely csak minimális kompetenciát és technikai hozzáértést vár el a fel-
használótól. Ennek következménye, hogy a médiatartalmak elõállításában az
embereknek korábban elképzelhetetlennek vélt tömege vehet részt. Így történhet
meg, hogy megkérdõjelezõdtek adó és vevõ rögzített pozíciói, felülíródtak a ma-
gán és publikus közti merev határok, és bárki számára lehetõség nyílt a médi-
areprezentációra.8 A kontextus ezzel együtt komoly lehetõséget biztosít az ön-
reprezentációra is.

A közismert definíció szerint a Web 2.0 azon internetes szolgáltatások gyûj-
tõneve, amelyek a közösségre épülnek, a szolgáltató által biztosított keretek kö-
zött a felhasználók közösen készítik a tartalmat, megosztják, véleményezik vagy
kiegészítik egymás információit.9 A felhasználói attitûd megváltozott, és a
passzív befogadókból a mindennapi felhasználók a közösségi médiában és külö-
nösen a Facebookon üzenetek feladóivá váltak. A web írásvédettségének meg-
szûnésével nyílttá vált a megszólaló pozíciója.10

A Facebook dominanciája

A Facebook egyszerre közösségi oldal, kommunikációs csatorna és médiafelü-
let, és a korábbiaknál nagyobb lehetõséget biztosít a felhasználók közti interak-
cióra, szabad véleménynyilvánításra. Mindez történhet bejegyzések, kom-
mentek, like-ok vagy éppen megosztások formájában. 

Ha a facebookos kommunikációt az üzenetek feladójának szempontjából néz-
zük, minden különösebb tudományos vizsgálat nélkül azonnal feltûnik, hogy az
„én” és annak személyes üzenetei felül vannak reprezentálva a hivatásos kom-
munikátorok, médiavállalkozások és közösségek üzeneteivel szemben.

Láthatjuk, hogy a magán- és közszféra különválása után most a Facebookon
a köz üzenetei egyazon kontextusban jelennek meg az én üzeneteivel. Az „én
nyilvánossága” a Facebookon így alapvetõen az üzenõfalon posztolt üzenetek-
ben, képekben, illetve a mások által készített tartalmak megosztásában nyilvá-
nul meg. Közülük az üzenõfalon posztolt szöveges üzenetek képesek a legadek-
vátabb módon megjeleníteni a felhasználók online „énjét”.11

Azzal, hogy az interneten a közösségi média (social media) által tehát már
bárki felhasználóból szerkesztõvé, mûsorkészítõvé válhat, kialakult a korábban
egymástól élesen elválasztott consumer (nézõ, fogyasztó) és producer fogalmak
összevonásával a prosumer figurája. A prosumer egyszerre ír és olvas, ráadásul
már nem egy intézményt, hanem önmagát képviseli. Nem a hivatásos szerkesz-
tõkkel, producerekkel versenyez a figyelemért, hanem a többi felhasználóval.18
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A prosumer a hivatásos tartalom-elõállítókkal nem ugyanabban a versenyben
indul. Így szerkesztési elvei sem elõre lefektetett alapokon nyugszanak, a közös-
ség aktivitása befolyásolja az alkotói folyamatot, a magán és nyilvános közti vé-
kony határt pedig gyakran és könnyen – könnyelmûen – átlépi. Ez abban jelenik
meg, hogy szinte bármit elmondhat online, gyakran úgy érezve, más nem is lát-
ja, azt, amit ír. Ezzel egy idõben nincs egy szerkesztõ, aki kapuõrként megszûr-
né a tartalmat, amit el akar mondani. Ez egyszerre lehetõség és veszély is. Attól
ugyanis, hogy bármit el lehet mondani (az online környezet lehetõvé teszi, hogy
széles közönséghez jusson el mondanivalónk), még nem következik, hogy bár-
mit (mindent) el is kell. E választási lehetõséget nagyban támogatja az IKT-alapú
technológia és a mobilkommunikációs eszközök terjedése.12

Josh Harris példája

A közösségi média és Facebook nyilvánossága elõtt is létezett néhány úttörõ,
aki a privát üzeneteit felhasználók széles táborához juttatta el. Josh Harris az el-
sõ élõ live televízió, a Pseudo.com alapítója a Quiet: We Live in Public projekt ke-
retében 1999-ben 150 emberrel beköltözött egy 110 megfigyelõ kamerával fel-
szerelt pincébe az Egyesült Államokban. A projekt résztvevõi egymás minden
mozdulatát nyomon követhették. A kereskedelmi tévékben látható realitykkel
szemben, ahol a szerkesztett történetek dominálnak, a We Live in Public kontex-
tusában a résztvevõk valós eseményeket közvetítettek egymás felé. A reprezen-
táció egészen addig tartott, míg a New York-i rendõrség különleges alakulata a
kísérletnek véget nem vetett. 

Josh Harris a projekt után Tanya Corinnal beköltözött egy teljesen bekamerá-
zott lakásba, ahol életük legintimebb részeit is élõben követhette az online kö-
zönség az általa készített weboldalon, és kapcsolatba is léphettek velük chaten.
A kísérlet vége szakítás és idegösszeomlás lett. Ez a kevéssé ismert történet sem
riasztja el a felhasználókat, hogy az életük intim részeit közvetítsék a
Facebookon – igaz, ez csak virtuális környezetben valósul meg.13

Az én üzenetei

Vizsgáljuk meg most közelebbrõl is, hogy milyen jellegû privát üzenetek do-
minálnak a Facebookon. Egy korábbi tanulmányunkban14 már vállalkoztunk a
klasszifikációra, ezt a felosztást azonban kiegészítjük, és új példákat hozunk.

a) A teátrális üzenet: „Most már elmehet mindenki”, vagy „Ennyi volt. Kész!”
A túlfûtött, rövid posztok alapvetõen a figyelemfelkeltést szolgálják. Céljuk a
párbeszéd kiprovokálása. Ilyenkor jellemzõen az elsõ kommentek egyike a „Mi
történt?” Jellemzõen a távolabbi ismerõsök lépnek interakcióba a felhasználók-
kal, mert a közelieknek van némi képük az aktuális eseményekrõl. Az üzenet
hírértékét éppen az növeli, hogy a közösség kíváncsi lesz az elõzményekre is.
Ilyen esetben azonban nagyon sok privát tartalom is kikerül.

b) Rendkívül népszerûek a mikroblog jellegû üzenetek, ahol gyakran képpel
illusztrálva az otthon elkészített vacsora „vacsorám” felirattal szerepel, vagy ép-
pen az aktuális vizsgabeszámoló olvasható. Ezek a posztok megfelelõ kép eseté-
ben számos like-ot generálnak, azonban annál kevesebb hozzászólást. 

c) A privát üzenetek specifikus típusát jelentik a munkával vagy tanulással
kapcsolatos negatív tartalmak: „Már csak egy napot kell kibírni és hétvége”, vagy
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„Ilyen unalmas órát még nem láttam”. Ezen üzenetek azonban a nyilvánosság
számára is láthatók, és elõfordul, hogy a munkahelyi vezetõk vagy oktatók is lát-
ják õket. A kommunikációs folyamatba bekapcsolódva kellemetlen párbeszédek
alakulnak ki. Az üzenetek szerepe ebben az esetben alapvetõen a részvét,
együttérzés „kikényszerítése”.

d) A dicsekvõ üzenetek gyakran elsikkadnak, nehéz rájuk adekvát választ ad-
ni: „Elképesztõ siker volt az elõadásom”, vagy „Csoportvezetõ lettem, lol”. Az
azonosulás hiánya eredményezi ilyen esetekben a passzivitást.

e) A töredék. Kevesek által értelmezhetõ, speciális kódfejtést igénylõ üzene-
tek. Gyakran lírai tartalmúak, pl. „Semmi ágán”, vagy aktuális eseményekhez
kapcsolódnak: „Szép volt, fiúk”. „Isten éltessen, drága Évám” (a konkrét Éva
megcímkézése nélkül).

Összegzés helyett. Az újfajta nyilvánosság

Az én nyilvánossága tehát már újfajta paradigma mentén rendezõdik. Üzene-
tei, melyek a nyilvánosságban jelennek meg, legtöbbször a Facebookon, alapve-
tõen nem tartalmaznak olyan információkat, melyek alkalmassá teszik a felhasz-
nálókat, hogy hatékonyabb képet alkossanak a közügyekrõl. Új nyilvánosság for-
málódik tehát a Facebookon, egy olyan, mely a sok „én” üzeneteibõl épül. Sok-
kal inkább jellemzõ erre a nyilvánosságra egyébként az egymás mellett való el-
beszélés, mint a párbeszéd. Ennek jelentõsége leginkább az informális kommu-
nikációs kapcsolatok mentén érzékelhetõ, mely egyre növekvõ tendenciát mu-
tat, és jelentõs potenciállal bírhat az informális tanulási utak meghatározásában,
valamint az ezzel együtt járó attitûdformálásban is.
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„Mindenkinek a magánügye.” „Mindenkinek
a saját problémája.” A hétköznapi nyelvhaszná-
latban ehhez hasonló formákban jelenik meg a
privát. Az emberekrõl általánosan, egyetemesen
feltételezhetõ, hogy vannak személyes, saját,
magánjellegû helyzeteik, amelyek nem tartoz-
nak a nyilvánosságra, nem kívánnak maguknak
közönséget. Egy határvonal jelenik meg, amely-
nek az átlépését nem engedhetjük meg magunk-
nak. Nem tarthatjuk ránk tartozónak, bennün-
ket érintõnek, egyáltalán a véleményünk nem
bír relevanciával valaki másnak a konkrét élet-
helyzetében. Nem tartom elfogadhatónak, hogy
bárki is belekontárkodjon az én magánéletem-
be, amelyet igazából csak én értek, és amelyben
a döntéseknek a következményei elsõsorban
engem érintenek. 

Ha a szónak az eredetét vizsgáljuk meg, akkor
a latin privatio fogalmához jutunk. Ennek jelen-
tése önmagában negatív felhangot rejt. Valamitõl
való megfosztás, megvonás, valaminek a nélkü-
lözése, az ínség fejezõdik ki benne, valaminek a
mélységes hiányát ragadja meg. A malum est pri-
vatio boni negatív meghatározásban a privatio
egy viszonyt jelöl a jó és a rossz között. E viszony
létrehozása ugyanakkor a viszony visszavonását
is jelenti. Nemcsak az van kimondva, hogy rossz
az, ami nem jó (ez volna igazából a kölcsönös
meghatározás), hanem az is, hogy a rossz a jónak
a hiánya, ami túlmutat a tautológián. Nem meg-
nyugtatóan, nem végérvényesen, de meglazítja a
jó-rossz dichotómiát. A jó telítettség, a rossz 2017/8

...nincs egy zug, ahova
elbújhatnánk, nincs az
életünknek egy része,
ami fölött csak 
mi rendelkezhetünk.

KOVÁCS BARNA
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A PRIVÁTRÓL VALÓ BESZÉD
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telítetlenség. Mégis a telítettségnek a hiánya másabb, dinamikusabb, folytonos át-
alakulásban lévõ kifejezés, míg a telítetlenség egy adottságot jelöl. 

Hogyan vált egy negatív fogalom valami egészen pozitív csengésû fogalom-
má? A „hagyjatok békén!”, „hagyjatok magamra!” jellegû kifejezésekben a magán-
szféra mint valami elidegeníthetetlen jelenik meg. A hiány átvált valami pozitív-
ba. Hiányt akarok, a közösség, a nyilvánosság hiányát, hogy végre magam lehes-
sek. Magányt akarok, egy helyet, ahova visszahúzódhatok a világ zajától. A privát
szféra a nyilvánosság privációja. A nyilvánosság a privát privációja. Így halmoz-
hatnánk a sok privátot egymásra, de számunkra az a lényeges, hogy a hiány fogal-
ma telítettséget kap. A nyilvánosság hiánya egy többletet jelent, ami által viszo-
nyulni tudok a nyilvánossághoz. A megfelelõ távolság megtalálásának a lehetõsé-
gét jelenti. Egy szemléletváltás, amelyben a világba való belemerülés állapota he-
lyett egy olyan pontot keresek, ahonnan rátekinthetek a nyilvános énemre és a
közre. A malum est... kifejezés telítetlenségre utal, a privatio telítettségre. A tauto-
lógiából való kilépés azáltal lehetséges, hogy a malum és a bonus egymást kölcsö-
nösen meghatározó fogalmai mellett a privatio önálló funkciót kap. A priváttal
szemben a publikus, a nyilvános, a közérdekû fogalma helyezhetõ, és így bevon-
ható egy kölcsönösségbe, mégis azt emelnénk ki, hogy van egy önmagában meg-
álló funkciója. Van olyan megvonás, nélkülözés, ínség, ami kívánatos, amire vá-
gyunk. A priváción keresztül értelmezett privát, a nyilvánossal, a közössel való
szembeszegülésen túl egy sajátos viszonyulási módot is jelent.

A privacy fogalmának nincs pontos magyar megfelelõje. Az egyedüllétet, a
magány állapotát jelöli, a külsõ zavaró tényezõktõl való mentességet. A nyilvá-
nosságtól való szabadság állapotára utal, amelyben az emberek kíváncsiságától,
érdeklõdésétõl függetlenek vagyunk, nem kell számot adnunk senkinek.

A magán fogalma leginkább a private fogalmával vethetõ össze. A köz fogal-
mával szemben valami sajátra utal. A privát vonatkozhat tevékenységre (magán-
beszélgetés), foglalkozásra (magándetektív), érzelemre vagy információra (ma-
gántitok). A tulajdonhoz való köze meghatározó, akár anyagi, akár szellemi vo-
natkozásban. A magántulajdon az, amivel egy adott személy rendelkezhet. Nem-
csak vagyontárgyakra vonatkozik a tulajdon, hanem az életemre is (magánélet).
A magán egyaránt vonatkozik az életünk szellemi és anyagi feltételeire. A priva-
tizáció fogalma is megemlíthetõ ebben az összefüggésben, amely az állami, a
köztulajdonnak a magántulajdonba való átkerülését jelenti. A privatizáció és
„mindenkinek a privát dolga” honosodott meg leginkább a magyar nyelvben,
gördülékeny a használatuk. A priváció vagy a különbözõ magyarosítások nem il-
leszkednek, akadoznak a nyelvhasználatunkban. 

A privát fogalmának tehát három vetületét emelhetjük ki a magán (private),
a „magánság”, magánélet, saját magány (privacy), valamint a „magánzás” (priva-
tio), nyilvánosság hiányának formájában. Ez utóbbi fogalom elmélyítésére te-
szünk kísérletet.    

Tételezzük fel a privát privációjának a megvalósulását, vagyis egy olyan helyze-
tet, amelyben a magánszféra menthetetlenül fel van számolva. Ehhez a legkézen-
fekvõbb példa egy disztópikus történet. Ilyen lehetne Orwell 1984-e, vagy ilyennek
tekinthetõ a Black Mirror címû sorozat is. Ez utóbbiban a politikai és a technikai di-
menzió egy teljesen kortárs értelmezést kap Charlie Brooker víziójában. Néhány
motívum releváns az elemzés tárgyát illetõen.

Amikor a miniszterelnök egy terrorista követelésére nemi aktusra kényszerül
egy disznóval, amit tévéadók közvetítenek, akkor a magánszféra csírájában meg-22
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szûnik. A sorozat elsõ része, a mûfaj logikája szerint, egy meghökkentõ történetet
állít elénk. Felmerül a kérdés, hogy vannak-e olyan szerepek, amelyekben a magán-
élet megszûnik. A közszereplõnek formálisan joga van a magánélethez, de a valós
helyzetekben bárminemû botrányra reagálnia kell, nem lehet valamit a végtelensé-
gig eltussolni. A terror, a zsarolás, a megfélemlítés helyzete hangsúlyozottan ilyen.
Gyakorlatilag egy államforma, egy közösségi életforma alapjai vannak megkérdõje-
lezve, amelyre a politikai vezetõségnek reagálnia kell. Vajon a terrorista akció ép-
pen arra ébreszti rá a közönséget, hogy milyen élvezetet talált a szenzációhajhá-
szásban, egy személy megalázásának a követésében? A filmben bemutatott helyzet
arra alapoz, hogy a közösségi média hatására a hatalom nem tudja elhallgatni az
ügyet, reagálnia kell. A „közvélemény lázmérõje” éppen a Twitter, és látni lehet,
hogy a nép mit vár el a vezetõitõl. A kaján vigyor a nézõk arcán a direkt közvetítés
során egy elforduláshoz vezet, a hatalom, a média, a terrorista túllõtt a célon – va-
lójában mire is kellenek ezek a botrányok? Egy fagyos önundorodás jelenik meg a
nézõk kíváncsiságának, élvezetének a mélyén, ami a képernyõ otthagyását eredmé-
nyezi. A politikus magánéletének az összeomlása a feltétele annak, hogy népszerû-
ségét megõrizze, és a színpadon maradhasson? A történet utóélete azt mutatja,
hogy a miniszterelnök megõrizte a népszerûségét, hatalmon maradt, feleségével va-
ló kapcsolata viszont megszûnt. Feláldozta a belsõt a külsõ hatalom megõrzéséért.
(The National Anthem, S01E01).

Amikor a közösségi média értékelése a társadalmi osztályok megkülönbözte-
tésének az eszközévé válik, a szereplõk vágyainak megvalósítása a kényszeres
megfelelésben valósítható meg. A like-gyûjtés eszeveszett tempójában csak az
alkalmazkodás és a beilleszkedés igénye marad. A dislike félelme kiolt minden
belsõ, saját gondolatot, szükségletet. Minden képmutatássá válik, a kapcsolatok,
a vágyak. Önmagunk vizsgálata a média értékelésén keresztül valósul meg, anél-
kül, hogy az önreflexiónak a leghalványabb késztetése is megjelenne a döntése-
ink, a kívánságaink mögött. Aki lázad, a közösség vívmányaiból való részesedés
megtagadását vívja ki, és a társadalom perifériájára sodródik (Nosedive,
S03E01).

Amikor az életünk egy falanszterbe szorul, ahol a (kerékpár)hajtás biztosítja
a túlélést, és az önmegvalósítást egy tehetségkutató mûsorba való bekerülés, ne-
talán ennek megnyerése jelenti, a korlátaink elõre adottak. Ebben a játékban a
lázadás részét képezheti a rendszernek, egy érdekes színfoltot ad az egyébként
monoton sikertörténeteknek. Az is megmutatkozik, hogy nincs más megszólalá-
si mód, csak az uralkodó mainstreamhez való alkalmazkodás. Ez a történet
ugyanakkor a sorozat önreflexiójaként is felfogható. Miközben a fogyasztói tár-
sadalmat, a technikai vívmányokat automatikusan átvevõ attitûdöt kritizálja, õ
maga is a popkultúra egy fellegvárában helyezkedik el, tekintettel a sorozat mû-
fajára és közönségére. Világosan látszik a szerzõknek az a meggyõzõdése, hogy
e világra leginkább a saját nyelvén lehet hatni, és nem egy kívül maradó, fintor-
gó, lenézõ attitûddel (Fifteen Million Merits, S01E02).

A Black Mirror történetei azt mutatják Charlie Brooker szerint, hogy hova jut-
hatunk a technika világában hozott rossz döntés következtében. A sorozatból
visszaköszönõ önreflexív disztópia egy olyan emberképet vetít elénk, amely
megzavarja kényelmesen hátra dõlt sorozatfogyasztásunkat. Kiránt a komfortzó-
nánkból. Jelen esetben a magánélet vonatkozásában azt mutatja, hogy nincs egy
zug, ahova elbújhatnánk, nincs az életünknek egy része, ami fölött csak mi ren-
delkezhetünk. 
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Mit jelentene a priváció utópikus megvalósulása, betöltõdése? Milyen példát
találhatunk erre? Sokkal könnyebb a magán elvesztésének félelmét leírni, kive-
títeni, mint annak telítõdését. A magán hiányt jelent, amennyiben van, észrevét-
lenül, nem tematizálva része az életünknek. Ha kifejtjük, megfogalmazzuk, meg-
határozzuk, akkor valami mást kapunk, ami már a nyilvánosság részét képezi. A
gondolkodástörténetben számos fogódzót találhatunk a magánszféra igényével
bíró szubjektum leírására: racionálisan Descartes-nál, emocionálisan Rousseau-
nál, egzisztenciál-analitikusan Heideggernél. Valamennyiben megfigyelhetõ a
szubjektum leírásának, megalapozásának nem végleges, nem befejezett állapota. 

Azt is mondhatjuk, hogy a magánra vagy a közre való sarkítás absztrakció ön-
magában. Nincs olyan, hogy teljesen kivonjuk magunkat a publikusból, és telje-
sen betöltõdünk a priváttal. A magán észrevétlenül része, háttere a publikus éle-
tünknek. Amikor kimondjuk, hogy „egy kis gondolkodási idõre van szüksé-
günk”, akkor viszonyulunk a nyilvánoshoz. 

A privát ilyen értelemben illúzió. Nem lehetséges tiszta formájában megragad-
ni, csak egy sántikáló absztrakcióval. Minden, ami privát, beágyazódik egy közös-
ségi életbe, amely nélkül nem is jöhetne létre. Csak azáltal vágyhatok a magány-
ra, hogy közösségben élek. Egyértelmûen kölcsönös meghatározottságok uralnak.

A priváció a nyilvánosság hiányának a vágya. A hiány mint megfosztottság
és a vágy mint törekvés feszültsége egy sajátos erõteret hoz létre, amelyben a
„magánzás” feltételezi a köz jelenlétét és fordítva.  A köz és a magán, akár
Deleuze-nél az aktuális és a virtuális, nem kizárja, hanem kölcsönösen feltétele-
zi egymást. 

A privát a nyilvánosság betöltõdésének a lehetõségfeltétele. Van privát, és ez-
által fogható fel a nyilvános. „Ez a legkevesebb, amire vágyhatunk.” A privát hát-
teret képez az élethez való jognak, a szabadságnak, a tulajdonhoz való jognak, a
véleményhez való jognak. E jognak a tartalma abban a csendben fogalmazódik
meg, amely saját térként a nyilvánosság terének a szüneteibe ékelõdik, és értel-
met ad neki.   
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médiahatással és médiafogyasztással
kapcsolatos különbözõ elméletekben
az otthonosság tapasztalata szinte min-

dig a tömegmédiával összefüggésben jelenik
meg. Ennek ez elgondolásnak az egyik leg-
szemléletesebb példája a brit médiakutatótól,
Roger Silverstone-tól1 származik. A hatéves
kislány az iskolából hazaérkezve elsõként a te-
levíziót kapcsolja be, késõbb kimegy a kertbe
hintázni, ahonnan jól hallja a mûsort, amikor
pedig édesanyja lekapcsolja készüléket, õ azon-
nal visszakapcsolja, majd visszatér a kertbe.
Silverstone értelmezése szerint a jelenet azt
példázza, hogy a média mennyire természetes
részévé vált a családok otthoni életének. Szün-
telenül körbevesz minket, szervezi az otthon
végzett tevékenységeink ritmusát. A média fik-
ciós mûfajai ábrázoljanak tõlünk mégoly távoli
és idegennek ható társas miliõket, mégis gyor-
san ismerõsekké szelídülnek, így áttételesen
azt is reprezentálják számunkra, hogy mit je-
lent otthon lenni, olyannyira, hogy „már nem
gondolkodhatunk az otthonról anélkül, hogy a
médiára gondolnánk”.2

Mindennek csak látszólag mond ellent, hogy
a média a mindennapokban egyúttal folyama-
tos mozgást is képvisel. Miként azt Silverstone
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Lehetséges, hogy 
bizonyos esetekben az
otthonosság érzetét 
éppen az teremti meg,
hogy a választott 
sorozatunk éppen 
aktuális részeit 
hasonszõrû rajongókkal
vitatjuk meg online 
fórumokon?

MESTER TIBOR

OTTHON LENNI 
A KÉSÕ MODERN MÉDIATÉRBEN 
A sorozatfogyasztás néhány aspektusáról

Jelen írás egy most megkezdett kutatáshoz kapcsolódik, a Pécsi
Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi tanszékén
hallgatókkal közösen a sorozatfogyasztási élmények online disz-
kusszióját vizsgáljuk.
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is hangsúlyozza, a tömegmédia mûsorfolyamában naponta elmerülõ médiafo-
gyasztó a globális és lokális szcénák, fikciós és valóságos terek, a privát és a nyil-
vános szféra övezetei, a szent és profán tartományok között határátlépések soro-
zatát hajtja végre, miközben természetesen ebben a virtuális mozgásban tevõle-
gesen nem vesz részt.

Az otthonlét és a médiaterekben való részvétel párhuzamosságából fakadó
feszültségekre már Joshua Meyrowitz is felfigyelt. Az amerikai médiateoretikus
televízióról szóló klasszikus mûvében3 azt igyekezett igazolni, hogy az „új mé-
dia” által az elektronikus terekbõl származó tapasztalatok dominálják világunk
érzékelését. Az elektronikus média társadalmi helyzettõl függetlenül kitágítja az
információhoz való hozzáférés lehetõségeit, így tetten érhetõ közönségükre gya-
korolt homogenizáló és emancipatorikus hatása. Ugyanakkor azonban a szoká-
sos társadalmi interakciók során a többnyire láthatatlan kulisszák mögötti világ-
ba való bepillantást Meyrowitz inkább károsnak véli. Az általa feltételezett ne-
gatív hatás abban áll, hogy elmossa a határokat a csoportidentitások (férfiak és
nõk), szocializációs szakaszok (gyermekek és felnõttek) és tekintélyhierarchiák
(politikai vezetõ és átlagpolgár) között.  

Bár a most megidézett két szerzõ alapállása teljesen különbözõ, feltûnõ, hogy
a média mindennapi környezettünkké válásának bemutatására szolgáló példáik
elsõsorban sorozatokhoz, azon belül is szappanoperákhoz és szituációs komédi-
ákhoz fûzõdnek. A legrégebbi és esztétikájában leginkább magától értetõdõ tele-
víziós mûfaj, a szappanopera a mûsorfolyam folytonosan változó elemei között
teremt nyugalmat, hiszen karakterei könnyen kiismerhetõk és idõben állandók,
konfliktusai szüntelenül újrateremtõdnek, rejtélyei valójában sohasem oldód-
nak meg, csupán idõnként elõtérbe vagy háttérbe kerülnek.4 A szituációs komé-
diák esetében még inkább „megáll az idõ”, a mûfajt mûködtetõ helyzetkomikum
itt legtöbbször éppen abból adódik, hogy elõre tudjuk, mire is számíthatunk a
látszólag mindig új szituációba keveredõ szereplõtõl.5

A sorozatok közönségének elemzése már régóta része a média kulturális ta-
nulmányozását célzó kísérleteknek. Ezek jellemzõen etnográfiai módszerekkel
végzett, állításaikat egyéni és fókuszcsoportos interjúkra építõ vizsgálatok. A ku-
tatók azt tûzik ki célul, hogy túljussanak a médiatermék formai és tartalmi elem-
zésén, újraalkossák a nézõi perspektívát úgy, ahogy az a televíziónézés minden-
napi gyakorlatában megjelenik. A nyolcvanas és kilencvenes években végzett
vizsgálatok igazolták, hogy nézõk a társas cselekvés forrásaként kezelik a szap-
panoperát, azért követik nyomon, hogy azok cselekményszálait és karaktereit
barátaikkal, ismerõseikkel vitassák meg. A szappanoperák nézõi értelmezõ kö-
zösséget alkotnak, mert nem individuális fogyasztók, hanem olyan közösség tag-
jai, amely maga alakítja az értelmezési stratégiákat, szolgáltatja a terjesztés esz-
közeit, értékeli azok nyilvános bemutatását.6 A mûsorról folyamatosan zajló dis-
kurzus összekapcsolja a nézõket más rajongókkal, a nézõi élmények megosztása
pedig nem csupán a közös jelentések létrehozásában tölt be elengedhetetlen sze-
repet, hanem a hosszú távú nézõi szokások fenntartásához is hozzájárul. Az epi-
zódokat folyamatosan nyomon követõ nézõk ettõl még azonban nem lesznek a
rajongó közösség tagjai. Ehhez arra van szükség, hogy ismerjék és alkalmazzák
az értelmezési konvenciókat és azokat a metaszövegeket, amelyek szükségesek a
mûsor olvasásához.7 A rajongói közösségekben a nézõk maguk is a diskurzust
formáló aktív résztvevõkké válnak, így ezek az informális tanulás terepéül szol-
gáló gyakorlati közösségekként8 is értelmezhetõk.26
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A már említett két televíziós alapmûfaj épít leginkább a kiszámíthatóságra,
azaz a bemutatott médiavalóság állandóságára. A kilencvenes években megjele-
nõ neotelevízió9 hulláma nyomán létrejövõ új médiamûfajok (valóságshow-k, ki-
beszélõ talkshow-k, tehetségkutatók, celebritások köré szervezett mûsortípusok)
szintén nevezhetõk sorozatoknak, de esetükben sokkal inkább a szereplõk cse-
rélõdése és a moduláris felépítés elve fontos.10

A hagyományos sorozatok és a hozzájuk hasonlóan évadokba szervezõdõ új te-
levíziós mûfajok stabil és kiszámítható elemei az egyes televíziós csatornák mû-
sorfolyamának, a televíziós személyiségek mellett fontos építõelemei annak a
brandnek, amit a csatorna képvisel. Ezzel egy idõben azonban a kialakuló késõ
modern médiakörnyezet egyik meghatározó aspektusa, hogy a televíziós tartalmak
már nem csupán a szolgáltató csatornán jelennek meg, hanem számos más média-
felületen is elérhetõvé válnak, gyakran maguk a gyártók hoznak létre az eredeti
mûsorok univerzumát kiterjesztõ kiegészítéseket (extra tartalmakat, webes epizó-
dokat, alternatív valóságjátékot vagy éppen más mediális formákat).11

Itt már a konvergens vagy multiplatform televíziózás világához érkeztünk el,
ám mielõtt még ennek a részleteiben elmerülnénk, felidéznék egy másik példát,
amiben az otthonosság forrása már nem a tömegmédia mûsorfolyamának állan-
dósága, hanem a tapasztalatok és élmények megosztására épülõ közösség. 

William Gibson Trendvadász címû regényének nyitó oldalain Cayce Pollard
marketingszakember éppen megérkezik Londonba, egy barátja éppen üresen ál-
ló lakásába, ölébe veszi barátja Machintosh Cube-jának billentyûzetét, és beje-
lentkezik a Klip:Kultusz:Kommuna fórumra, tekintetével átfutja az utolsó üzene-
teket, regisztrálja, hogy ki van éppen fenn, és azon gondolkodik, hogy a hiány-
zók éppen mit is csinálhatnak. Hirtelen ráébred, hogy a fórum valósággal máso-
dik, téren és idõzónákon kívül létezõ otthonává vált.

A kozmopolita, nomád életet élõ szereplõ egy titokzatos mûvészfilm egyes
darabjainak megfejtésén munkálkodó online szervezõdõ közösségben fedezi fel
a valahová tartozás élményét. 

További mondandóm lényegi részét megelõlegezi a fenti jelenet átalakítása:
Cayce helyébe képzeljük a késõ modern médiafogyasztót (aki maradjon tovább-
ra is nõ és jól képzett), a mûvészfilm részletét pedig cseréljük fel egy éppen su-
gárzott sorozat aktuális epizódjával. Lehetséges, hogy bizonyos esetekben az ott-
honosság érzetét éppen az teremti meg, hogy a választott sorozatunk éppen ak-
tuális részeit hasonszõrû rajongókkal vitatjuk meg online fórumokon?

A sorozatrajongók online beszélgetésfolyamainak egyik elsõ és máig is az
egyik legátfogóbb elemzése Nancy K. Baym monográfiája.12 Az általa vizsgált na-
pi szappanoperákkal kapcsolatos online diszkussziókat13 az interpretatív (ma-
gyarázó, kifejtõ, elemzõ, továbbgondoló stb.) jellegû hozzászólások dominálják,
a három leggyakoribb értelmezési stratégia pedig a médiavalóság történéseinek
valódi világba illesztése (personalization), a bemutatott karakterek és alakítások
életszerûségének megvitatása (character interpretation), illetve az aktuális, a
várható és az alternatív cselekményszálakkal kapcsolatos latolgatások (specula-
tion). Az interpretatív megnyilatkozások közé informatív elemek szövõdnek
(„hogyvoltok”, spoilerek, kvízjátékok, „észlelések”), azonban ezeknek is van
interpretatív funkciója; a háttér alaposabb ismerete teszi lehetõvé a finomabb ér-
telmezést, vagy akár rá is mutat a történetszövés egyetlenségeire és hibáira.

Baym értelmezése szerint a szappanoperák közönségének azon tagjai, akik
online fórumokhoz csatlakoznak, valódi rajongói közösségként értelmezhetõek, hi-
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szen képesek eggyel hátrébb lépni és a mûfaj felõl olvasni a médiaszöveget. A ra-
jongók ugyanis gyakran elégedetlenek a narratív megoldásokkal, a színészi já-
tékkal, az írók következetlenségeivel, a minõséggel, az elbeszélés
valósághûségével.14 Szélsõséges esetekben a mûsor üzeneteivel való egyet nem
értés a sorozat és az online közösség elhagyásához is vezethet. Ambivalens kö-
tõdéseik ellenére többnyire mégis kitartanak a rajongók, jellemzõen tovább,
mint az írók az írócsapatban, így a törzstagok az évek alatt maguk is az adott pro-
dukció szakértõivé válnak. A rajongás és a kritikus hozzáállás feloldásának gya-
kori eszköze a humor. A humoros tartalmú írásos performance ezért az egyik
gyakori és sokra értékelt eleme a sorozatokról folyó online diszkusszióknak.

Baym vizsgálata még az internethasználatnak arra a korszakára vonatkozik,
amikor felhasználók többsége a korai adaptálók közé tartozott, ugyanakkor az
online rajongók jellemzése a késõ modern médiakörnyezet keretei között is meg-
lepõen ismerõsnek hat.  Idõközben a televíziós mûsorok termelésének és fo-
gyasztásának kortárs vizsgálati fókuszába ismét az értelmezés kerül. Reflektálva
a kulturális tartalmakkal kapcsolatos attitûdök változására és az új médiafo-
gyasztási minták megjelenésére Henry Jenkins felújította az értelmezõ és rajon-
gói közösségekre vonatkozó elméletét, immár az online felületeken zajló rajon-
gói interakciókat helyezve elõtérbe. A konvergens kultúra15 befogadó közössége-
iben való részvételt az alacsony belépési küszöb ösztönzi, az informális tagság-
ra épülõ, bizonytalan kontúrú közösséghez tartozás motiválja, és az az elgondo-
lás erõsíti meg, hogy minden hozzájárulás, még a legapróbb is értékes a közös-
ség számára. A nézõi visszajelzések, véleménybefolyásoló blogok és a rajongói
aktivitás monitorozására épülõ buzzmetrics lehetõségeit a sorozatok készítõi is
egyre gyakrabban aknázzák ki, a médiatermékek fogyasztói esetenként öntudat-
lanul azok alakítóvá is válhatnak.

A késõ modern médiakörnyezetben alapjaiban rendezõdnek át azok a tér-
beli és idõbeli keretek, amelyek a tartalmak fogyasztását korábban irányítot-
ták. Az online szervezõdõ médiafogyasztási platformok elõtérbe kerülése a
helyhez kötöttség oldódását eredményezi, ezzel párhuzamosan az idõfel-
használási és -beosztási szokások is átalakulnak. Ha csak a hagyományos tele-
víziózás formáit vesszük alapul, akkor is világosan látható a lokális és globá-
lis médiatartalmak, -mûfajok és -mintázatok keveredése az immár nemcsak
sokcsatornás, de többplatformos mûsorfolyamban. A mûsorok közötti válasz-
tások az ehhez kapcsolódó preferenciák, döntések és a kedvelések ugyanakkor
egyre inkább aktív felhasználókat tételeznek fel.

A Nielsen közönségmérés két évvel ezelõtti, globális felmérésük adatait köz-
zétevõ sajtóelemzés központi állítása, hogy „a fõszerep még mindig a televízióé;
ez áll a fogyasztás középpontjában”, ámbár szóba kerül az is, hogy sokan fo-
gyasztanak televíziós tartalmakat számítógépen, okostelefonon és tableten. Az
adatok azonban már két éve sem igazán a televízió stabil jelenlétérõl, sokkal in-
kább a közösségi média megkerülhetetlenségérõl szólnak: „A vizsgált országok
válaszadóinak nagyobb része, 53 százaléka bizonyos tévémûsorokat azért néz
meg, hogy utána tudjon róla csetelni a neten. Továbbá 49 százalék szívesebben
megnéz videoprogramokat akkor, ha azok valamilyen módon kapcsolódnak a
közösségi médiához.”16

A magyar vizsgálatokból az is kiderül, hogy az internethasználók többsége a
szórakozás és informálódás céljából egyértelmûen az internetet tekinti elsõdle-
ges forrásnak.17 A magyar nézettségmérési eredmények elemzõi arról írnak, hogy28
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az összes televíziónézõ több mint harmada interneten is néz televíziós tartalma-
kat, és azt is megtudhatjuk, hogy az internetes tévénézõk 56%-a nõ, 56%-a leg-
alább érettségivel rendelkezik, és 41%-a harminc év alatti.18

2010-ben a tévénézõk többsége körében még vonzó három vezetõ csatorna
(M1, RTL, TV2) össznézettsége öt év alatt a felére esett, amibõl az általános szó-
rakoztató és filmes tartalmakat szolgáltató csatornák profitáltak, de az ismeret-
terjesztõ csatornák relatív nézettsége is nõtt.19 A sokáig legnézettebb mûsornak
számító napi szappanopera az elmúlt tíz évben elvesztette nézõinek majdnem
kétharmadát. A tehetségkutatókkal és celebritásokkal készített mûsorok mellett
a sorozatok továbbra is a legnézettebb médiatermékek, de a nézettségi adatok el-
oszlanak a csatornák között. A Magyarországon bemutatott sorozatok száma fo-
lyamatosan növekszik, köszönhetõn az olyan, kifejezetten a sorozatok köré szer-
vezõdõ csatornák megjelenésének, mint az AXN vagy a Fox. 

Az Egyesült Államokban mûsoron levõ fikciós televíziós mûsorok száma a
2000-es évek óta dinamikusan nõ, a fokozódó verseny által felkeltett növekvõ fo-
gyasztói elvárásokat egyre igényesebben készített alkotásokkal igyekeznek a
gyártók kielégíteni. Az elõállítási költségek általában nõnek, miközben az átla-
gos nézõszám csökken, ennek ellenére újabb szereplõk jelennek meg a piacon,
néhány évvel ezelõtt a Netflix és az Amazon lépett elõ disztribútorból tartalom-
készítõvé, az utóbbi hónapban a Google és Facebook jelentett be hasonló szán-
dékot. A Peak TV-nek20 nevezett jelenséget értelmezõ számos magyarázatkísér-
lettel most nem foglalkozunk részletesen, egy biztos, hogy a bõvülõ választék
haszonélvezõi a fogyasztók, akik kiszemezgethetik a preferenciáiknak leginkább
megfelelõ sorozatokat.  Ráadásul a sorozatok kínálatának vertikális és horizon-
tális kiterjedése egyszerre nõ, hiszen a stream szolgáltatók kínálatában akár
húsz évnél régebbi sorozatepizódok is elérhetõk. 

Amíg a korábbi hazai elemzések egyik problematikus pontja az volt, hogy a so-
rozatok termelésében és fogyasztásában megragadható észak-amerikai trendek és
tendenciák csak nagyon korlátozottan érvényesültek a hazai környezetben, napja-
inkban már mintha jobban kitapinthatóvá válnának ezek a folyamatok. Az egyik
fontos jelenség a magyar sorozatgyártás felélénkülése és az azzal kapcsolatos kre-
atív folyamatok professzionalizációja; a másik a sorozatfogyasztás mintázatainak
átalakulása, amit az internetes tartalomfogyasztás elõretörése is jellemez. Az írás
fennmaradó részében ezt a két jelenséget szeretném röviden bemutatni.

2011-et megelõzõen a magyar televíziós mûsorkínálat fikciós tartalmait az egy-
két szituációs komédiakísérlettõl eltekintve a napi sorozatok jelentették. A hazai
sorozatgyártás megélénkülésében a kereskedelmi és a közszolgálati csatornák is
szerephez jutottak, azonban látványos és tartós sikereket inkább az elõbbiek
produkáltak. Elsõsorban a kábeles csatornából többplatformú mûsorszolgáltató-
vá váló amerikai székhelyû HBO magyar gyártású, egyenként két évadot is meg-
élt sorozatai kapcsán figyelhetjük meg a teljes alkotófolyamat megújításának
kísérletét.21 A hazai produkciók fejlesztõfolyamatai egyre jobban hasonlítanak az
amerikai sorozatok kapcsán leírt gyakorlatokra. Egyrészt ezek a már létezõ kül-
földi sorozatok remake-jeiként eleve rendelkeznek azokkal a jegyekkel, melyek
a kétezres évek amerikai sorozataiban jelentek meg (magas gyártási minõség, az
elbeszélés komplexitása, a karakterek és a történetszálak kidolgozottsága, a ké-
nyes témák felvállalása stb.22), a sokszereplõs kreatív alkotócsoportok (showrun-
nerek, írók, rendezõk, színészek, díszlettervezõk, zeneszerzõk és egyéb kreatív
alkotótársak) munkája nyomán eredeti és hiteles adaptációk születtek. 
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A relatív nézettségben és a pozitív nézõi és kritikai visszajelzésekben tükrö-
zõdõ siker magyarázatát maguk az alkotók is abban látják, hogy a karakterek hát-
tértörténetei, illetve a narratív szálakat mûködtetõ konfliktusok és helyzetek a
hazai nézõk szemével is ismerõsnek tûnnek.23 A romantikus komédia (Társas já-
ték) szereplõi a mûfajnak megfelelõen fiatal pályakezdõ, illetve a családi és pro-
fesszionális életben problémákkal küzdõ középkorú karakterek, a történetszálak
pedig a párkapcsolati problémák köré szervezõdnek. Ebben az esetben elegendõ
volt a szereplõk háttértörténeteinek, a kulturális háttérhez jobban illõ helyzetek-
nek és a történet kulisszáit jelentõ helyszíneknek a hazai viszonyoknak megfe-
lelõ finomhangolása. A szeriális dráma (Terápia) esetében már a fõszereplõ pszi-
chiáter karakterét is átdolgozták a foglalkozás magyar társadalmi percepciójának
megfelelõen, a többi karakter is a hazai kontextusnak megfelelõ háttértörténetet
kapott. 

Kétségtelenül a bûnügyi dráma (Aranyélet) mutatja be a legteljesebb társadal-
mi tablót, itt már nem csak középosztálybeli szereplõkkel találkozhatunk, és az
elbeszélt történetek szálai között is igen sok, a valóságos közéletbõl, közállapot-
okból származó momentumot találhatunk. A gyártást mindvégig felügyelõ HBO
tudatos törekvése volt az is, hogy a sorozataikban megjelenõ karaktereket szín-
házi színészek formálják meg, így a filmes gyakorlattal rendelkezõ alapemberek
mellett több pályakezdõ is lehetõséget kapott. 

Az új sorozatokban a korábbiaknál jóval nagyobb hangsúlyt kap a valós hely-
színek látványos bemutatása.24 A Társas játék bevezetõ animált képsorai Buda-
pest fõ turisztikai látványosságait és hangulatos helyszíneit tárják a nézõk elé, a
sorozatban pedig külsõ forgatási helyszínként feltûnnek a fõváros parkjai és di-
vatos szórakozóhelyei. A Terápia eredetije és amerikai verziója is szigorú lakás-
dráma, ezzel szemben a magyar változatban szintén megjelennek a budapesti
helyszínek a felvezetõ képekben, a második évadban néhány külsõ jelenet, az
ablakba vetített hátterek és az utcazaj hordozza a pesti belváros hangulatát. Az
eredetibõl teljesen hiányzó elemek mellett a belsõ terek gondos kialakítása és
berendezése is egyedivé teszi a hazai átdolgozást. Az Aranyélet egyaránt operál
jól beazonosítható és ismerõsnek ható, tipizált városi helyszínekkel, a külsõ for-
gatások célja pedig immár nem a háttér felfestését szolgálja, az utcák, kapualjak,
a bérházak belsõ udvarai a cselekmény valós terévé váltak.  

Az mondhatjuk, hogy az HBO sorozatai az otthonosság érzetének megterem-
tésére használt eszközeikben is többnyire sikerrel kerülik el a sablonos megol-
dásokat, a helyszínek, a karakterek kellõen egyediek, valóban hazai ízeket hoz-
nak. Ugyanakkor úgy tûnik, hogy gyakran a sikeresség kisebb mûgonddal is el-
érhetõ; amint az RTL által gyártatott Mi kis falunk amúgy – ez esetben szlovák
sorozat újrafeldolgozásaként – a pilisi hangulatképek ellenére is bárhol lehetne
a posztszocialista régióban, és a felvonultatott falusi karakterek összetettsége és
egyedisége sem lehetett elvárás. A kritikusok és sorozatrajongók semleges fogad-
tatása ellenére is a Mi kis falunk elsõ évadja a 2017-es év legnézettebb fikciós
produkciója.

Újdonság még, hogy ez elmúlt években a közösségi média vált az új soroza-
tok bevezetési kampányának legfõbb terepévé. Bár az elsõ idõszakban még a
köztéri plakátok és a print médiában megjelenõ beharangozó is jelen voltak, ma
már egyértelmûen az online felületek használata dominál. Különbözõ online
portálokon jelentek meg az elkészítésrõl, a forgatásról szóló extra tartalmak, a
karaktereket megformáló színészekkel készített interjúk, a közösségi oldalakon30
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az évad alatti és évadok közötti folyamatos tartalommegosztás (klipek, emlékez-
tetõk, szavazások). A cél érzékelhetõen az, hogy a mindennapokban a személyes
kommunikációra használt felületen érjék el a nézõt.

Nehezebben nyomon követhetõ azoknak a transzkulturális médiatermékek-
nek a hatása, amelyek tipikusan, de nem kizárólagosan az Egyesült Államokból
jönnek. A tengerentúlon bemutatott nagyszámú sorozat túlnyomó többsége nem
talál magyar terjesztõt, sok figyelemre méltó program csak némi késéssel kerül
hazai forgalmazásba. A már Magyarországról is elérhetõ streaming szolgáltatások
megjelenése ellenére a hazai kínálat egyik jellegzetessége még mindig a hiány,
aminek következtében a különbözõ spontán technikák jönnek létre, amelyek
megkönnyítik a hazai nézõk dolgát.25 A tartalmakhoz való hozzáférés hiányára a
válasz az alulról szervezõdõ disztribúció. A sorozatokat az eredeti bemutatóval
szinkronban nézõ sorozatrajongók a file-csere, a webes megosztás és az egymás
közötti másolás segítségével terjesztik, így bõvítve a választékot. 

A promóció hézagosságát pótolják a mikromédiára épülõ megoldások, a saját
médiafelületek kialakítása, ahol fordításokon alapuló vagy saját készítésû beha-
rangozókkal, ajánlásokkal, hírekkel szolgál a rajongó a közösségének.26 Egyre
több az eredeti nyelven követõ nézõ, de arányaiban még mindig az epizódokat
felirattal nézõk csoportja a legnépesebb. A feliratozás csapatmunka, a fordítást
végzõ önkéntesek egyéni erõfeszítéseit a feliratgyártásban és korrekciókban köz-
remûködõ támogatói kör teszi teljessé, munkájukat fordítói fórumok koordinál-
ják, a javított verziókat általában maguk a felhasználók juttatják el a feliratmeg-
osztó oldalakra. 

Bár az utóbbi idõben a nyomtatott sajtóban is megjelent a sorozatkritika (el-
sõsorban a Magyar Narancs jóvoltából), az elemzõ jellegû írások többsége online
portálokon jelenik meg. A mainstream online médiumok (Index, HVG online,
Origo) rendszeresen szemlézik az aktuálisan futó sorozatokat, ugyanakkor nem
elhanyagolható a rajongói részvétel az online és a közösségi média diszkusszió-
iban. Õk jellemzõen nem a nagy hírportálok felületein nyilatkoznak meg, hanem
a sorozatokkal foglalkozó tematikus és a rajongói oldalakon, blogokon,
Facebook-csoportokban adnak hangot véleményüknek. 

A külföldi sorozatok jellemzõen televíziófüggetlen fogyasztása esetében a be-
levonódás különbözõ mértékével és típusaival találkozhatunk, melyeknek vég-
letes alakjai az alkalmi sorozatfogyasztók és az epizódokat többször újranézõ
bennfentes rajongók, az ajándékgazdaságban részt vevõ aktív termelõk és az
egyszerûen csak a „köszönöm” gombra kattintó véghasználók, a sorozatot mély-
ségben és egészében a maga és mások számára értelmezõ kritikus befogadók és
a minimálisnál nagyobb kihívás esetén azonnal hangosan tiltakozó trollok. 

A külföldi sorozatok nyomon követésében meglelhetõ otthonosság legtöbb-
ször nem a gyártók és forgalmazók erõfeszítései nyomán jön létre, hanem a fo-
gyasztói közösség tevékenykedésén alapul, beszéljünk akár kiemelt költségveté-
sû, médiaeseményként is értelmezhetõ globális szériákról (Trónok Harca) vagy
kifejezetten csak az egyes rétegek érdeklõdését felkeltõ sorozatokról (BoJack
Horseman, Broen/A híd, El Ministerio del Tiempo, stb.). 

Az otthonosság érzetének létrejötte a késõ modern médiatérben egyszerre
van jelen régi is új elemek formájában. A különbözõ szeriális mûfajok az idõ és
térhasználat változó peremfeltételi között is az állandóság és kiszámíthatóság ta-
pasztalatát nyújtják. Bár egyre kevesebben nézik ugyanazokat a tartalmakat azo-
nos idõben, a médiafogyasztás lényegét ma is a megtekintés során szerzett kö-
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zös élmények és azok nyilvános megvitatása szolgáltatja. A mélyebb belevonó-
dás ma már egyet jelent ezeknek a tapasztalatoknak az online megosztásával, a
közösségekhez tartozás érzése a sorozattal és a többi rajongóval való identifiká-
ció révén jön létre. Természetesen érdemes és szükséges a belevonódás külön-
bözõ fokozatainak megkülönböztetése, hiszen a rendszeres nézõ még nem válik
rajongóvá, de a sorozat kedvelése egyre gyakrabban kelti fel a sorozatélmény
megosztásának vágyát, és válik egyfajta kitárulkozássá.

A sorozatok társadalmi percepciója is átalakulóban van, a sorozatnézés már
nem elfecsérelt idõtöltés, a nagy választék lehetõvé teszi az önálló preferenciák
kialakítását, a médiatermékek világában való jártasság egyfajta tudásként, szub-
kulturális tõkeként is felfogható. Természetesen ezen feltételezett folyamatok
szerepének és jelentõségének alátámasztásához, további értelmezéséhez a ko-
rábbiaknál jóval több és szisztematikusabb empirikus vizsgálatra van szükség.
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részvételi kultúrát, az online felületek
felhasználói által létrehozott, forgalma-
zott médiatartalmakat, ezek aktív, részt

vevõ közönségét számos szerzõ egy új, nyitot-
tabb, a hagyományos média kötöttségeitõl men-
tes kultúraként ünnepli. A médiával mint hiva-
tásosok által mûvelt szakmával, illetve intéz-
ményrendszerrel, azaz a hagyományos tömeg-
kommunikációval foglalkozó irodalom is elsõ-
sorban a részvétel új kultúrájának a tömegkom-
munikációra tett hatásait, a tömegkommuniká-
ció átalakulását vizsgálja. Ugyanakkor a fel-
használók által online létrehozott, forgalmazott,
ilyen értelemben „privát” vagy „amatõr” média
gyakran hasznosít újra a tömegkommunikáció
vagy a kultúripar által elõállított tartalmakat,
tudásformákat. Írásom arra keresi a választ, mi-
lyen kontinuitások léteznek „régi” és „új” média
között, hogyan élnek tovább a hagyományos
médiaintézmények által létrehozott, terjesztett
tartalmak, gyakorlatok a részvételen alapuló,
hálózati kultúrában, a privát felhasználók új
médiás gyakorlataiban.  

A törés narratívái

Kontinuitásokat keresni „régi” és „új” média
között nem jellemzõ kísérlet sem a szakiroda-
lomban, sem a médiaipar önreflexióiban. Hi-
szen az „új” értelemszerûen a „régivel” szem-
ben definiálódik, ezért ha a mai médiatájképet
próbáljuk megérteni, sokkal hasznosabbnak tû-34
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nik a korábbi gyakorlatokkal szembeni újszerûségre összpontosítani. Az „új mé-
dia” meghatározásainak ezért egyik jellemzõ kulcsfogalma valamiféle törés vagy
szakítás: „Az »új média« kifejezés annak a megfigyelésnek a megragadására je-
lent meg, hogy a nyolcvanas évektõl a média és kommunikáció világa erõtelje-
sen átalakult, és a változás nem korlátozódott a média világának egyetlen terü-
letére vagy elemére, még ha a változások ideje médiumonként különbözhetett is.
Igaz ez a nyomtatásra, fényképezésre, televízióra vagy telekommunikációra egy-
aránt. Természetesen ezek a médiumok mindig is különbözõ technológiai, intéz-
ményes és kulturális változásokon vagy fejlõdésen mentek át; soha nem voltak
változatlanok. Ám még ezzel a folyamatos változással együtt is úgy tûnt, hogy a
most tapasztalt változások természete indokolja a teljes elhatárolást attól, ami
korábban volt.”1

Az új média sajátosságainak különbözõ rendszerezései közül az egyik legis-
mertebb, Jan van Dijk könyve az új média kapcsán egyenesen forradalomról be-
szél. Elemzésében az „új média” mibenléte három sajátosság mentén ragadható
meg; ezek az integráció, azaz a távközlés, az adatforgalom és a tömegkommuni-
káció konvergenciája; az interaktivitás, azaz a kommunikáció többirányúsága,
egyidejûsége és a kommunikáció fölötti kontrollra is kiterjedõ szerepcserék lehe-
tõsége; illetve a mindezt lehetõvé tevõ digitális kód. Az új médiának ezek a sajá-
tosságai olyan mértékû társadalmi és kulturális átalakulásokat eredményeznek,
amelyek többet jelentenek, mint „fejlõdést”: az átalakulás forradalmi, érinti a
kommunikációs technológiákat, a gazdaság és a társadalom szerkezetét, a politi-
kai berendezkedéseket, a kultúra természetét, de még az egyén pszichéjét is.2

A résztevõk szerepeiben, részvételi lehetõségeiben bekövetkezett változások-
ra összpontosít Henry Jenkins „részvételi kultúra” fogalma is. A közönség részt
vevõ, a jelentések elõállításában résztvevõ aktív volta a médiakutatásban koráb-
ban is erõteljes álláspont volt,3 és a fogalmat Jenkins maga is eredetileg egy
1992-es, a televíziós rajongók elemzésének szentelt könyvében vezette be.4 Ám
az új média közegében lehetõvé váló interakciók, a felhasználók számára meg-
nyíló kontroll-lehetõségek és fõként a saját tartalmak létrehozásának, megosztá-
sának új lehetõségei szerinte is „paradigmaváltást” jelentenek, „új médiarend-
szert” hoznak létre, amelyben például az amatõr tartalom-elõállítók a hagyomá-
nyos médiaintézmények megkerülésével tehetnek szert online ismertségre.5

Az elmúlt évtizedekben önálló diszciplínává vált jurnalism studies,6 illetve a
médiaipar önreflexiói elsõsorban arra kérdeznek rá, hogy milyen hatással van-
nak az újságírásra az új közegben lehetõvé váló, részt vevõ gyakorlatok. Az egyik
érvrendszer szerint az interaktív online közeg átalakítja a zárt, szabályozott és
ellenõrzött újságírói kultúrát: a korábban statikusnak, passzívnak tételezett kö-
zönség számára lehetõvé válik, hogy „számukra fontos ügyekben hangot adjanak
véleményüknek, és megfogalmazzák kérdéseiket”, vagy egyenesen „mindenki
»prosumerré« válik, a hírtartalmak készítõi és a fogyasztók közötti szigorú határ-
vonal nem feltétlenül marad fenn”.7 A média és társadalom viszonya szempont-
jából jellemzõen optimista leírások a közönség hangjainak és gyakorlatainak az
újságírói gyakorlatok közé való beemelését egyenesen felszabadulásként jelení-
tik meg. Jellemzõ példája ennek az úgynevezett selfie-journalismben, szelfi-
újságírásban rejlõ lehetõségeknek az alábbi leírása. A reflexió Yusuf Omar indi-
ai újságírótól származik, aki Snapchat-filtereket, a program által felkínált masz-
kokat használva készített videointerjúkat olyan nõkkel, akik szexuális erõszak
áldozatai voltak:8 „A hagyományos média kitakarná az arcukat, vagy csak a ke-
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zeiket mutatná be. De így csak sematikus képet kapnánk, valódi részletek, való-
di történetek nélkül. A Snapchat hangot ad ezeknek a történeteknek, ezeknek a
fiatal lányoknak, akik [...] megválaszthatták saját megjelenítésüket. Láthatták,
amint az arcukat elrejtjük. Hatalmukban állt megválasztani saját narratíváikat.
Közben továbbra is látjuk a szemeiket, füleiket, szájukat.”9

Az új gyakorlatok természetesen nemcsak új lehetõségeket hoztak magukkal,
hanem új veszélyeket is. A BBC The Future of News jelentése az online informá-
ciós robbanás következményeit a disruption – kb. szakítás, felforgatás – kifeje-
zéssel írja le.  A felforgatás elsõsorban a média üzleti modelljét, ebbõl fakadóan
pedig természetesen a médiatartalmakat érinti: az ingyenesen elérhetõ tartalmak
olyan bevételkiesést hoznak, amely a médiaintézményeket költségcsökkentésre
kényszeríti. A bevételek csökkenésének értelemszerûen következményei vannak
a tartalomra nézvést is: „modern világunk kiterjedt területeirõl nem vagy kevés-
bé számolunk be.”10 A fizetett újságírók számának csökkenése elsõsorban a he-
lyi és küföldi híreket érinti.11

Látható tehát, hogy a „régi” és „új” média viszonyára vonatkozó reflexiók a
kettõ viszonyát paradigmaváltásként vagy egyenesen forradalomként, felszaba-
dulásként vagy rombolásként, de mindenképpen valamiféle törésként írják le.
Bár ez a szemléletmód kétségkívül alkalmas a digitális, interaktív és konvergáló
médiában bekövetkezett változások megragadására, alkalmas arra is, hogy elfed-
je a „régi” és „új” közötti kontinuitásokat, és ily módon azt is, hogy a médiaku-
tatásban az elmúlt évtizedekben felhalmozódott tudásból mi az, ami továbbra is
releváns, ami az oktatásban és a kutatásban is tanulságokat hordoz.

Kontinuitások

A médiatörténeti változásokat a „régi” és „új” média szembeállításával megra-
gadó narratívákat több szempontból is megkérdõjelezték már, fõként a „régi” né-
zõpontjából. Simone Natale Régi média nem létezik címû cikkében például ar-
ról ír, hogy a média mindig is változik, ezért az „old media” fogalmát nem vala-
miféle ontológiai létezõként kellene meghatározni, hanem inkább abból a nézõ-
pontból kellene vizsgálni, hogy miként integrálódik életünkbe, és a mindenna-
pi életben betöltött funkcióiban milyen változások következnek be: „Végsõ so-
ron a régi média fogalma többet árulhat el a médiához fûzõdõ viszonyunkról,
mint magáról a médiáról.”12 Natale példái a bakelitlemezek újbóli népszerûsége
vagy az analóg fényképezés átértékelõdése a digitális fotográfia elterjedése után.
Arra is felhívja a figyelmet, hogy egy technológia régebbi megjelenése sem teszi
az adott médiumot önmagában „régivé”, hiszen a könyvek, az írott sajtó, a film,
a rádió és a televízió egyaránt teljes értékû résztvevõi az úgynevezett „digitális
fordulatnak”: a könyveket digitálisan is forgalmazzák, a hírek különbözõ platfor-
mokon elérhetõk, a filmipar, a rádió és televízió pedig a tartalmak elõállításában
és forgalmazásában egyaránt hagyatkozik a digitalizációra.13 Az analóg és digitá-
lis technológiák együttélése miatt pedig az sem magától értetõdõ, hogy régi és új
elválasztását az analóg és digitális szembeállítás mentén fenn lehetne tartani,
ahogyan azt Lev Manovich 2001-ben javasolta.14

Az „új média” fogalmába rendszeresen beleértett részvételi gyakorlatok ko-
rábbi elõzményeire és azok kutatási hagyományaira hívja fel a figyelmet Glózer
Rita tanulmánya is. A populáris médiatermékekhez kapcsolódó rajongói szoká-
sokra, közösségekre az irodalomtudomány is, a médiatudomány is felfigyelt. A36
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népszerû szerelmes regényekhez, a Star Trek vagy a Dallas sorozatokhoz olyan
rajongói gyakorlatok – közösségi értelemadás, metaszövegek, rajongói szövegek-
ben való, esetenként az eredetivel vitatkozó továbbírás – társulnak, melyekben
a mai online gyakorlatok részt vevõ, vitázó logikáira ismerünk.15 Míg Henry
Jenkins, Jenice Radway vagy Ien Ang a közönség értelemadó és alkotó aktivitá-
sát elsõsorban a népszerû fikciós mûvekhez – regényekhez, televíziós sorozatok-
hoz – kapcsolódó rajongói kultúrák és értelmezõ közösségek gyakorlataiban ele-
mezte, Stuart Hall és a birminghami iskola a médiahasználatban általában folya-
matos egyezkedést, aktív értelemadást látott, melynek megragadására Hall a do-
mináns, egyezkedõ, illetve oppozíciós dekódolás modelljét javasolta.16 Mind-
ezek a jelenségek és kutatási hagyományok arra hívják fel a figyelmet, hogy a
mai médiahasználatra jellemzõ részt vevõ gyakorlatok, bár eltérõ technológiai
kontextusban, de korábban is léteztek: „Bár az »új média« kifejezés azt sugallja,
hogy valamilyen elõzmények nélküli, a »hagyományos« médiától teljesen eltérõ
rendszerrel állunk szemben, valójában ennek számos elõzménye megjelent már
a (digitális médiatechnológiai forradalom elõtti) klasszikus média korában.”17

A fenti kérdésfeltevések alapvetõen a korábbi tömegkommunikációs formák
átalakulására, a mai technológiai környezethez való adaptálódására, illetve az
online részt vevõ gyakorlatok korábbi elõzményeire hívják fel a figyelmet. Mind-
két kérdésfeltevés a „régi” és „új” közötti kontinuitásokat alapvetõen a „régi”, ha-
gyományos tömegkommunikációs formák felõl ragadja meg, ebben, ezekben ta-
lál az „új” médiára is jellemzõ gyakorlatokat.

Érdemes azonban a kérdést megfordítva is feltennünk: találunk-e az új,
online felületeken jellemzõ médiás gyakorlatokban olyan sajátosságokat, ame-
lyek a korábbi tömegkommunikációs praxisokat, logikákat idézik? Tovább élnek-
e, és ha igen, hogyan élnek tovább tömegkommunikációs tartalmak és logikák az
online közegben? Ha komolyan vesszük ugyanis Jenkins javaslatát, hogy a mai
médiakörnyezetünket elsõsorban a konvergencia jelensége határozza meg, azaz
a többféle platformon elérhetõ tartalmak, a médiaipar felülrõl irányított, illetve
a résztvevõk alulról szervezõdõ gyakorlatainak összefonódása,18 akkor ez az
összefonódás mindenképpen kétirányú: nemcsak a részt vevõ gyakorlatok ala-
kítják a korábbi tömegmédiumokat, hanem azok is formálják az újabb, részt ve-
võ gyakorlatokat.

A kontinuitások leglátványosabban a tartalmak területén nyilvánulnak meg.
A felhasználók által létrehozott tartalmak gyakran hasznosítanak újra a tömeg-
kommunikáció vagy a kultúripar által intézményesen elõállított tartalmakat.
Elegendõ itt az egyik legnépszerûbb internetes mémtípusra, az úgynevezett
„Photoshop-reakciókra” gondolni: azokra a felhasználók által létrehozott, a kö-
zösségi oldalon terjesztett, valamilyen képszerkesztõ programmal átdolgozott,
humoros képekre, melyek eredetije gyakran származik a hírmédiákból, pl. poli-
tikusokat vagy hírességeket ábrázol.19 Ezt a gyakorlatot jellemezte Henry Jenkins
a közéleti napilapok hagyományos karikatúrarovatának mai megfelelõjeként. Az
õ példájában a Szezám utca televíziós sorozatból ismert és Osama bin Ladennel
egy felületre montírozott Bert a régi és új média, az alulról, illetve felülrõl szer-
vezõdõ gyártási, elõállítási folyamatok konvergenciáját illusztrálja. Ez a gyakor-
lat ugyanakkor, írja Jenkins, politikai következményekkel is jár: „Különféle akti-
visták, rajongók és paródiaszerzõk használják a Photoshop népszerû grafikai
szoftvert arra, hogy képeket kisajátítva és manipulálva fogalmazzanak meg poli-
tikai üzeneteket.”20 Azaz a politikai részvételnek az online gyakorlatok által le-
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hetõvé tett, még inkább demokratizálódótt formája tulajdonképpen tömegkom-
munikációs tartalmakat (példánkban egy tévésorozat figuráját és egy sajtófotót)
felhasználva egy hagyományosan a napilapokra jellemzõ tömegkommunikációs
funkciót valósít meg.

A tömegkommunikáció természetesen nemcsak a demokratikus vélemény-
nyilvánítás színtere, története egyidõs a propaganda történetével is.  A propa-
gandisztikus média szûkebb értelemben vállaltan kiszolgál különféle elkötele-
zettségeket, például háború idején,21 de tágabb értelemben, mint a Chomsky ne-
véhez kötõdõ propagandamodell állítja, a tömegmédia általában propagandisz-
tikus, amennyiben politikai és gazdasági érdekek befolyásolják, és a társadalom-
ban fellelhetõ véleményeket ezeknek az érdekeknek megfelelõen befolyásolja.22

A tömegmédiának ezt a potenciálisan negatív hatását ellensúlyozhatja az online
közeg a maga alacsonyabb belépési küszöbével, a hagyományos kapuõrök megke-
rülésével. Ám az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy ugyanúgy, ahogyan a ha-
gyományos tömegkommunikáció is alkalmas propagandisztikus, de a politikai ha-
talmat ellenõrzõ, korlátozó funkciók betöltésére is, ugyanez a kettõsség az online
közegnek is sajátja. A 2016-os egyesült államokbeli elnökválasztási kampányban
lezajlott „nagy mémháborúról”, melynek egyik kiemelkedõ figurája egy másik bé-
ka, az eredetileg képregényhõs Pepe, a Politico készített összeállítást. A cikk idéz
egy felhasználót, aki így határozza meg a saját szerepét az online „agitprop” te-
vékenységekben (a kifejezés a cikk szerzõjétõl származik): „Azért harcoltam a
mémháborúban, mert mint Andrew Breitbart mondotta, gyakorlatilag háború-
ban állunk a baloldallal. Ideológiai hidegháború zajlik éppen, és a gyõztes kilé-
te fogja meghatározni a Nyugati Civilizáció sorsát.”23

A közügyekhez kapcsolódó véleményformálás mellett a tömegkommuniká-
ció sokat elemzett funkciója az identitásképzés is,24 és amint a fenti reflexió is il-
lusztrálja, ez a funkció központi szerepet tölt be az online közegben forgalma-
zott felhasználói tartalmak létrejöttében. A mémeknek ezt az identitáskonstruk-
ciós funkcióját emeli ki Limor Shifman a fotóalapú mémekrõl, illetve a népsze-
rû YouTube-videokról írott tanulmányaiban. Érvelése szerint az önironikus hu-
mor, amely a felhasználók által létrehozott online tartalmaknak gyakran sajátja,
„azt a kettõsséget emeli ki, amely hálózati én (networked self) mélyén rejlik.
Ezek a fotók egyszerre helyezik az egyént a kivágás középpontjába (olyan fotók-
ról beszélünk, amelyek egy konkrét egyén arcát és/vagy testét ábrázolják), és je-
lenítik meg õt egy játékos közösség tagjaként, mellyel közös kódon osztozik.”25

A közös nyelv, a közös kód szükségessége magyarázza Shifman szerint, hogy
bár elvileg bárki bármilyen tartalmat megoszthat, a tulajdonképpen megfigyel-
hetõ mémtípusok száma meglehetõsen alacsony. A YouTube-on megosztott, ko-
rábbi videókat átdolgozó, azokra reakcióképpen született tartalmak elemzésében
pedig azt a kérdést is felteszi, hogy miért osztanak meg egyáltalán a felhaszná-
lok imitáción, mimézisen alapuló tartalmakat. Az egyik lehetséges válasz szin-
tén az identitások kérdéséhez kötõdik: a hálózati individualizmus egyszerre vár-
ja el a felhasználótól, hogy létrehozza egyedi arcát és identitását, de azt is, hogy
egy közösség tagjaiként jelenítsék meg önmagukat. A mémvideók ezt teszik le-
hetõvé: az egyén egyszerre jelenítheti meg egyéni kreativitását és közösséghez
tartozását.26

A részvételi kultúra fentebb ismertetett elméletei nemigen teszik fel viszont
azt a korábbi médiakutatás számára központi kérdést, hogy a fogyasztott, ese-
tünkben felhasznált tartalmak milyen valóságértelmezéseket forgalmaznak, mi-38
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lyen ehhez kapcsolódó identitáspozíciókat ajánlanak fel, milyen hatalmi logiká-
kat mûködtetnek. Talán a legismertebb példa a háborús metaforáké: a politikai
folyamatok vagy sportversenyek harcként, háborúként való bemutatása alkal-
mas arra, hogy felfüggesszen etikai kételyeket, ellenségként definiáljon ellenfe-
leket,  akiknek akár a megsemmisítése is elfogadható. A népszerû Hitler-videók,
amelyekben a felhasználók egy a diktátor végnapjait bemutató film egy jelenetét
aktuális eseményekre reflektálva írják át, saját feliratozással, ugyancsak háborús
tartalom, amelyben a felhasznált jelenet fõhõse egy sajnálatra nem különöskép-
pen érdemes, tömeggyilkos diktátor, aki rövidesen elpusztul. A tömegkommuni-
káció és populáris kultúra háborús metaforáira vonatkozó reflexiók ebben az
esetben is megfontolandóak lennének. Számos olyan további, a részvételi kultú-
ra termékeként létrejött tartalomtípust idézhetnénk, amelyek a kultúripar által
elõállított tartalmak átvételével potenciálisan azok jelentésképzési logikáit is át-
veszi. Lev Manovich a felhasználók által szerkesztett, animéfilmek jeleneteibõl
más zenére összevágott zenevideók példájából kiindulva fel is teszi a kérdést:
„Lévén, hogy a felhasználók által elõállított tartalom vagy a hivatásos szórakoz-
tatóipar által elõállított formákat és konvenciókat használja, vagy közvetlenül a
professzionálisan elõállított tartalmakat hasznosítja újra, azt kell-e mondanunk,
hogy az emberek identitását és képzeletét még erõteljesebben gyarmatosítja a ke-
reskedelmi média ma, mint a 20. században tette? Más szavakkal progresszív fej-
leménynek kell-e tekintenünk, hogy a kereskedelmi kultúra 20. századi, töme-
ges fogyasztását a 21. században a felhasználók által tömegesen elõállított kul-
turális termékek váltják fel? Vagy pusztán a kultúripar fejlõdésének újabb stáci-
ójáról van szó azon az úton, amelyet Horkheimer és Adorno A kultúripar: a fel-
világosodás mint a tömegek becsapásában leír?”27

Manovich a fent idézett, a felhasználói tartalmak és tömegkommunikációs
logikák viszonyára rákérdezõ és e kérdésfeltevését tekintve igen ritka tanulmá-
nyát azzal a következtetéssel zárja, hogy az online közeg innovativitása nem
annyira a tartalomban, mint a médium természetében, például az új szoftveres
lehetõségekben, applikációkban, pluginokban rejlik. Bár természetesen találko-
zunk az online közegben is kivételes minõségû, újszerû és kreatív tartalommal,
nem minden online felhasználói tartalom innovatív. Hasonló megfontolások
mentén intett az aktív befogadó romantizálása kapcsán óvatosságra Klaus Buhn
Jensen a televíziós hírek befogadásáról írott tanulmányában. Bár a tömegkom-
munikáció befogadásának vizsgálatai meggyõzõen érveltek amellett, hogy a be-
fogadó a híreket aktívan értelmezi, saját élethelyzetéhez kapcsolja, és a felkínált
valóságértelmezéseket akár el is utasíthatja, ez nem feltétlenül történik így. A hí-
rekben például általános témákat azonosító nézõk nem feltétlenül azonosították
az ábrázolt esemény különféle vonatkozásait, például egy konfliktusban lehetsé-
ges pró és kontra érveket.28 Ebbõl a meglátásból fakadtak a médiamûveltség ok-
tatásának fontossága melletti érvek, amelyeket az új, online közegben is érvé-
nyesnek kell tekintenünk. A tömegkommunikációs tartalmak és logikák tovább-
élése a felhasználói médiában emellett azt is jelenti, hogy az elõbbi elemzésében
használt kultúrakritikai megfontolásokat is érdemes az online mûveltség fontos-
ságát, beleértve az online információs írástudást, a hírek ellenõrzését vagy az
online kommunikáció etikai normáit tudatosító programok részévé tenni.
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kérdés, amelyet körbejárok, amelyre vá-
laszt keresek: hogyan történik a min-
dennapokban, az új média hálózataiban

az igen gyakori átmenetek/váltások kezelése?
Induljunk ki Robert Silverstone kijelentésé-

bõl: ,,A média alapvetõ tulajdonsága, hogy min-
dennapos. Egy állandó jelenlét hétköznapjaink
közepette, ahogyan ki-be kapcsolunk, át- meg
átváltunk az egyik média által kijelölt térbõl,
egyik médiakapcsolatból a másikba.” (Silver-
stone 2008. 9.) Ha ez így van, akkor legfonto-
sabb jellemzõje a mindennapok médiájának az,
ahogy azt Silverstone is állítja, hogy folyama-
tos, de ugyanakkor az is, hogy állandóan meg-
szakad. Ezen azt értem, hogy egyrészt, ahogy a
fent is olvasható volt, folyamatosan kapcsolunk
és váltunk, másrészt, és ezt szeretném kihang-
súlyozni: alapvetõ és megkerülhetetlen a min-
dennapi biológiai dualitás, ami szervezi az em-
beri életet. Éberek vagyunk, majd regenerációs
pihenésbe (alvásállapotba) merülünk, hogy ab-
ból erõt merítve újra éberek (racionálisak és
döntõképesek, kapcsolódóak és megszakítóak)
lehessünk. Amit mindennapi viselkedésként,
így a médiafogyasztás jellegzetes viselkedései-
ként ismerünk, és magától értetõdõ módon ek-
képpen kezelünk, az ébren és éberen történik. A
világ számunkra: éber állapotaink rendje, sza-
bályai és értelmei. Az igaz, hogy a média: folya-
mat, de mi biológiai alkatunk miatt nem va-
gyunk benne, nem tudunk benne lenni folya-
matosan. Az is igaz azonban, hogy ma már min- 2017/8
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den ébredéskor az elsõ dolgunk a médiakörnyezetbe, a hírek folyamatába, a kép-
ernyõk tereibe való visszatérésünk. Ezek mint állandó és fáradhatatlanul mûkö-
dõ környezet végig ott voltak, pihenés és kikapcsolás nélkül léteztek, folyama-
tosan mutatták, termelték, értelmezték és szabályozták a mi pillanatnyi fizikai
jelenlétünk, éber tekintetünk és ítélõ elménk hiányában is, aktív részvétele nél-
kül is, a világunkat. Magunkra vessünk, ha túl sokáig aludtunk, ha túl sokáig
voltunk távol. 

Ez az a környezet, amely velünk vagy nélkülünk, de ,,megszûri és keretbe
foglalja a mindennapok valóságát a maga egyszeri és mégis sokszoros reprezen-
tációival, azzal, hogy mércét és viszonyítási pontot nyújt az életvezetéshez, a
mindennapi tapasztalat termeléséhez és fenntartásához”. (Silverstone 2008. 9.)
Az emberek számára a világ mindig is egyszerre közvetlen és közvetített, konk-
rét és szimbolikus valóságként létezett, ma azonban egyre inkább a technikailag
közvetített és virtuálisként megjelenített valóságképek, az így termelt online
valóságösszefüggések dominálnak. 

De ez csak egyik fontos tulajdonsága ennek az új mindennapi környezetnek.
Legalább ennyire lényeges, hogy egyre inkább ebben a környezetben, ezekben a
cselekedetekben termelõdik korunk társadalmisága.  Az elv régóta ismert, Émile
Durkheim szerint ,,a társadalom ugyanis csak valami cselekvés által tudja érez-
tetni befolyását, ehhez pedig az kell, hogy a társadalmat alkotó egyének össze-
gyûljenek, és közösen cselekedjenek. A társadalom a közös cselekvés által ébred
önmaga tudatára, a közös cselekvés által formálja magát; a társadalom minde-
nekelõtt aktív együttmûködés.” (Durkheim 2004.  379–380.) Mindegy, hogy ak-
tuális vagy virtuális összegyûlésrõl és cselekedetekrõl van szó: a fontos ezek ta-
pasztalható és tagadhatatlan hatásai, ezek társadalmi realitása. Mindennapjaik
valósága, hírei és magyarázatai, társadalmi realitása egyre inkább a médiában
formálódik – vagyis egyszerre formát kap, és formát diktál. Ez a folyamat igen
dinamikus. A médiában létezni azt jelenti, hogy a mindennapokban, éber álla-
potunkban folyamatosan ,,ingázunk oda-vissza privát és nyilvános terek között,
helyi és globális, szent és profán, valós és fiktív és virtuális terek között. Isme-
rõs és idegen között. Biztonságos és fenyegetõ, közösen és magányosan átélt kö-
zött. Egyszer otthon vagyunk, másszor messze járunk. Küszöböket lépünk át, és
újabb és újabb horizontok nyílnak meg elõttünk.” (Silverstone 2008. 11.) 

A dinamika valóban minden eddiginél erõsebb, mivel a robbanásszerûen fej-
lõdõ technika által gerjesztett, és az idõ majdnem minden eddigi tapasztalata ér-
vényét veszti, és korrekcióra szorul ebben a gyorsulásában –- de maga az alap-
helyzet, az nem új. Eddig is vándorlásban, átmenetekben éltünk, a társadalmi-
ság pedig azt jelentette, hogy helyet kell kapjunk az életünkben a változásnak is. 

A kulcs: az átmenetek kezelése. 
Ezt célozzák egyaránt a mindennapok kis, személyes meg az ünnepek hatal-

mas társadalmi rítusai. Van Gennep szerint ,,a csoport, sõt az egyén számára is
az élet örökös felbomlás és újraalakulás, állapot- és alakváltozás, halál és újjá-
születés. Az ember azért cselekszik, hogy aztán megállhasson, várhasson, pi-
henjen, majd újból cselekedni kezdjen, de másképpen. És mindig új küszöböket
kell áthágnia...”  (Van Gennep 2007. 179.)

A kérdésem tehát: hogyan történik a mindennapokban, az új média hálóza-
taiban, a személyes aktivitás közben az átmenetek kezelése? Hol vannak a kü-
szöbök, amelyeket Silverstone is emleget, mi történik ezeken a küszöbökön meg
a küszöbökön túl? 42
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Úgy gondolom, hogy az új média helyszíneken, az új média idejében a min-
dennapi munkavégzés mellett igen jelentõs a személyes rituális viselkedés ará-
nya. Ennek a fõ oka éppen a dinamika, a vándorlás. Terekrõl terekre, médiakör-
nyezetrõl médiakörnyezetre váltunk, egyszerre vagyunk több helyen. Gond nél-
küli és automatikus a sok váltás – vagy igen különbözõ tudást, erõfeszítést, gya-
korlatot igényelnek?  

Van Gennep bemutatja, hogy a biológiai átmenetek társadalmiasulása mindig
rituális keretekben történik: az egyén változásai csak akkor legitimek, ha a tár-
sadalom ezt összegyülekezve és szimbolizálva, mindenkinek a tudomására hoz-
va, szertartásosan elismeri. 

Mi történik azonban online környezetben, ahol igen gyakran találkozunk is-
meretlen helyzetekkel és ismeretlen emberekkel, akikkel kapcsolatot kell keres-
nünk, és akiknek online konstrukcióit (pl. blogját, Facebook-oldalát) kell meglá-
togatnunk, és az ott feltöltött tartalmakkal, a reprezentált valóságképekkel meg-
ismerkednünk? 

Van Gennep leírja, hogy egyes népeknél (Óceániában például) ,,minden új
ház tabu, amíg megfelelõ rítusokkal noává nem teszik...” (A „noa” jelentése: hét-
köznapi, közönséges, a tapu/tabu szabályainak kötöttségétõl mentes. Lásd
http://www.berkano.hu/maori.html) A módszerek pedig nagyon változatosak:
,,italáldozat, szertartásos látogatás, a felek fel/megszentelése, kenyér, só megosz-
tása, közös evés-ivás...” Úgy gondolom, hogy az online tér új házak sokasága, és
az utazó legfontosabb feladata éppen a belépést szabályozó tabuk lebontása. Er-
re pedig a szertartásos ismerkedések, látogatások, a ,,kenyér és só” kölcsönös
osztogatása és egy csoportban, összegyülekezõk társaságában: a „közös evés-
ivás” alapvetõen alkalmasak. Éppen emiatt lehet ez egy olyan valóságrész,
amely arra kényszeríti a személyeket, hogy kialakítsák, fenntartsák az apró, sze-
mélyes rítusaikat. Látszólag ezek egyszerû napi cselekedetek, rutinok – de ahogy
James Carey írja: ,,életünk érezhetõ minõségét ezek a cselekedetek határozzák
meg, illetve az, hogyan hajtjuk végre õket a közösségen belül”. (Carey 2003.
269.) Hogyan, milyen idõpontokban és milyen idõtartamok alatt, kikkel együtt
vagy kiktõl elhatárolódva, milyen érzelmektõl, indulatoktól hajtva vagyok jelen
az online térben, meg lépek ki az online térbõl? Mikor érzem magam úgy, hogy
emelkedett, mondhatni idõn kívüli, szakrális a jelenlétem? Kik az igazi társaim
a jelenlét alatt, hogyan jelzem, hogyan tartom fenn velük a kapcsolatot, hogyan
jelzem számukra az elfogadást és a nagyrabecsülést, és hogyan teszik õk ezt szá-
momra láthatóan, érzékelhetõen?

A Van Gennep-i gondolat igen általános: ,,Ha tehát valaki egyik területrõl át-
megy a másikba, akkor hosszabb-rövidebb ideig speciális helyzetbe kerül: két vi-
lág között lebeg.

Ezt a helyzetet nevezem határhelyzetnek (marge), [...] és ez a gondolati vagy
materiális határsáv többé-kevésbé határozottan jelen van minden olyan szertar-
tásban, amely egy mágikus-vallási vagy társadalmi helyzetbõl egy másikba való
átmenettel kapcsolatos.” (Van Gennep 2007. 53.) Esetünkben nem beszélhetünk
mágikus-vallási helyzetrõl, de mindazt, amit a társadalmi átmenetrõl mond, bi-
zonyos megszorításokkal alkalmazhatónak vélem. 

Az online médiakörnyezet alapvetõen társas környezet: személyek, csopor-
tok, intézmények, kultúrák sokasága az, amelyik ma már ott van, megjelenik a
mindennapjainkban, éber állapotainkban. Akkor válnak kezelhetõvé ezek a
mindennapok, akkor leszünk a társadalom aktív együttmûködésének részesei, a

43
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társadalom tagjai, ha másokra figyelve, mások figyelmét magunk felé fordítva
belépünk és kilépünk, ha céltudatos és konstruktív vándorok vagyunk. Ha úgy
jelenünk meg, hogy gyorsan láthatóakká, hallhatóakká válunk, ha személyes rí-
tusainkkal rögzítjük és egyúttal megmutatjuk magunkat, és a ,,gondolati vagy
materiális határsávok”-at elhagyva (viszonylag) stabil helyeket és értelmeket ala-
kítunk ki – vagyis megérkezünk, majd (rövid ideig, de intenzív módon) megál-
lunk, várunk, pihenünk, hogy aztán innen is továbbvándorolhassunk.

IRODALOM
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Bevezetés

Napjainkban egyre többet beszélünk – min-
dennapi beszédhelyzetekben, a médiában és a
tudományos diskurzusban – az inter-
nethasználatnak a gyerekekre és fiatalokra gya-
korolt hatásáról. Az elhangzó vélekedések na-
gyon gyakran polarizáltak, vagy a pozitívumok,
vagy pedig a negatívumok kerülnek elõtérbe: az
esélyek, amelyeket az internet használata nyújt-
hat a fiatal generációnak, illetve a veszélyek,
amelyek a használóra leselkedhetnek. Az IKT
eszközök gyors térhódítása, a hatások elemzése
ugyanakkor egyre erõteljesebben veti fel a hasz-
nálatnak a kérdését: mire használják, hogyan
használják az eszközöket és az eszközök nyúj-
totta lehetõséget a gyerekek és fiatalok, akik
már nagyon zsenge korban ismerkedtek meg az
internet világával, illetve beleszülettek abba. A
használat témája pedig tovább bõvíti a kérdések
sorát: milyen szociokulturális környezetben,
milyen kontextuális meghatározottságok men-
tén kerül sor a használatra, mennyiben illeszke-
dik az új eszközök használata a hely adottságai
közé, illetve az újdonságok (eszköz és használa-
ti mód) mennyiben jelentenek kihívást a kör-
nyezet számára.

Az alábbiakban a gyermekek családi környe-
zetben történõ internethasználatának a szülõ-
gyerek kapcsolatra gyakorolt hatását fogom tár-
gyalni. Az itt következõ elemzés azokra a kuta-
tási tapasztalatokra támaszkodik, amelyeket el-
sõsorban a Székelyföld térségében végzett kuta- 2017/8
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tásaink nyomán szereztünk az elmúlt idõszakban. A Sapientia – Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Csíkszeredai Karának Társadalomtudományi Tanszékén mû-
ködik az a kutatócsoport, amely 2012-tõl napjainkig A média hatása a gyerme-
kekre és fiatalokra címû  kutatási programsorozat  keretén belül végez vizsgála-
tokat a témában. A kutatás a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat felkérésére
indult, és annak támogatásával mûködik. A téma vizsgálata több területre is ki-
terjed, köztük kiemelt szerepet kapott a fiatalok internethasználati szokásainak
az iskolai és otthoni környezetben történõ vizsgálata, illetve az, hogy az iskolai
és az otthoni környezetre miképp hat az új eszközök megjelenése és azok hasz-
nálati módja. Hogyan épül be, miképp módosítja az interperszonális kapcsolato-
kat, okoz-e problémát a környezet számára, idéz-e elõ változásokat a magatartá-
sok szintjén, milyen új attitûdök megjelenése érhetõ tetten a kihívásként is meg-
jelenõ infokommunikációs eszközhasználat következtében. Mivel az iskolai és
az otthoni környezetben egyre gyakoribbá válik ezen eszközök használata, fon-
tosnak találtuk, hogy a kutatás során különös figyelmet szenteljünk a témának. 

Ismételten kérdõíves kutatásokat folyattunk a térség (Hargita, Kovászna és
Maros megye) hetedikes és negyedikes tanulóival, interjúk készültek pedagógu-
sokkal és szülõkkel. A program eredményeit több konferencián mutattuk be, a
téma elemzését tartalmazó anyagokból könyvsorozatot jelentettünk meg, amely-
ben hat kiadvány látott napvilágot.1

Az internetezõ gyermek a családban

A gyermekek és fiatalok médiahasználatának a családi környezetben történõ
vizsgálata viszonylag új kutatási területnek számít.2 Ahogyan az említett szerzõk
jelzik: még keveset tudunk arról, hogy mi történik a gyermek-szülõ-internet ta-
lálkozási helyzetében, holott erre a „találkozásra” a gyerekek esetében egyre fia-
talabb korban kerül sor, a használat egyre több idõt igényel, egyre nagyobb kom-
petenciát jelent, illetve vár el, a szülõkre pedig nem kis feladat hárul ennek a
helyzetnek a kezelésében. Ma már nem elsõsorban arra irányulnak a kutatások,
hogy mekkora az internetes lefedettség, és milyen mértékû az eszközellátottság
a családok esetében, hanem arra, hogy a családi közegben, a szülõ-gyermek kap-
csolatban milyen változásokat idéz elõ az infokommunikációs eszközök megje-
lenése és az internethasználat. Természetesen nem elhanyagolható szempont a
hozzáférés mértéke és minõsége sem, de mivel a széles körû elterjedéstõl kezdõ-
dõen rendszeres kimutatások számolnak be a penetráció mértékérõl és a hasz-
nálat társadalmi tagolódásáról, a késõbbi kutatások az IKT eszközhasználat bel-
sõ és külsõ tényezõinek vizsgálatára helyezik inkább a hangsúlyt. A belsõ ténye-
zõk a szándékokra és törekvésekre vonatkoznak, a külsõ tényezõk pedig a csalá-
di közegre jellemzõ szülõi magatartásokra, stílusokra utalnak. A belsõ tényezõk
esetében olyan momentumokról van szó, mint amilyen a gyermekek inter-
nethasználatának szülõk általi követése, a ráfordított idõ vagy a használt tartal-
mak ellenõrzése és egyáltalán az a mód, ahogyan a családi környezetben a szü-
lõk kialakítják, megszervezik a gyermekek internetezését vagy a közös eszköz-
használatot.

A fenti tényezõk vizsgálata ugyanakkor csak abban az esetben hoz releváns
eredményeket, amennyiben azokat sikerül a kutatás során elhelyezni abba a szo-
ciokulturális környezetbe, ahol a vizsgálat alanyai élnek. Nem mindegy, hogy az
IKT eszközök elterjedése milyen hosszú idõszakra nyúlik vissza, mekkora a le-46
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maradás más, fejlettebb régiókhoz viszonyítva. Az is fontos kérdésként tételezõ-
dik a családi környezetben történõ internethasználat vizsgálata esetén, hogy mi-
lyen az a hagyományos szülõ-gyerek viszony, amelyben az új eszközök megje-
lennek, milyen családi közegben kell mérni a változások mértékét. A témára vo-
natkozó elemzések nagy része a fejlett országokra vonatkozik, a térségünkben
végzett kutatásoknak tehát a régió saját jellegzetességeihez mérten kell megfo-
galmazniuk meglátásaikat.

Amikor az internethasználatban megmutatkozó szülõ-gyerek viszonyról be-
szélünk, óhatatlanul megemlítésre kerül a két korosztály közti digitális szaka-
dék. Legtöbbször Prensky sokat idézett megállapítására szoktak hivatkozni,3 aki
a digitális bevándorló és digitális bennszülött megnevezésekkel illeti a két kor-
osztályt, jelezve a köztük lévõ különbséget a használatot illetõ kompetenciakü-
lönbségre utalva. A digitális bennszülöttek azok a fiatalok, akik vagy már bele-
születtek az internet világába, vagy nagyon korán találkoztak azzal, digitális be-
vándorlók pedig azok, akik felnõtt korukban ismerkedtek meg az IKT eszközök-
kel. A különbség ugyanakkor nemcsak eszközhasználati eltéréseket, hanem
olyan kompetenciabeli sajátosságokat is jelent, amelyek az információszerzés és
-feldolgozás módjában, a feladatok megoldásában, az idõhasználatban, az írott,
illetve a vizuális anyagok kezelésében is megmutatkoznak. Gyakori megnevezés-
ként találkozunk a netgeneráció kifejezéssel is vagy a „risk kids”, „whiz kids”4

megnevezésekkel, illetve a magyar szakirodalomban gyakran használt X, Y, Z
generáció fogalmaival. Ezek a fogalmak mind arra alkalmasak, hogy az életkori
különbségek által megragadható eszköz- és internethasználati eltéréseket ragad-
ják meg. Amikor a családban végbemenõ internethasználat képezi a vizsgálat
tárgyát, óhatatlanul számításba kell tehát vennünk a két generációra jellemzõ,
eltérõ használati szokásokat, amelyek olyan jelenségekként lépnek fel, mint
amelyek ráépülnek az illetõ közegben mûködõ szülõ-gyerek kapcsolattípusra.
Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy ezek a relációtípusok olyan társadalmi
beágyazottsággal rendelkeznek, amelyek számára komoly kihívást jelent az új
eszköz megjelenése. A kutatásnak ezen szegmensében – családi közeg, szülõ-
gyerek reláció – még számításba kell venni egy szintén fontos mozzanatot: a csa-
ládnak a tanuláshoz, az iskola intézményéhez való viszonyulását. Ez a szegmens
azért fontos, mert a gyermekek és fiatalok otthoni internethasználatához egyre
inkább hozzákapcsolódik az iskolai használat is: egyre gyakrabban kapnak az is-
kolában a gyerekek olyan, otthon elvégzendõ feladatokat, amelyekhez inter-
nethasználat is szükséges. 

A székelyföldi térségben végzett kutatásainkban azt tapasztaltuk, hogy a szü-
lõk számára kihívást jelent a gyermekek IKT használatának megjelenése a csa-
ládban. Ez a kihívás pedig két lépcsõben jelentkezik. Elsõ lépés maga az eszköz
megjelenése volt, és az új eszközzel eltöltött idõ mennyisége, valamint a tarta-
lomhasználat, ezek jelentették a kihívást, illetve okoztak problémákat. A szülõk
számára a gyermekek internethasználati ideje fölöslegesen és haszontalanul el-
töltött idõ volt, amely a valódi, hasznos feladatok, illetve a családi programok el-
hanyagolásával járt együtt, ezért a helyzet kezelése problémákat jelentett szá-
mukra. A tartalomhasználat terén az aggodalmat az okozta, hogy a szülõknek –
az eszközhasználati jártasság eltérésébõl adódóan – kevés rálátásuk volt arra,
hogy gyermekük milyen tartalmakat fogyaszt az interneten. A második lépés ak-
kor következett be, amikor a gyermekek otthoni internethasználata összekapcso-
lódott az iskolai feladatok megoldásával. Ez az új helyzet nehézkessé tette a szü-
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lõi ellenõrzést és szabályozást, hiszen – a már említett kompetenciakülönbségek
okán – még inkább kivonta a használatot a szülõi befolyás és ellenõrzés alól.

Szülõi stílusok – magatartásmodellek és magatartástípusok

A kutatás során interjúkat készítettünk a szülõkkel, ezeknek az elemzésébõl
rajzolódnak ki a gyermek-szülõ-internet „találkozás” különbözõ megjelenési for-
mái. A kutatás során 30 interjú készült, ezek elemzését a Baumrind5 által kiala-
kított, majd Maccoby és Martin6 által továbbfejlesztett tipológia által végeztük
el. Ez a tipológia a szülõi ellenõrzés és az együttmûködés dimenziói alapján épül
fel. 

A szülõi ellenõrzés (kontroll) a következõ mozzanatokat tartalmazza: a szülõ
fizikailag jelen van az internetezõ gyermek környezetében, szûrõket állít be az
eszközön, oldalakat blokkol, ellenõrzi a megtekintett oldalakat. Behatárolja az
internetezéssel eltölthetõ idõt, ellenõrzi annak betartását, vagy akár személye-
sen is irányíthatja gyermeke internetezését. 

A szülõi együttmûködés (involválódás) mozzanatai: a gyerek megbeszélheti
szüleivel az internet használatával  kapcsolatos  tudnivalókat, kérdéseket tehet
fel. Jellemzõ erre a modellre a közös internetezés és a szülõ részérõl az elfoga-
dó, megengedõ magatartás.

A szülõi ellenõrzés a nagyon alacsony szinttõl a nagyon magas elvárásokig
egy tengely mentén helyezhetõ el, akárcsak az alacsony vagy a magas fokú in-
volválódás. A két aspektus különbözõ szintû (alacsony vagy magas) megjelené-
sének egymásra vetítésébõl egy olyan mátrix keletezik, amely négy szülõi maga-
tartástípust rajzol ki.7

a) A megengedõ szülõi magatartástípus
Ebbe a típusba azok a szülõk tartoznak, akik nem állítanak fel explicit hatá-

rokat az internethasználatra vonatkozóan. Nem konfrontálódnak a gyerekkel,
hanem meghallgatják annak kéréseit, igényeit. Elfogadják a gyermek elképzelé-
seit, akaratát. Ebben az esetben alacsony szintû az ellenõrzés, de magas az
együttmûködés foka.

b) A nemtörõdöm (laissez faire) szülõi magatartástípus
Ennél a típusnál az ellenõrzés nagyon alacsony fokú, vagy teljességgel hiány-

zik. A szülõ szinte egyáltalán nem involválódik gyermeke tevékenységébe: nem
támogatja, de nem is tiltja azt. Ennél a típusnál a kontroll nagyon alacsony, de
az involválódás is az. 

c) Autoritatív (szabályozó) szülõi magatartástípus
Erre a típusra jellemzõ a világos, egyértelmû szabályok felállítása. Nem exp-

licit módon korlátozó, ugyanakkor elvárásokat fogalmaz meg a gyerek irányába.
Ezek arra vonatkoznak, hogy a gyerek saját maga vállaljon felelõsséget, legyen
önszabályozó. Itt az az eset áll fenn, amikor mind a szabályozás, mind pedig az
együttmûködés magas fokú.

d) Autoriter szülõi magatartástípus
Ebbe a csoportba azok a szülõk tartoznak, akik feltétel nélküli engedelmessé-

get követelnek gyermeküktõl az internethasználat terén. Megkövetelik a szabá-48
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lyok feltétlen elfogadását, nem nyitottak a párbeszédre. Megvannak az inter-
nethasználatra vonatkozó saját elveik, ezek nem képezhetik megbeszélés, vita
tárgyát. Erre a típusra jellemzõ a magas fokú kontroll és az alacsony fokú együtt-
mûködés.

Szülõi stílusok az interjúk elemzése alapján

A következõkben az általunk végzett kutatások keretén belül készült szülõi
interjúk elemzése következik. (A kutatás ezen szegmensét egy másik tanulmá-
nyunkban részletesen bemutattuk.8) Arra teszek kísérletet, hogy az elemzési
anyagban körvonalazzam a fent bemutatott szülõi magatartástípusokat (szülõi
stílusokat). Fontos megjegyezni, hogy csupán körvonalazásról van szó, ugyanis
további vizsgálatokra lesz szükség a teljes tipológia felállításához. Az interjúszö-
vegekbõl, a szülõk válaszaiból elsõsorban azoknak a témaköröknek a mentén
körvonalazódtak a típusok, amelyek az internetezés hasznos vagy káros voltáról,
elõnyeirõl vagy hátrányairól tartalmaztak megállapításokat.

Az internet elõnyeit a szülõi válaszok a következõ témakörök mentén jelöl-
ték meg: hasznos a fejlõdés, a tanulás szempontjából; hasznos az információ-
szerzés tekintetében; jól hasznosítható konkrét problémamegoldás esetén. Az
interjúkban 34 állítás fogalmazódott meg ezzel kapcsolatban.

A hátránnyal kapcsolatos kijelentések szélesebb skálán szóródtak, a követke-
zõképpen: a gyermek hozzáférhet káros tartalmakhoz; károsan befolyásolja sze-
mélyiségét (pl. agresszivitás); veszélyeknek van kitéve (ismerkedés idegenek-
kel); függõséget okozhat; egészségkárosodást idézhet elõ; negatívan befolyásolja
a szülõ-gyermek kapcsolatot; végül megjelentek általános jellegû elutasítások is
(az internet fölösleges). Az interjúkban 41 kijelentést találtunk, amely az inter-
net hátrányaival volt kapcsolatos.

A fenti, elõnyök és hátrányok kapcsán megfogalmazódó vélemények egyfajta
távolságtermelõ magatartásra engednek következtetni a szülõk részérõl, és ez be-
folyásolja az egyes, a gyermekek internethasználatához köthetõ szülõi stílusokat
is. A szülõi magatartástípusok (stílusok) három viszonyulási kategóriában érhe-
tõk tetten. Ezek a következõk: a szabályozáshoz való viszonyulás; a szabályozás-
sal kapcsolatos érvelések; konkrét szabályozási gyakorlatok. Nem véletlen, hogy
a tipológiát a szabályozás témájának mentén lehet a leginkább megragadni:
olyan térségrõl van szó ugyanis, ahol a szülõ-gyerek viszonyban a paternalista
kapcsolattípus még mindig hangsúlyosan van jelen, ennek megfelelõen a gyer-
mek internethasználatához kapcsolódó, legadekvátabb viszonyulás is a gyerme-
kek tevékenységére vonatkozó szülõi ellenõrzés és szabályozás lesz. A további-
akban az itt jelzett három viszonyulási kategória mentén körvonalazódó szülõi
stílusok bemutatására kerül sor. 

Szülõi stílusok a szabályozáshoz való viszonyulásokban

Az interjúkban a szülõk kijelentései erre vonatkozóan úgy oszlanak meg,
hogy azok az autoritatív és az autoriter stílus dominanciáját mutatják.  A nem-
törõdöm (laissez faire) és a megengedõ stílus csak kis mértékben fordul elõ, 5-5
állítással. Az autoritatív stílusra utaló kijelentések az internethasználat felügye-
letének fontosságát hangsúlyozzák, azt feltételekhez kötnék, ugyanakkor a sza-
bályozást adott mértékben tartják fontosnak. Ebbe a kategóriába 15 kijelentés
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tartozik. Az autoriter stílust képviselõ kijelentések a szigorú, kötelezõ szabályo-
zás fontosságát jelzik, az idõhasználat nemkülönben szigorú szabályozás és el-
lenõrzés alá esik (10 kijelentés). Az ebbe a csoportba sorolható kijelentések
ugyanakkor arról szólnak, hogy a szülõnek kötelessége, hogy kordában tartsa
gyermekét. A kisebb mértékben megjelenõ megengedõ stílus esetében azt látjuk,
hogy a szülõk szerint elégséges csak egy rövid ideig figyelni a használatot, nem
szükséges az állandó, folyamatos felügyelet. Fontosnak tartják a családi megbe-
széléseket a témára vonatkozóan, valamint azt, hogy a gyerekkel is meg kell tár-
gyalni: mi érdekli, mi motiválja õt. A szintén kisszámú nemtörõdöm (laissez
faire) stílusra jellemzõek a következõ kijelentések: nem szükséges szabályozni,
nincs értelme a szabályozásnak, illetve nem is lehet megoldani azt. 

Szülõi stílusok a szabályozással kapcsolatos érvelésekben

Amikor a szabályozásokkal kapcsolatos érvelésekre kerül sor, még erõteljes-
ebben jelennek meg az autoriter stílus jellemzõi. Az itt talált 29 kijelentés több
mint kétharmada ide sorolható be. Ezek a kijelentések az internethasználattal
kapcsolatos elvek és szabályok feltétel nélküli elfogadását jelzik, illetve az erre
vonatkozó igényt mutatják. Olyan megfogalmazások dominálnak itt, amelyek az
internet veszélyeinek szemszögébõl tekintenek a használatra, és úgy ítélik meg,
hogy a veszélyeket csakis a szigorú szülõi szabályozás által lehet elkerülni. A ve-
szélyek a függõség kialakulására, a veszélyes tartalmakkal való találkozásra, az
egészségkárosodásra, az idõpazarlásra vonatkoznak, illetve arra, hogy a szülõk
kötelességüknek tekintik, hogy gyermekeiknek segítsék megtapasztalni azt a faj-
ta gyermekkort, amelyben hajdan nekik volt részük. Veszteségnek tekintik, ha ez
nem történik meg az internet által megélhetõ új szórakozási és idõhasználati
módok miatt. A másik három stílust csak egyenként két-három kijelentés képvi-
seli. Meg kell ezen a ponton említenem, hogy a szabályozással kapcsolatos érve-
lések vélhetõleg csak a szándék szintjén értelmezhetõek. Ugyanis ha összevet-
jük ezeket a kijelentéseket a gyerekekkel készült kérdõíves adatfelvétel eredmé-
nyeivel, azt látjuk, hogy a gyermekek szerint alig mûködik otthon a szülõi ellen-
õrzés. A szülõk és a gyerekek oldaláról érkezõ, egymásnak ellentmondó kijelen-
tések jelzik a szabályozásban rejlõ problémát. Ez egyrészt a két korosztály – szü-
lõk és gyerekek – eltérõ internethasználati, eszközhasználati kompetenciájából
fakad, másrészt abból a szerepzavarból, amelyet a szülõk élnek meg az adott
helyzetben: úgy vélik, kötelességük lenne foglalkozni a szabályozás kérdésével,
de ez meghaladja õket, és gyakran megreked a szándék szintjén.

Szülõi stílusok a konkrét szabályozási gyakorlatban

Ezzel a témával kapcsolatban 45 kijelentést találtunk. Itt is dominálnak az
autoriter stílust jelzõ kijelentések, kétharmad arányban. 6-6 kijelentést sorolha-
tunk az autoritatív stílushoz, és csupán hármat a nemtörõdöm (laissez faire) tí-
pushoz. Az autoriter stílusú kijelentések az internethasználatot kizárólag a szü-
lõi engedélyhez kötik. Nem riadnának vissza a szigorú korlátozástól: az inter-
netkábel kihúzásától, a gép lekódolásától sem. Az autoritatív stílus valamivel
megengedõbb, szelídebb szabályozási formákat említ, de itt is meghatározó a
szülõ szabályozó szerepe: kizárólag a szülõ által engedélyezett tartalmak megte-
kintése, valamint behatárolt idõhasználat a jellemzõ. A megengedõ stílust jelzõ50
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kijelentések a használatra vonatkozó, a szülõk és gyerekeik közti megegyezésrõl
szólnak, illetve toleráns hangvételû figyelmeztetésekrõl. A laissez faire stílus azt
jelzi, hogy a szülõ nem felügyeli a használatot, mert nem ért hozzá, és/vagy nem
is akarja azt megtanulni, és amúgy sem látja értelmét a szabályozásnak.

Összegzõ gondolatok

A gyermekek és fiatalok internethasználatának témája már régóta a médiaku-
tatások középpontjában áll. E téma részeként, annak még viszonylag új területe-
ként jelentkezik az igény arra, hogy megnézzük: hogyan mûködik a gyermekek
internethasználata a családban, ott milyen változásokat idéz elõ, hogyan illesz-
kedik a szülõ-gyerek viszonylatában mûködõ magatartásmodellekhez, illetve
mennyiben változtatja meg azokat. Kutatásunk, amelyet a székelyföldi térségben
végeztünk el a jelzett témában, azt mutatja, hogy itt is körvonalazódnak azok a
szülõi stílusok, amelyek a családi közegben megjelenõ internethasználati gya-
korlat vizsgálata mentén ragadhatók meg. Egy ilyen elemzés ugyanakkor meg-
erõsíti azokat a vélekedéseket, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy minden
ilyen vizsgálatot az illetõ hely szociokulturális tényezõinek a figyelembevételé-
vel érdemes elvégezni. A kutatási anyag elemzésekor magunk is azt tapasztal-
tuk, hogy a szülõi stílusok értelmezése csak akkor válik relevánssá, ha megnéz-
zük: az adott térségben milyenek a hagyományos szülõi magatartások, ezek mû-
ködésében ma milyen mértékben okoz zavarokat az internet megjelenése.
Ugyanakkor az is további fontos feladatként tételezõdik, hogy az iskolai tanulá-
si folyamatban egyre nagyobb súllyal jelentkezõ internethasználat miképp hat a
gyerekek otthoni internethasználatára, és ez a gyakorlat mennyiben vonja ki a
gyerekek IKT kezelését a szülõi hatás alól.

Az eddig ezen a téren nyert meglátásaink arra engednek következtetni, hogy
az internet megjelenése a családi közegben kihívást jelent a szülõk számára,
amellyel egyelõre nehezen tudnak megbirkózni. Az eszközhasználatban meg-
mutatkozó kompetenciakülönbségek, az iskolai feladatok otthoni megjelenése
nem kis dilemma elé állíja a szülõket akkor, amikor a hagyományos szülõi ellen-
õrzést és felügyeletet szeretnék mûködtetni gyerekeik tevékenysége fölött. Elbi-
zonytalanodást okoz abban a tekintetben is, hogy ismerik ugyan az internet po-
zitív és a negatív hatásait, de sokkal inkább annak veszélyeit érzékelik. Az ellen-
õrzés és az involválódás viszonyulási módjaiból tehát inkább az ellenõrzést, a
szabályozást látják célravezetõnek a veszélyek kivédése szempontjából. 

Mivel az ilyen típusú vizsgálatok a Székelyföld térségében még az elején tar-
tanak, további kutatási feladatok célja lesz mélyíteni és szélesíteni a téma mód-
szertani-elméleti megközelítését. Ugyanakkor alapozni kell azokra az elõzetes
kutatásokra, amelyek a térségi médiahasználat, családszerkezet, családi szere-
pek mûködését elemzik, és nem utolsósorban az iskolához vagy a modernizáci-
ós tendenciákhoz való térségi viszonyulást tárják fel. A családon belül alakuló,
a gyermekek internetezési szokásaihoz kapcsolódó szülõi stílusok, magatartástí-
pusok vizsgálata ugyanis csak ebben az esetben válik értelmezhetõvé. 
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Bevezetés 

A digitális eszközök által termelt kommuni-
kációs helyzetek nyelvhasználatát (a „digitális
nyelv” jelenlétét) mint társadalmi jelenséget
egyre többen tudomásul veszik, az ehhez kap-
csolódó kérdések  nagyobb része azonban egy-
elõre válasz nélkül marad. Megmaradnak-e
ezek a grafikus jelekkel tûzdelt, egyre több
nyelvhelyességi elõírásnak fittyet hányó szö-
vegalkotási gyakorlatok a digitális kommuniká-
ció keretei és a kortárscsoportok keretei között?
Ez esetben használóik egy idõ után visszatérnek
a standard nyelvhasználat formáihoz és szabá-
lyaihoz. De felmerül a negatív forgatókönyv is:
csupán idõ kérdése, és a digitális nyelv meghó-
dítja az olyan kommunikációs szövegalkotási
tereket is, mint az iskolai fogalmazás, az iskolai
dolgozat, a szülõkkel és pedagógusokkal vagy
éppen az intézményekkel való kommunikáció,
esetleg a szépirodalom? Két „nyelv” fog-e mû-
ködni – egy digitális és egy nem digitális – attól
függõen, hogy ki, hol, kinek, mirõl beszél, vagy
pedig úgymond keveredni fog a kettõ? Arra kell-
e számítani, hogy a mindennapi beszéd egyre
nagyobb mértékben „megszabadul” a normatív
írásbeliség szabályozó/minõsítõ hatalmától? 

A csíkszeredai Sapientia EMTE keretében
szervezett kutatási programunk1 (A média hatá-
sa a gyermekekre és fiatalokra) egyik kiemelt
modulja keretében tettünk kísérletet arra, hogy
a digitális nyelv jelenléte, megjelenése, anya-
nyelvhasználatra gyakorolt hatása témakörében 2017/8

Megváltozik 
a kommunikációs 
helyzetek létrehozásnak
gyakorlata, 
a kommunikációs 
helyzetekben mûködõ
szimmetrikus-
aszimmetrikus 
viszonyok ismert rendje,
az intim/bizalmas és
nyilvános 
kommunikációs 
helyzetekhez 
kapcsolódó tematizációk
társadalmi helye és
funkciója.

BIRÓ A. ZOLTÁN 

A DIGITÁLIS NYELV 
VONZÁSÁBAN?



elemzést végezzünk. A kérdõívet és szövegalkotási feladatokat tartalmazó adat-
felvételi lappal négy székelyföldi tanulócsoport körében készítettünk adatfelvé-
telt. Az IKT eszközök használatára irányuló korábbi adatfelvételek2 azt jelezték,
hogy életkor és lakhely szerint számottevõ különbségek vannak, ezért a négy ta-
nulócsoport (hetedikes tanulók – falu-város, tizenegyedikes tanulók – falu-vá-
ros) kiválasztásában erre a megfigyelésre alapoztunk. Az elemzés két nagyobb
témakört érintett. Kérdõívvel vizsgáltuk a tanulóknak a normatív nyelvhaszná-
lat szabályaihoz, illetve a szabályok gyakorlati alkalmazásához való viszonyu-
lását. Szövegalkotási feladatok révén elemeztük a digitális nyelv jelenlétét há-
rom témakörben: a szövegek terjedelme, a szövegkép (grafikus megoldások,
központozás, beszélt nyelvi fordulatok), valamint a szövegkoherencia.3 Jelen ta-
nulmány a normatív nyelvhasználathoz való viszonyulással kapcsolatos ta-
pasztalatokat, illetve a kapcsolódó kérdéseket mutatja be. Ezt az adatfelvételt
módszertani kísérletnek tekintjük, célunk a téma elõtérbe hozása, a további ku-
tatások ösztönzése. 

Kutatásunk módszertanában a magyarországi szakmai elemzéseket tekintet-
tük kiindulópontnak. Elsõsorban a Simon Viktória által alkalmazott adatfelvéte-
li eljárást vettük alapul, kisebb tartalmi változtatásokkal. Ugyanakkor munkánk
szakmai megtervezésében értékes szakmai segítséget kínáltak Veszelszki Ágnes
tanulmányai, illetve Kruzslicz Tamás tanulmánya, aki a szókészlet vonatkozásá-
ban vizsgálta a digitális kommunikáció hatását.4 A kérdõív elsõ részében az IKT
eszközök használatának mértékére és tartalmára vonatkozó kérdések szerepel-
tek abból a célból, hogy a késõbbiek során elemzést végezhessünk az inter-
nethasználat mennyisége/jellege, illetve a nyelvhasználatra gyakorolt hatás köz-
ti összefüggésre vonatkozóan. A kérdõív második része a normatív nyelvhelyes-
ségi szabályok betartásával kapcsolatos véleményekre kérdezett rá: helyesírási
segédletek használata, a szövegalkotás során az általánosan ismert szabályok be-
tartására vonatkozó álláspont (nagybetûk használata mondatkezdéskor, a köz-
pontozással kapcsolatos szabályok betartása, a megírt szöveg hibáinak javításá-
val kapcsolatos álláspont stb.). A következõkben a tanulói véleményekkel kap-
csolatos eredményeket ismertetjük  összefoglaló jelleggel. 

A normatív nyelvhelyességi szabályokhoz való viszonyulás 

A nyelvhelyességgel kapcsolatos tudás fontos részét képezi a szabályokhoz va-
ló viszonyulás normatív kijelentéseinek megismerése és explicit (tézisszerû) föl-
vállalása. Ezt az álláspontot képviseli és hangoztatja a pedagógus, a szülõ, és ez
az álláspont része a közvélekedésnek is, ugyanakkor minõsítési elvként is szolgál
a pedagógiai gyakorlatban. A digitális nyelv elõtérbe kerülése többek között ab-
ban ragadható meg, hogy ennek az általános elvnek az érvényessége bizonyos
esetekben vagy bizonyos mértékig – a „digitális bennszülöttek” körében – kérdé-
sessé, a nyelvhasználati normáktól való eltérés gyakorivá, tudatossá válik.

Kutatásunk során arra tettünk kísérletet, hogy a tanulók körében adatokat
szerezzünk a helyes nyelvhasználathoz való explicit viszonyulásról. Az ilyen
kérdezés szokatlan eljárás, hiszen iskolai környezetben a tanulóknak tulajdon-
képpen csak azt „szabadna” mondaniuk, hogy a nyelvhelyességgel kapcsolatos
szabályokat minden körülmények között be kell tartani. Amennyiben a tanulók
– iskolai környezetben – ettõl eltérõ véleményeket is megfogalmaznak (kijelen-
tik például, hogy számítógépes szövegírás közben mondatkezdés esetén a nagy-54
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betû használatától vagy a központozástól el lehet tekinteni stb.), ez azt jelenti,
hogy a napi szövegírási gyakorlatban a szabályoktól való eltérés mértéke jelen-
tõs lehet. 

1

Az adatfelvétel keretében a helyesírási szótár és az elektronikus szövegel-
lenõrzési program használatára (a felhasználók rendelkezésére álló internetes
alkalmazásra) kérdeztünk rá.  A megkérdezett tanulók többsége mindkét esz-
köz használatát elutasítja. Mindkét esetben 10 százalék alatt van azok aránya,
akik szövegírás közben ezeket az eszközöket/funkciókat rendszeresen hasz-
nálják. A megkérdezettek 31 százaléka jelezte, hogy a helyesírási szótárt ritkán
ugyan, de igénybe veszi, háromötödük viszont egyértelmûen azt jelezte, hogy
ilyesmire nincsen igénye. A szövegellenõrzési program használata esetében a
„csak ritkán használom” típusú válaszok aránya 14,1 százalék, és a megkérde-
zettek több mint háromnegyede egyértelmûen nemleges választ adott. Ezek-
nek az eszközöknek/funkcióknak a mellõzése a felsõbb osztályokban még je-
lentõsebb mértékû.

Milyen gyakran használod az alábbi eszközöket/funkciókat? 

Az adatsorok azt mutatják, hogy az ezektõl az eszközöktõl/alkalmazásoktól
való elfordulás nem településspecifikus jelenség. A rurális és az urbánus kör-
nyezetben élõ csoport esetében egyaránt azt lehet látni, hogy a hetedikes kor-
ban adott „csak ritkán használom” válaszok jelentõs része tizenegyedikes kor-
ban „nem használom” válaszként jelenik meg. A helyesírási szótárt és a szö-
vegellenõrzési programot használók aránya mind a négy csoportban azonos
szinten mozog, ami arra utal, hogy az osztályokban van egy-egy olyan, maxi-
mum 10 százalék körüli vagy ennél kisebb csoport (föltehetõen a jobb iskolai
teljesítményt felmutatók vagy az iskolai elvárásokhoz jobban ragaszkodók cso-
portja), amely az anyanyelvhasználat normatív elvárásaihoz való igazodás el-
vét követi, vagy legalábbis ennek az elvnek az explicit fölvállalását fontosnak
tartja.

A „csak ritkán használom” és a „nem használom” válaszok megoszlását
vizsgálva arra a következtetésre juthatunk, hogy a normatív nyelvhasználat-
hoz való viszonyulásban – amit a helyesírási szótárhoz, illetve a szövegellen-
õrzéshez való viszonyulás is kifejez – a tanulók körében nincsen már egységes
álláspont. Ehelyett úgynevezett „magatartási stílusok”, attitûdtípusok képzõd-
nek, és okkal feltételezhetjük azt, hogy a pedagógiai gyakorlat során a norma-
tív szabályokra való általános hivatkozás már kevésbé hatásos. A helyes nyelv-
használatra vonatkozó magatartások kialakulásában továbbra is fontos szerepe
lehet az iskolai teljesítmény szerinti ragsornak (a jobb tanulók inkább szabály-
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Rendszeresen Csak ritkán Nem használom

VII. XI. VII. XI. VII. XI.

Helyesírási szótár 9,4% 6,9% 34,4% 27,7% 56,3% 65,3%

Szövegellenõrzési 
program 10,4% 8,9% 18,8% 9,9% 70,8% 81,2%



követõk), de számítanunk kell arra, hogy más jellegû hatások is befolyásolják
a nyelvhasználathoz való viszonyulást, többek között a digitális nyelv hatása
vagy az annak keretében szervezõdõ kommunikációs gyakorlat által kitermelt
újabb csoportnormák, attitûdtípusok.  

A normatív nyelvhasználathoz való viszonyulásnak a tanulók körében ta-
pasztalható ilyen jellegû „diverzifikációja” dinamikus és összetett jelenség,
nyilvánvalóan nem csupán a szótárhasználathoz vagy a szövegellenõrzési al-
kalmazásokhoz való viszonyulásban jelentkezik. Ennek a két eszköznek/alkal-
mazásnak a kiemelt szerepét az adja, hogy mindkettõ – explicit vagy implicit
módon – nem egy konkrét és betartandó szabályt testesít meg, hanem a nor-
matív nyelvhasználati szabályrendszer egészét jelképezi, s használatuk és
mellõzésük mértéke tulajdonképpen az általában vett, az iskola által markán-
san képviselt elv (az anyanyelvet a nyelvhelyességi szabályok betartásával kell
használni) tanulói legitimitásának változásával hozható összefüggésbe. Mind-
ez arra utal, hogy a digitális nyelv térhódítása és legitimációs szerepének nö-
vekedése nyomán alternatív nyelvhasználati magatartások alakulnak ki.
Olyan magatartások, amelynek hordozói a normatív nyelvhasználathoz való
viszonyulást nem valamiféle szabályos – nem szabályos oppozícióként élik
meg, hanem a másságot elõtérbe helyezõ csoportos és kreatív megoldásként.
Ez a hozzáállás tág teret ad az eltérõ magatartási mintáknak, illetve az egyéni
megoldásoknak, ugyanakkor a nyelvhasználati normáknak ez az új típusú cso-
portjellege rendkívüli módon megnehezítheti a pedagógus munkáját, aki a
normatív szabályok betartását általános elvként igyekszik megjeleníteni.  

2

A kérdõívre adott válaszokból arra következtethetünk, hogy a tanulók sze-
rint az egyes kommunikációs helyzetekben a nyelvhelyességi szabályokat elté-
rõ módon kell betartani. Az írásbeliség standard nyelvi normáinak betartása at-
tól függ, hogy milyen kommunikációs helyzetben vagyunk, és „kinek írunk”.
Ha azt kérdezzük a tanulóktól, hogy számítógépen fogalmazott szöveg esetén
mondatkezdéskor a nagybetû használatának szabályát be kell-e tartani, szö-
vegírás közben a központozásra kell-e figyelni, illetve a gépelési hibákat ki
kell-e javítani, akkor a válaszolók egyötöde az „attól függ, hogy kinek írunk”
opciót választja.  Ehhez még hozzá kell tennünk azt, hogy a válaszolók továb-
bi 7 százaléka nem is tartja fontosnak a nagybetûs mondatkezdést, 10 százalé-
ka a gépelési hibák kijavítását és 35 százalékuk a központozással kapcsolatos
szabályok betartását sorolja a „nem nagyon fontos” kategóriába. 

Az „attól függ, kinek írunk” típusú válaszok nyilvánvalóan a korcsoport
tagjaival folytatott kommunikációra utalnak, a központozás követelményétõl
való eltekintés mértéke (a válaszolók kevesebb, mint fele számára fontos en-
nek a szabálynak a betartása) azonban azt jelezheti, hogy a központozási sza-
bályok betartásához való viszonyulás változása általánosabb jellegû, és hatása
vélhetõen túlmutat azokon a kommunikációs helyzeteken, amelyek az IKT
eszközök használatához kötõdnek. 
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Mennyire fontosak számítógépes szövegalkotás során az alábbiak?

A két életkori csoport adatsorait összehasonlítva lényeges eltérés nem mutat-
kozik. Ez arra utalhat, hogy a tanulók körében viszonylag korán, már az általá-
nos iskola keretében kialakulnak a nyelvhasználati normákkal kapcsolatos ma-
gatartási típusok. Falu–város összehasonlításban szintén hasonlóak az adatso-
rok, csak a központozási szabályok betartásával kapcsolatos véleményekben
mutatkozik lényeges különbség. A városi lakhellyel rendelkezõk csoportja na-
gyobb arányban ragaszkodik a központozási szabályok betartásához: kisebb az
„attól függ, kinek írunk” válaszok aránya, és nagyobb a „fontos” válaszok aránya.
Ez a típusú különbség falu–város viszonylatban a hetedikesek és a tizenegyedi-
kesek körében egyaránt megmutatkozik. 

3

A nyelvhasználati szabályokhoz való viszonyulás összetettségére és ellent-
mondásos jellegére utal az, hogy a megkérdezettek jelentõs százaléka bejelöli azt
a válaszlehetõséget, hogy „a szabályokat be kell tartani”. Amint azt az elõbbiek-
ben láttuk, egy sor konkrét szabály esetében ugyanakkor azon a véleményen
vannak, hogy annak betartásától el kell, vagy adott esetben el lehet tekinteni.
Végül pedig a szövegalkotási gyakorlat elemzése azt mutatja, hogy jelentõs
arányban el is tekintenek a szabályoktól. Ez a három komponens (explicit kije-
lentés a szabályok betartása mellett, explicit kijelentés az eltérés mellett, illetve
eltérések a gyakorlatban) egymás mellett van jelen, és elemzésre váró kérdés,
hogy a tanulók a három komponenst együttesen miként kezelik, milyen helyzet-
ben milyen tényezõk hatására döntenek egyik vagy másik elv alkalmazása vagy
a gyorsaság diktálta megoldások mellett.  

A megkérdezett tanulók 41,9 százaléka volt azon a véleményen, hogy a
nyelvhelyességi szabályok betartásával teljes mértékben egyetért. A többi válasz
(csak részben ért egyet 43,5 százalék, és nem ért egyet 14,7 százalék) már alapo-
sabb további elemzést igényel, hiszen – ha jól belegondolunk – az igenlõ vála-
szok aránya iskolai környezetben tulajdonképpen száz százalékos kellene le-
gyen. Ezen a ponton ismételten fölmerül az a kérdés, hogy a kijelentéssel egyet
nem értõ válaszok csak az IKT eszközök révén folytatott kommunikációs hely-
zetekre vonatkoznak-e, vagy ennél többre. Mivel nem tudhatjuk, hogy a tanulók
mindennapi szövegalkotási gyakorlatában az iskolai normák szerinti és a nem is-
kolai normák szerinti szövegalkotás aránya milyen lehet, erre a kérdésre a ren-
delkezésre álló információk alapján nem tudunk egyelõre válaszolni. Az életko-
ri csoportok és a lakhely szerinti adatsorok azt mutatják, hogy a szabályok be-
tartásához való explicit viszonyulás nem teljesen egyforma. A rurális környezet-
ben élõk jóval nagyobb arányban mondják azt, hogy be kell tartani a szabályo-
kat (teljes mértékben egyetért 48,4 százalék), a városiak esetében ez a mutató
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Nagybetû használata
mondatkezdéskor 21,8% 7,1% 71,1%

Központozás 18,2% 35,4% 46,4%

Gépelési hibák javítása 21,4% 10,2% 68,4%



csak 31,8%.  A „részben értek egyet” véleményeknél mindez megfordul (falu:
36,1%, város 56,1%). A különbség nagy részét a hetedikes, falusi környezetben
élõ tanulók válasza okozza, akiknek 62,4 százaléka van azon a véleményen,
hogy a szabályokat be kell tartani.  Az életkori csoportok szerinti megoszlásban
a hetedikesek jóval nagyobb arányban fogalmaznak meg „teljes mértékben
egyetértek” válaszokat, ami arra utal, hogy az iskolai elvárásoknak való megfe-
lelés ebben az esetben fontos szerepet játszhatott a válaszok megfogalmazásá-
ban. A szabályoktól való eltérés explicit fölvállalása tizenegyedikes korban sok-
kal nagyobb.

Összegzés helyett

Kutatásunk adatsorai azt jelzik, hogy bevallásuk szerint a tanulók felét vala-
milyen mértékben érinti a normatív nyelvhasználati szabályokhoz való viszo-
nyulás változása. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a normatív szabályokhoz való vi-
szonyulás tekintetében viszonyulástípusok alakulnak ki, és ebben szerepet
játszhat az életkor vagy a lakhely jellege is. Ezeknek az adatoknak az alapján
nem állapítható meg, hogy ez a változás csak a digitális nyelv használatára ter-
jed-e ki, vagy az iskolai nyelvhasználatra is. Természetesen elvben elképzelhe-
tõ, hogy egyazon nyelv használata során a kommunikációs helyzetek változása
függvényében valaki kétféle helyesírási szabályrendszert ismer és alkalmaz. Az
azonban kérdéses, hogy ezt a kódváltást minden helyzetben következetesen tud-
ja-e, akarja-e alkalmazni. A vizsgált térségben ma még a digitális eszközök hasz-
nálata, illetve az azokhoz kapcsolt szövegalkotás az iskolai gyakorlatban kisebb
szerepet kap, ezért a normatív iskolai nyelvhasználat és a digitális nyelv hasz-
nálata térben és idõben a legtöbb esetben elkülönül egymástól. Ez a helyzet
azonban a digitális eszközök és digitális tartalmak iskolai környezetben való
szerepvállalásának növekedésével föltehetõen rövidesen változni fog. 

A digitális nyelv jelenlétének különbözõ formáit és módozatait feltáró elem-
zési munka – különösen abban az esetben, ha mindezt a beszélõkhöz rendelhe-
tõ társadalmi jellemzõkkel is összhangba kívánja hozni – szakmai szempontból
vonzónak és hasznosnak mutatkozik. Részben azért, mert a szociolingvisztikai
elemzések új és változó terepérõl van szó, a kutatási eredmények pedig látvá-
nyosak, érdeklõdést keltõek. Nem mellékes szempont az sem, hogy a digitális
nyelv térnyerésével kapcsolatos szakmai eredmények rendszerint eltérõ megíté-
lés alá esnek (hol elõnyösnek, hol pedig hátrányosnak tarjuk ezeket a jelensége-
ket), és a megítélések eltérõ, nem ritkán oppozíciós jellege a szakmán túlmutató
érdeklõdést is termel. Ez utóbbi kijelentés fontosságára utal az a tény, hogy nem
csupán a nyelvhasználat vagy éppen a nyelv változásáról van szó. A digitális
nyelv térnyerése szoros összefüggésben van a társadalmi kommunikáció alapvi-
szonyainak a megváltozásával. Megváltozik a kommunikációs helyzetek létreho-
zásnak gyakorlata, a kommunikációs helyzetekben mûködõ szimmetrikus-
aszimmetrikus viszonyok ismert rendje, az intim/bizalmas és nyilvános kommu-
nikációs helyzetekhez kapcsolódó tematizációk  társadalmi helye és funkciója.5

Ebben a helyzetben a standard nyelvhasználati normáktól való eltérés maga is
normává válik/válhat. Mindez arra figyelmeztet, hogy a digitális nyelvnek az
anyanyelv használatára gyakorolt hatása mellett a kommunikációs helyzetek és
nyelvi formák alakító, konstruktív funkcióját is elemzés tárgyává kell tenni. 
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Kutatásunk elsõdleges célkitûzése az volt, hogy felvázolja a vizsgált térségre
vonatkozóan hasznosnak ígérkezõ megközelítési szempontokat és elemzési eljá-
rásokat arra vonatkozóan, hogy a digitális nyelvnek az anyanyelvre gyakorolt ha-
tása miként lenne empirikusan megragadható. Az elemzés eredményeihez azon-
ban egyre több tisztázásra váró kérdés kapcsolódik. Nem könnyen dönthetõ el
például, hogy a normatív nyelvhasználattól való eltérés a digitális nyelv szám-
lájára írható-e, vagy pedig az anyanyelvi kompetenciák (szókincs, helyesírás,
mondatszerkesztési szabályok ismerete) hiányosságaiból fakad. A digitális esz-
közök használata lehetõvé teszi azt is, hogy a tanulók a normatív elvárások/eljá-
rások ismeretének hiányát beszélt nyelvi megoldásokkal pótolják. Az így megal-
kotott szöveg a digitális eszközökkel folytatott kommunikációban teljes értékû-
nek minõsül, és a standard nyelvhasználat szabályainak ismerete nem hiányos-
ságként jelenik meg, hanem az ilyen jellegû igény/elvárás a nyelvhasználatból
egyszerûen kiiktatódik. Tapasztalatunk az, hogy a digitális nyelv anyanyelvre
gyakorolt hatását részterületenként és csoportspecifikusan kell vizsgálni. Fon-
tosnak mutatkozik ebbõl a szempontból az életkor, a kommunikációs helyzet tí-
pusa, az urbánus–rurális környezet jellege és nem utolsósorban a kortárscsopor-
tokhoz való tartozás mértéke. Elsõ lépésben nyilván az a legfontosabb szakmai
feladat, hogy ráirányítsuk a figyelmet a téma aktualitására, és ösztönözzük, tá-
mogassuk az alkalmazható mérési, értelmezési eljárások kidolgozását, azok ki-
sebb-nagyobb léptékben való alkalmazását. 
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Be ve ze tés

Az internet ko runk ra jel lem zõ gyor sa ság gal,
mond hat ni a sem mi bõl tûnt fel, és lé pett be éle -
tünk be. Olyan gyor san és olyan in ten zi tás sal
ter jedt el, hogy idõnk sem ma radt ta nul má nyoz -
ni ezt az új kör nye ze tet, ho lott je len tõs ha tás sal
le het min den nap ja ink ra. Ha tá sa szá mos eset ben
po zi tív nak bi zo nyul, vi szont jó né hány al ka lom -
mal en nek épp el len ke zõ je mu tat ko zik meg.1

Az internet a gaz da ság moz ga tó ru gó já vá
vált, ott van a min den na pi éle tünk ben. Nép sze -
rû ség ének alap pil lé re a nap ra kész in for má ció -
szer zés le he tõ sé ge. Eb ben a vir tu á lis le xi kon -
ban ke re sik az õket pil la nat nyi lag ér dek lõ in for -
má ci ó kat az em be rek. Az internetbe ve tett bi za -
lom nak kö szön he tõ en so kan for dul nak olyan
eset ben is az internethez, ami kor lel ki és tes ti
prob lé mák kal küz de nek. 

A Telegraph internetes ol dal ada tai szerint2

2015-ös ada tok alap ján az Egye sült Ki rály ság ban
élõk 21,8%-a hasz nál ja az internetet sa ját egész -
sé gé vel kap cso la tos kér dé sek meg vá la szo lá sá ra.
A kér de zet tek 11% azt val lot ta, hogy azért for -
dult a vi lág há ló hoz, mert nem ka pott meg fe le lõ
idõ ben idõ pon tot az or vos hoz, 10,8%-a azt
mond ta, hogy a Google volt a leg jobb op ció mert
az or vos nem volt elég gyors. A vizs gá la tot az
Egye sült Ki rály ság Digital Health Report In té ze -
te vé gez te 61 mil lió Google-keresés alap ján, és
1013 fel nõt tet kér de zett meg. 

Rice3 vizs gá la tai alap ján 2000-ben az
Egyesûlt Ál la mok ba élõ fel nõt tek 27,5%-a hasz -60
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nál ta az internetet ön di ag nó zis ra, va gyis a sa ját tü ne te i nek ke ze lé sé re, míg ez az
arány 40%-ra nõtt 2002-ben, és 61%-ra 2008-ban4. 

Az Eu ró pai Unió Eurobarométer fel mé rés ada tai szerint5 az EU ál lam pol gá rai
70%-ban gon dol ják azt, hogy az internet egy nagy sze rû le he tõ ség ar ra, hogy az
egész ség gel kap cso la tos in for má ci ók ra ke res se nek rá. Tíz bõl hat eu ró pai, ami kor
egész ség gel kap cso la tos in for má ci ók ra kí ván csi, elõbb a Google-hoz for dul, és
90%-a mond ja azt, hogy ki elé gí tõ in for má ci ó kat is ta lál az interneten (European
Commission. Survey of Online Health Information, 2014). 

Több té nye zõ be fo lyá sol ja a be te gek or vos hoz for du lá sát. Még azok ban az or -
szá gok ban is, ame lyek szo ci á lis szem pont ból a leg in kább fej let tek, lé nye ges té -
nye zõ, hogy az egyén szá má ra mi lyen egész ség ügyi szol gál ta tást en ged meg az
anya gi hely ze te. A pénz ügyi ke ret be fo lyá sol ja az il le tõ sze mély or vos hoz for du -
lá sá nak gya ko ri sá gát. A gaz da sá gi té nye zõ mel lett a de mog rá fi ai fak to rok fon tos
mu ta tók le het nek. Több eset ben ke re sik fel az or vost az idõ sek, a gyer me kek, a
höl gyek és azok, akik nek ma ga sabb is ko lai vég zett sé gük van. Lé nye ges té nye zõ,
hogy az il le tõ szá má ra a lak he lyén mi lyen az egész ség ügyi hely zet, és hogy mi -
lyen tá vol sá got kell meg ten nie egyes szol gál ta tá sok igény be vé tel éhez. Az or vos -
hoz fo lya mo dás min den al ka lom mal ne héz dön tés, hi szen a pá ci ens szá má ra ki -
fe je zett szo ron gást okoz prob lé má i nak a fel fe dé se, az elõ for du ló kel le met len ki -
vizs gá lá sok, a mun ka hely rõl va ló hi ány zás és a to váb bi ne ga tív kö vet kez mé nyek
le he tõ sé ge. A pszi cho ló gi ai té nye zõ is fon tos, mert ide tar to zik az egész ség meg -
õr zés mo ti vá ci ó ja, a tü net ész le lé se, a be teg ség re vo nat ko zó né ze tek, il let ve a be -
teg ség fö lött ér zett kontroll.6

A medikális szo ci o ló gi ai iro da lom ar ra a kér dés re, hogy az internetdiagnózis
he lyet te sí ti vagy ki egé szí ti-e az egész ség ügyi szol gál ta tá so kat, két hi po té zist fo -
gal maz meg. Az el sõ hi po té zis, hogy mi vel az egyén nek hoz zá fé ré se van olyan
egész ség gel kap cso la tos in for má ci ók hoz, amik hez ed dig csak az or vos nak volt
hoz zá fé ré se, csök ken ti az in di vi duum ban az or vos tól va ló füg gõ sé get, és ez ál tal
az orvoslátogatások gya ko ri sá gát. A má sik hi po té zis azt fel té te le zi, hogy az inter-
neten ka pott in for má ci ók nem min den eset ben elé gí tik ki az in di vi duu mot, és
emi att or vos hoz for dul, hogy az or vos úgy mond iga zol ja az interneten ka pott in -
for má ci ók valószerûségét.7 Suziedelyte8 em pi ri kus vizs gá la tá ban azt ta lál ta,
hogy azon sze mé lyek, akik az egész sé gi ál la po tuk meg ér té sé re az internetet
hasz nál ják fel, in kább meg lá to gat ják az or vost, hogy meg nyug tas sa õket az inter-
neten ol va sott tü ne tek kel kap cso la to san, mint azok a sze mé lyek, akik csak az or -
vost lá to gat ják, és nem do ku men tá lód nak az interneten. 

McMullan9 metaanalízise alap ján az internetnek kö szön he tõ en az egyén a
passzív befogadószerep he lyett ak tív fo gyasz tó ja lett az egész ség ügyi in for má ci -
ó nak. Az internet se gít sé gé vel több kér dést tud meg fo gal maz ni or vo sá nak, és in -
for mál tabb, ami kor be lép a ren de lõ be. Ez nyil ván meg vál toz tat ja az or vos-be teg
kap cso la tot. 

Az Ipsos 2013. jú ni u si nem zet kö zi fel mé ré se sze rint a kö zel múlt ban az em -
be rek csak nem fe le, 48%-a né zett utá na az interneten egész ség ügyi té má jú kér -
dé sek nek. En nek ará nya a nõk ese té ben ma ga sabb (55%), míg a fér fi ak ese té ben
ala cso nyabb (40%). El kép zel he tõ, hogy a mér leg azért bil len a nõk ol da lá ra,
mert ben nük erõ sebb a kész te tés, hogy tu da tá ban le gye nek az in for má ci ók nak,
le gyen szó jó vagy rossz hír rõl. Vagy ta lán azért, mert a fér fi ak jel lem zõbb mó -
don ha lo gat ják a dol go kat, és csak ak kor lép nek, ha már na gyon kell?10
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Mód sze rek és esz kö zök

A vi lág há lón szá mos kér dés re meg kap hat juk a vá laszt szin te pil la na tok alatt,
de saj nos szám ta lan eset ben a vá la szok nin cse nek meg ala poz va ta pasz ta la ti lé -
pé sek kel. Az át la gos internetfelhasználó meg elég szik né hány rö vid vá lasszal
kér dé sét il le tõ en, és nem vé gez el len õr zést az in for má ció hi te les sé gét ku tat va.
Ez a prob lé ma töb bek közt ak kor is okoz hat gon dot, ha az internetre úgy te kin -
tünk, mint egy vir tu á lis or vos ra, és hi te le sebb nek fo gad juk el, mint a há zi or vo -
sun kat, pa ti ku sun kat. Fon tos szem pont nak te kint he tõk to váb bá a ké nye lem, az
anya gi meg fon to lás, a szo ron gás, az idõ meg ta ka rí tás és a kör nye ze ti vi szo nyok
is. Hi szen prob lé ma ese tén egy re gyak rab ban az internethez for du lunk or vos he -
lyett, így idõt, pénzt és ener gi át spó rol va, va la mint meg véd ve ma gun kat a ren -
de lõk ál ta lá nos nyo masz tó kör nye ze té tõl.  

Je len vizs gá lat cél ja a fi a ta lok, fi a tal fel nõt tek, il let ve kö zép ko rú ak kö ré ben
tör té nõ internethasználati szo ká sok fel tér ké pe zé se volt, il let ve an nak elem zé se,
hogy az egyént mi be fo lyá sol ja ab ban, hogy az internetes in for má ló dást vá lassza
az or vos hoz for du lás he lyett.  

A vizs gá la ti po pu lá ció 80 fi a tal (18–24 év), 80 fel nõtt (25–34 év), il let ve 80
kö zép ko rú sze mély bõl (35–60 év) állt. A ku ta tás ban részt vet tek 37,1 %-a fér fi,
62,9 %-a nõ volt.  

A vizs gá lat kér dõ íves for má ban tör tént, mely a de mog rá fi ai ada tok mel lett az
internetezési szo ká sok ra kér dez rá, va la mint ar ra, hogy mi lyen mér ték ben hasz -
nál ják az internetet ön di ag nosz ti zá lás ra és ön gyó gyí tás ra. A vizs gá la ti po pu lá ci -
ót két fé le kép pen cé loz tuk meg. A Facebook online fe lü le ten ke resz tül cé loz tuk
meg azo kat a fel hasz ná ló kat, akik meg fe lel tek az élet ko ri fel té te lek nek (online
kér dõ ív vel). A Facebook-válaszolók ará nya 76% volt, és fõ leg a fi a tal és fel nõtt
cso port volt meg szó lít ha tó ezen a fe lü le ten. A kö zép ko rú kor osz tályt a dol go zó
nõk és fér fi ak ké pez ték, aki ket mun ka hely ükön ke res tünk meg, és pa pír-ce ru za
mód szer rel töl töt ték ki a kér dõ ívet. A vizs gá lat a Sapientia Er dé lyi Ma gyar Tu -
do mány egye tem eti kai bi zott sá ga ál tal jó vá ha gyott 89/EB/EMTE/04.09.2015 szá -
mú en ge dély meg szer zé sét kö ve tõ en va ló sult meg. 

Ered mé nyek

Az 1. áb ra a vizs gá la ti po pu lá ció ál tal na pon ta internetezéssel el töl tött idõt
áb rá zol ja. A 18–24 év kö zöt ti fi a ta lok cso port já nak 45%-a na pon ta több mint 4
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órát hasz nál ja az internetet. A vá la szok ból le ol vas hat juk, hogy a fi a ta lok töb bet
interneteznek na pon ta, mint a fel nõt tek, il let ve a kö zép ko rú ak (χ2 = 44,4; p <
0,05). A 18–24 év kö zöt ti ge ne rá ció ugyan is már az internet vi lá gá ban szü le tett
és nõtt fel, így az online a lét ele mük. 

A vizs gá la ti sze mé lyek leg több ször utá na néz nek az interneten egész ség ügyi
kér dé se ik nek, mi e lõtt or vos hoz for dul ná nak (1. táb lá zat). A fi a ta lok (18–24 év)
ke vés bé ér zé ke nyek eny he tü ne te ik re, és csak né ha ér dek lõd nek online. A fi a ta -
lok be teg ség per cep ci ó ja más, mert egész sé ge seb bek, emi att a „min dig” vá lasz
eb ben a kor osz tály ban a leg ala cso nyabb (χ2=14,23; p<0,05). A ku ta tás ban részt
vett sze mé lyek 12,9%-a min dig, 23,8%-a az ese tek nagy több sé gé ben, 37,5%-a
né ha né zett utá na eny hébb pa na szok je lent ke zé se kor az interneten, hogy mi lyen
meg ol dást aján la nak prob lé má juk ra, mi e lõtt or vos hoz for dul ná nak, míg 25,8%-
uk so ha nem bön gész te az internetet ez zel kap cso la to san. A meg kér de zet tek kö -
ré ben eny hébb pa na szok ese té ben az aján lott meg ol dá sok 5,4%-nál min dig
hasz nos nak bi zo nyul tak, 42,5%-nál leg több ször hasz nos nak bi zo nyul tak, 42,5%
ese té ben csak né ha vol tak hasz no sak, míg 9,6%-nál so ha nem vol tak hasz no sak
(2.táblázat). Eny hébb pa na szo kon meg fá zást, inf lu en zát, fej fá jást ér tet tünk.

1. táb lá zat. Mi lyen gyak ran néz nek utá na az interneten az eny hébb tü ne te ik nek

*p < 0,05

2. táb lá zat. Mennyi re kielégítõek az interneten ka pott vá la szok

A vizs gá la ti sze mé lyek 17,5%-a min dig, 33,3%-a az ese tek nagy több sé gé ben,
42,1% pe dig csak né ha in for má ló dik online, ko mo lyabb pa na szok je lent ke zé se -
kor, mi e lõtt or vos hoz for dul na. Csu pán 7,1% az, aki so ha nem hasz nál ja az
internetet ko mo lyabb pa na szok ese té ben ön di ag nosz ti zá lás ra (3. táb lá zat). A ko -
mo lyabb pa na szok a kö vet ke zõk re vo nat koz tak:  szé dü lés, erõs szív do bo gás, ne -
héz lég zés, lá tás za var, gör csök, erõs fáj dal mak. 
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Mindig Legtöbbször Néha Soha

1. cs. (18–24 év) 5%* 22,5% 47,5% 25%

2. cs. (25–34 év) 12,5% 22,5% 38,8% 25%

3. cs. (35–60 év) 17% 21% 20% 22%

Mindig Legtöbbször Néha Soha

1. cs. (18–24 év) 6,3% 37,5% 45% 11,3%

2. cs. (25–34 év) 2,5% 40% 47,5% 10%

3. cs. (35–60 év) 7,5% 50% 35% 7,5%



3. táb lá zat. Mi lyen gyak ran néz nek utá na az interneten a ko mo lyabb pa na szok nak

A to váb bi ak ban ar ra vol tunk kí ván csi ak, hogy mi lyen ol da la kat hasz nál nak
a vizs gá la ti sze mé lyek egész ség gel kap cso la tos in for má ció gyûj tés re. A vizs gá la -
ti sze mé lyek 90%-a egy sze rû en csak be ír ja a Google-keresõbe a kí vánt in for má -
ci ót, és en nek alap ján ke res gél to vább a ki adott ol da la kon (4. táb lá zat). Szig ni fi -
káns kü lönb ség mu tat ko zott a fi a ta lok és a fel nõt tek, il let ve a kö zép ko rú ak kö -
zött a ho me o pá ti ás ol da lak igény be vé tel ét il le tõ en (χ2 = 6,20; p = 0,043). A fel -
nõtt kor osz tály in kább bí zik a ho me o pá ti ás ke ze lé sek ben. A fó ru mo kon va ló do -
ku men tá lás a fi a tal cso port ban ke ve sebb kredibilitással bír, mint a fel nõt tek
vagy kö zép ko rú ak cso port já ban. 

4. táb lá zat. Interneten el ér he tõ le he tõ sé gek az ön di ag nosz ti zá lás ra

*p < 0,05; **p < 0,05 

Nincs kü lönb ség a há rom kor osz tály kö zött az interneten aján lott ke ze lé sek -
hez va ló for du lást il le tõ en. Ér de kes vi szont, hogy a fel nõtt kor osz tály in kább
ren del gyógy ha tá sú ké szít mé nye ket az internetrõl a fi a tal ge ne rá ció tag ja i hoz
ké pest, akik nek ke ve sebb szük sé gük van er re, il let ve az idõ sebb ge ne rá ci ó hoz
ké pest, akik vi szont nem bíz nak az internetben, vagy nem jár ta sak annyi ra az
internetezésben, hogy ilyen sze re ket ren del je nek (5. táb lá zat). 

Az ál ta lunk vizs gált po pu lá ci ó ban mi nél ma ga sabb az egyén is ko la vég zett -
sé ge, an nál ki sebb arány ban ren del nek gyógy ha tá sú ké szít mé nye ket az
Internetrõl, ahe lyett, hogy az or vost fel ke res nék (r = 0,52; p < 0,05).
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1. cs. (18–24 év) 16,3% 37,5% 40% 6,3%

2. cs. (25–34 év) 13,8% 28,8% 47,5% 10%

3. cs. (35–60 év) 22,5% 33,8% 38,8% 5%

18–24 év 25–34 év 35–60 év

Google 92,5% 86,3% 81,3%

Online doktor 21,2% 21,3% 17,5%

Fórum 16,3% 28,8% 30%*

Közösségi oldalak 13,8% 17,5% 13,8%

Homeopátiás oldalak 13,8% 2,5% 30%**



5. táb lá zat. Mi lyen mér ték ben fo lya mod nak az interneten aján lott ke ze lé sek hez

A fi a ta lo kat sok kal in kább be fo lyá sol ja a ké nye lem ab ban, hogy az internetet
vá lasszák, mi e lõtt or vos hoz for dul ná nak, mint a fel nõt te ket, és a kö zép ko rú a kat
(χ2 = 16,62; p < 0,05). To váb bá a fi a ta lok ra az anya gi meg fon to lás is nagy ban
hat, míg a fel nõt tek re, és a kö zép ko rú ak ra ke vés bé (χ2 = 13,41; p = 0,001). Leg -
töb ben azért ré sze sí tik elõny ben az online-t, mert sze ret nek in for má lód ni, il let -
ve idõt spó rol nak meg, ugyan ak kor a nem meg fe le lõ or vos-be teg kap cso lat is ar -
ra kész te ti õket, hogy el tá vo lod ja nak az offline tér tõl. 

2. áb ra. Mi mo ti vál ja az online elõny be ré sze sí té sét az offline-hoz ké pest

Szig ni fi káns (χ2 = 7,57; p < 0,05) kü lönb ség mu tat ko zik az egyes kor cso port ok
kö zött ab ban a te kin tet ben, hogy az or vos hoz for du lást kö ve tõ en mi lyen arány ban
néz nek utá na az interneten az or vos ál tal fel ál lí tott di ag nó zis nak. A 25–34 év kö -
zöt ti ek 80%-a el len õr zi az or vos tól hal lot ta kat az interneten, és to vább ol vas, in -
for má ló dik, míg a fi a ta lok 61%-ban és az idõ seb bek 27%-ban te szik ezt.
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Mindig Legtöbbször Néha Soha

1. cs. (18–24 év) 0% 7,5% 53,7% 38,8%

2. cs. (25–34 év) 0% 12,5% 48,7% 38,8%

3. cs. (35–60 év) 2,5% 13,8% 51,2% 32,5%



Kö vet kez te té sek

A ka pott ered mé nyek azt mu tat ják, hogy füg get le nül at tól, hogy mi lyen kor -
osz tály hoz tar toz nak, a vizs gá la ti ala nyok na pon ta mi ni mum egy órát biz to san
interneteznek. Szer ves ré szét ké pe zi az éle tük nek az internet. 

Ki sebb pa na szok ese té ben, mint fej fá jás, meg fá zás, bõr ki üté sek, mind há rom
kor osz tály in kább in for má ló dik az interneten. Ko mo lyabb pa na szok ese té ben,
mint ami lyen a há nyin ger, szé dü lés, he ves szív do bo gás, vi szont in kább az or -
vost ke re sik fel egész sé gi prob lé má ik kal, még ak kor is, ha en nek az interneten
utá na néz nek. Nem zet kö zi ku ta tá sok azt mu tat ják, hogy az eu ró pa i ak egy har ma -
da (23%) google-ezi az egész sé gi ál la po tá val kap cso la tos kér dé se it (40% Dá nia,
15% Hol lan dia és en nél ki sebb szá za lék ban Gö rög or szág, Spa nyol or szág, Por tu -
gá lia). Az eu ró pa i ak 45%-a tart ja azt, hogy az internet ki vá ló esz köz ar ra, hogy
in for má lód junk az egész sé gi ál la po tun kat il le tõ en. Az ál ta lunk vizs gált po pu lá -
ci ó ban ez az arány 21%–37,5% kö zött mo zog. Fõ leg a fi a ta labb ge ne rá ció (18–24
év kö zöt ti ek) az, amely na gyobb bi za lom mal van az interneten ka pott in for má -
ci ók iránt, vi szont el mond ha tó az is, hogy a fi a tal kor osz tály ele ve ke ve sebb
egész sé gi prob lé má val küzd, ha pe dig van is egész sé gi prob lé má ja, rend sze rint
eny hébb tü ne tek rõl van szó, ami re va ló szí nû, hogy az interneten ki elé gí tõ vá -
laszt is kap nak. Az idõ sebb kor osz tály nál nyil ván je lent kez het nek már ko mo -
lyabb tü ne tek, és ha bár in for má lód nak az interneten, még min dig na gyobb szá -
za lék ban ke re sik fel in kább az or vost.

Több té nye zõ be fo lyá sol ja a be te gek or vos hoz for du lá sát. A pénz ügyi hely zet
egy fon tos té nye zõ je az or vos hoz for du lás nak. Az ál ta lunk vizs gált sze mé lyek az
online-t fõ leg azért ré sze sí tik elõny ben, mert úgy mond in gye nes és könnyen el ér -
he tõ szol gál ta tás. A fi a tal po pu lá ció in kább hi vat ko zott a pénz ügyi ek re. Va ló szí -
nû, hogy mi vel a fi a ta lok leg több ször ke vés bé ko moly tü ne tek kel ke rül nek szem -
be, anya gi meg gon do lás ból meg elég sze nek az internet nyúj tot ta in for má ci ók kal. 

A ké nye lem volt egy má sik té nye zõ, ame lyet az ál ta lunk vizs gált po pu lá ció
aka dály ként meg ne ve zett az or vos hoz for du lás kap csán. A fi a ta lok 55%-a a ké -
nye lem mi att ke re si vá la sza it in kább az interneten és nem az or vos nál. Egyes
fel te vé sek sze rint mi nél na gyobb be fek te tést igé nyel az or vos fel ke re sé se, an nál
job ban meg kell le gyünk gyõ zõd ve ar ról, hogy meg éri, va gyis ar ról, hogy az or -
vos fel tud ál lí ta ni egy di ag nó zist, és tud raj tunk se gí te ni. Így te hát, ha az il le tõ
or vos más vá ros ban tar tóz ko dik, aho va el kell utaz ni, pénzt, idõt és ener gi át kell
rá for dí ta ni, ak kor az elõb bi ek alap ján a tá vol ság gal for dí tot tan ará nyo san csök -
ken het az or vos hoz for du lás va ló szí nû sé ge.

Az or vos-be teg kap cso lat is fon tos té nye zõ. Az ál ta lunk vizs gált po pu lá ci ó ból
a  fel nõt tek (25–34 év kö zöt ti ek) 20%-a nyi lat koz ta azt, hogy ami att ke rü li az or -
vos fel ke re sé sét, mert nem sze re ti, aho gyan meg szó lít ják, és aho gyan kom mu ni -
kál nak ve le, il let ve 38,8%-ban mond ták azt, hogy az or vos vá la szai nem elé gí tik ki
õket. Szin tén a fel nõt tek cso port ja az, amely 80%-ban to vább in for má ló dik ar ról,
amit az or vos mon dott, mert nem volt ki elé gí tõ szá má ra a ka pott in for má ció.

Az ál ta lunk ka pott ered mé nyek egy be csen ge nek a Lee és munkatársai8 ál tal
meg fo gal ma zott hi po té zis sel, mi sze rint az interneten ka pott in for má ci ók nem
min den eset ben elé gí tik ki az egyént, és az emi att or vos hoz for dul, hogy az or -
vos úgy mond validálja az interneten ka pott in for má ci ók va ló sze rû sé gét. Az ál -
ta lunk ka pott ered mé nyek azt is mu tat ják, hogy az internetnek kö szön he tõ en az
egyén a passzív be fo ga dó sze rep he lyett ak tív fo gyasz tó ja lett az egész ség ügyi in -66
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for má ci ó nak. Az internet se gít sé gé vel több kér dést tud meg fo gal maz ni or vo sá -
nak, és in for mál tabb, ami kor be lép a ren de lõ be. Ez nyil ván meg vál toz tat ja az or -
vos-be teg kap cso la tot. 
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Bevezetõ

A 0–8 éves kisgyerekek társadalmilag sérülé-
keny csoportot alkotnak, hiszen kisgyerekkor-
ban a gyerekek teljes mértékben a felnõttek el-
látásától, gondoskodásától, szeretetétõl és irá-
nyításától függnek. A gyerekek a szülõktõl és a
környezetükben lévõ felnõttektõl sajátítják el az
élet eseményeihez és kihívásaihoz való hozzá-
állást, tõlük veszik át az életüket irányító érté-
keket és meggyõzõdéseket, tõlük sajátítják el az
élethez szükséges ismereteket, kompetenciákat
és képességeket. Az átadott meggyõzõdések, ér-
tékek, ismeretek, képességek és szokások világ-
nézetté szervezõdnek, amelynek jellegzetessé-
gei meghatározzák a gyerekek társadalmi alkal-
mazkodásának sikerét.

A szülõk az információs társadalomban
nagy kihívás elõtt állnak, hiszen a gyerekek szo-
cializációját a digitális társadalom követelmé-
nyeihez kellene igazítaniuk, miközben õk ma-
guk jövevények a digitális világban (Prensky
2001). A felnõttek mindennapi tudása, érték-
rendje és szokásai olyan társadalmi és kulturá-
lis környezetben alakultak ki, amelyet nem ita-
tott át a digitális technológia jelenléte. A kisgye-
rekek beleszületnek a fokozottan digitalizált és
mediatizált környezetbe, számukra természetes
a napi kapcsolat a digitális technológiával. Az68
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...a mai romániai 
óvodáskorú gyerekek
médiagazdag 
környezetbe születnek
bele, és sok esetben
már a szülõk is digitális
bennszülöttek...

TÕKÉS GYÖNGYVÉR

„MÁR SZÜLETÉSÜK ÓTA 
MAGUKBAN HORDOZZÁK 
EZT A KÓDOT”
A családi szocializáció szerepe 
az óvodáskorú gyerekek digitális gyakorlatának 
kialakulásában



új technológia nagyfokú térnyerésétõl a felnõttek nyugtalanok, szerintük a gye-
rekek figyelmét és idejét túlzottan lekötik a technológiai eszközök, a digitális te-
vékenységek pedig kiszorítják a gyerekek életébõl az életkorukra jellemzõ, vala-
mint a normális fejlõdésüket biztosító tevékenységek gyakorlását
(Burnett–Merchant 2012. 576.). A felnõttek sokszor úgy tekintenek a gyerekek-
re, mint olyan különleges lényekre, akik a digitális technológia alkalmazásának
képességével születnek, azonban ennél sokkal összetettebb a kérdés. A digitális
technológia állandó jelenléte, fõleg otthoni környezetben, számos alkalmat te-
remt a kis- és óvodásgyerekek számára, hogy már nagyon korán felfedezzék és
igénybe vegyék a digitális technológiát, amely számukra már más szerepet tölt
be, mint a felnõttek számára (Zevenbergen 2007. 19–20.).

A 0–8 éves kisgyerekek és a digitális technológia közötti kapcsolat megértésé-
nek fontosságát több érv is alátámasztja. A gyerekek otthoni környezete telítve van
digitális eszközökkel, ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül a technológia közvet-
len hatását a gyerekekre (Bolstad 2004. VII; Burnett–Merchant 2012. 576.). A léte-
zõ szakirodalmi megközelítések hangsúlyosan a digitális technológia veszélyeire
figyelmeztetnek (pl. az EU Kids Online, Net Children Go Mobile projektek), ame-
lyekre csakugyan tekintettel kell lennünk, azonban a digitális technológia megfe-
lelõ használata számos lehetõséget is teremt a gyerekek különbözõ képességeinek
fejlesztéséhez (Bolstad 2004. VII. A digitális technológia megfelelõ és értelmes
használata értelmezhetõ alternatív tanulási lehetõségként, mind otthoni, mind pe-
dig oktatási környezetben (Bolstad 2004. VII; Digital Agenda 2015).

Jelen tanulmány célja a családi szocializáció szerepének feltárása a 4 és 6
éves romániai gyerekek digitális gyakorlatának kialakulásában. Tanulmányunk-
ban a Digitális mûveltség és multimodális gyakorlatok a romániai kisgyerekek kö-
rében címû feltáró kutatásunk (Bakó–Tõkés 2015) minõségi adataira támaszko-
dunk, amelyeket 2015–2016-ban gyûjtöttünk két romániai településen. Kutatá-
sunk része a COST IS 1410 számú Digitális mûveltség és multimodális gyakorla-
tok kisgyermekek körében (DigiLitEY) címû nemzetközi kutatási együttmûködés-
nek. Az elmúlt húsz évben Romániában hasonló életkorú gyerekek körében nem
készült eredeti felmérés az általunk vizsgált témában. Kutatásunk a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem (szerzõdésszám: 252/15/28.04.2015) és a
Bethlen Gábor Alap (2016) támogatásával készült. 

A családi szocializáció szerepe 
a digitális gyakorlatok kialakulásában

A napi szokások, rutinok és rítusok kialakításában az összes szocializációs
csoport közül a családnak van a legfontosabb szerepe (Grusec–Davidov 2006.
284.). Kora gyermekkorban a gyerek a legtöbb idõt a családjában tölti, és termé-
szetesnek tekinti mindazt, amit ott tapasztal. A sorozatos ismétlések és megerõ-
sítések következtében a kisgyerek azonosul a családban tapasztalt értékekkel,
hozzáállással, motivációkkal, a társas együttlét és együttmûködés otthoni for-
máival (Nutbrown et al. 2016. 4.). A családdal való azonosulás megalapozza a
gyerek identitását, a kisgyerek a család tagjaihoz hasonlóan érez, gondolkozik
és cselekszik. A család tagjaként a kisgyerek átveszi a családban megfigyelt szo-
kásokat, rutinokat és rítusokat, amelyek a tágabb társadalmi alkalmazkodás
szempontjából többé vagy kevésbé eredményesek lesznek (Grusec–Davidov
2006. 287.).
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Becker (2014) kiemeli a családi tevékenységek és a kisgyermek különbözõ ké-
pességeinek fejlõdése közötti pozitív kapcsolatot. Marsh, Hannon, Lewis és
Ritchie (2015) azt tapasztalták, hogy otthon a gyerekek számos multimodális te-
vékenységet folytatnak a család tagjaival közösen, és az együtt végrehajtott tevé-
kenységek során fokozatosan hozzászoknak a digitális technológia használatá-
hoz. A szülõk és a kisgyerekek közös otthoni tevékenysége a digitális eszközök-
kel a családi élet részévé válik, és beépül a család napi szokásai közé
(Marsh–Hannon–Lewis–Ritchie 2015. 52.; Plowman–Stevenson–Stephen 2012). 

A családban szerzett tapasztalatok a gyerekek érdeklõdését is alakítják. A szü-
lõk biztatására a kisgyerekek kedvet kaphatnak a digitális eszközök kezelésének
megtanulására, különbözõ digitális tevékenységek kipróbálására, olyan kompeten-
ciák begyakorlására, amelyek a késõbbi életük során hasznukra válhatnak
(Davidson 2011. 25.). A családban begyakorolt digitális szokások hozzásegítik a
gyerekeket a számítógépen és egyéb digitális eszközökön keresztül zajló kommu-
nikáció sajátosságainak, illetve a digitális világban történõ jelenségek mûködési
módjának a megértéséhez (Burnett–Merchant 2012. 578.).

A kisgyerekek számára a szülõk és testvérek követendõ mintául szolgálnak.
A gyerekek a család elfogadott tagjai szeretnének lenni, ezért az élet különbözõ
területein és a digitális eszközök használatában is elkezdik a tekintélyesebb csa-
ládtagok szokásait utánozni (Velicu–Mitarcã 2016. 68.; Burnett–Merchant 2012.
580.). A családban szerzett tapasztalatok során a kisgyerekek átveszik a digitális
eszközök otthoni használatának módját. A gyerekek az anya és az apa használa-
ti szokásait figyelve tanulják meg a digitális eszközök alkalmazásának céljait és
kontextusát (Burnett–Merchant 2012. 580.). A szakirodalomból kiderül, hogy
amennyiben a szülõk aktívan bekapcsolódnak a gyerekek életébe, a késõbbiek-
ben ez a gyerekek eredményességének növekedésében kimutathatóvá válik
(O’Hara 2011. 221; Valcke et al. 2010. 455.). Ez érvényes a digitális gyakorlatok
kialakulásának esetében is. A szülõk a gyerekek digitális tapasztalatszerzésének
fontos ösztönzõi lehetnek azáltal, hogy a gyerekeknek lehetõségeket teremtenek,
erõfeszítéseiket és eredményeiket elismerik, vagy éppen közös élményekben
vesznek részt. 

A szülõi nevelési stílus szintén létfontosságú a gyerekek különbözõ szokása-
inak az alakításában. A szülõ által támogatott digitális tevékenységeknek na-
gyobb esélyük van bekerülni a gyerek napi rutinjába, míg a szülõk által nem pre-
ferált elfoglaltságokban a gyerek járatlan marad. Amennyiben a szülõ támogató
és megengedõ a számítógépes és egyéb digitális eszközökre épülõ tevékenysé-
gekkel szemben, akkor a gyerekeknek több esélye lesz ilyen irányban tapaszta-
latot és tudást gyûjteni. A tiltással nevelõ szülõ viszont elveszi a gyerekétõl az
esélyt, hogy próbálkozzon, tévedjen, és ezáltal tanuljon és fejlõdjön, illetve ön-
bizalmat nyerjen. A kutatások alátámasztják, hogy a minõségi szülõi támogatás
és a szülõi elfogadás pozitívan hat a gyerekek megfelelõ és értelmes napi gyakor-
latainak a kialakulásában, legyen szó valós vagy digitális tevékenységekrõl
(Valcke et al. 2010. 457.). Plowman, McPake és Stephen (2008) kihangsúlyozzák,
hogy a szülõk nem ismerik fel eléggé szerepük fontosságát a digitális gyakorla-
tok átadásának folyamatában. 

A kisgyerekek a legtöbb idõt az édesanyjukkal, testvéreikkel és a kortárssak-
kal töltik. Az apák kevés idõt töltenek kisgyermekükkel, általában egy-két órát a
nap esti idõszakában (Nutbrown et al. 2016; Lupu et al. 2013. 8; O’Hara 2011.
227.). A kisgyerekek digitális tapasztalatait fõleg az anya és a nagyobb testvérek70
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hozzáállása befolyásolja (Marsh et al. 2015. 2.). A kisgyerekek sokat tanulnak a
kortársaktól is, hiszen utánozzák egymást cselekedetekben, viselkedésben, be-
szédstílusban. Az utánozó magatartás a digitális eszközök használatára is érvé-
nyes (O’Hara 2011. 225.).

Módszertan 

Jelen tanulmány egy feltáró kutatás minõségi adataira épül, amelyet 2015 de-
cembere és 2016 májusa között végeztünk (Bakó–Tõkés 2015). A kutatást két er-
délyi településen végeztük: Kolozsváron és Nyárádszeredában. A statisztikai
adatok egyértelmûen jelzik a vidéki és a városi környezet befolyásoló szerepét a
digitális gyakorlatokra, ezért mi is követtük a különbözõségeket. 

A kutatás keretében félig strukturált interjút készítettünk 18 kisgyerek egyik
szülõjével (16 anya és 2 apa), illetve családi látogatások alkalmával spontán be-
szélgetést folytattunk mindkét szülõvel és a gyerekekkel. A gyerekekkel óvodai
környezetben is találkoztunk, szabadon beszélgettünk, két alkalommal rajzoltat-
tuk õket, illetve egy alkalommal gyakorlatokat végeztettünk velük egy Samsung
Note 10.1 táblagéppel. 

A gyerekeket és családjukat a kutatásban együttmûködõ óvónõk segítségével
választottuk ki. A családok a középrétegekhez tartoztak a szülõk iskolai végzett-
sége és foglalkozásuk alapján. A megfigyelt családok teljes kiscsaládok voltak.

1. táblázat. A gyerekek megoszlása lakhely, nem és életkor szerint

A kutatásban betartottuk a társadalomtudományi kutatás etikai szabályait,
mind a gyerek, mind  pedig a szülõk és óvónõk részvétele önkéntes volt. 

Eredmények 

Adataink rávilágítottak arra, hogy a mai romániai óvodáskorú gyerekek médi-
agazdag környezetbe születnek bele, és sok esetben már a szülõk is digitális
bennszülöttek, akik okostelefonnal, táblagéppel, laptoppal és számos más digitá-
lis eszközzel rendelkeznek. Ebben a tekintetben az általunk vizsgált 18 gyerek
családi környezete hasonlóságot mutat a nemzetközi (Holloway et al. 2013. 4;
Marsh et al. 2015. 5.) és romániai (Velicu–Mitarcã 2016. 39.) általános helyzettel.

Ugyanakkor azt is megállapítottuk, hogy összhangban a nemzetközi és romá-
niai szakirodalomban leírtakkal (Velicu–Mitarcã 2016. 39; O’Hara 2011. 222.) a
18 család ellátottsága digitális eszközökkel, illetve a gyerekek digitális eszköz-
használata nem homogén. Megfigyeltük, hogy a nagyvárosi környezet és a szü-
lõk elõnyösebb foglalkozási helyzete kedvezõen befolyásolta a családok digitális
eszközökkel való ellátottságát. 
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Lakhely Fiúk (fõ) Lányok (fõ)

4 éves 5éves 6 éves 4 éves 5 éves

Kolozsvár 1 3 1 1 2

Nyárádszereda 1 4 – – 5

Összesen 2 7 1 1 7



Szintén a szakirodalomból tudjuk, hogy otthon a legtöbb kisgyerek leggyak-
rabban a laptopot vagy az asztali számítógépet használja (Mascheroni–Olafsson
2014; Velicu et al. 2014). Személyes eszközként a gyerekek táblagéppel rendel-
keznek (Sefton-Green et al. 2016; Jaros 2016; Rideout 2013. 10; Velicu–Mitarcã
2016. 39.). Az általunk vizsgált összes családban volt asztali számítógép és lap-
top, az asztali számítógépeket ritkán használták, a laptop volt a felnõttek mun-
kaeszköze. A kolozsvári gyerekek mind rendelkeztek táblagéppel, a tíz nyárád-
szeredai gyerekbõl háromnak volt saját mûködõképes táblagépe. 

A családok tulajdonában számos más digitális eszközt találtunk, így digitális
fényképezõgépet, videokamerát, DVD-lejátszót stb., azonban a szülõk és a gyerek
kedvenc eszköze az okostelefon volt. A célcsoportunkhoz tartozó összes szülõ
rendelkezett okostelefonnal, és általános volt, hogy a szülõk odaadták gyerekeik-
nek okostelefonjukat néhány játék élvezésére (Chaudron 2015. 8; Velicu–Mitarcã
2016. 40.). A gyerekek kedvencei közé az érintõképernyõs mobil eszközök tartoz-
tak (táblagép és okostelefon), és amennyiben a gyerek hozzáfért ilyen eszközök-
höz, gyakoribb volt a digitális tevékenységek beépülése a napi rutintevékenysé-
gek közé. Az érintõképernyõs mobil eszközök népszerûségét a kisgyerekek köré-
ben a nemzetközi szakirodalom is alátámasztja (Chaudron 2015. 7.).

A kutatások igazolják, hogy az internetezés elsõsorban otthoni tevékenység
(Valcke et al. 2010. 454.). A vizsgálatba bevont 18 gyerek családja rendelkezett
internetkapcsolattal, és a gyerekek otthoni környezetben léptek be az internet-
re. A gyerekek nem értették az internet mûködésének módját, azonban felis-
merték, ha a YouTube vagy az online játékok leállásának oka az internetkap-
csolat hiánya volt.

Hasonlóan a 8 év alatti romániai (Velicu–Mitarcã 2016. 42.) és európai
(Chaudron 2015. 7.) gyerekekhez, a mi célcsoportunkban is a legnépszerûbb di-
gitális tevékenységek a YouTube-rajzfilmek és -videók nézése, az online vagy a
mobil eszközökre letöltött játékok játszása, fényképek és házi videók készítése,
illetve ezek visszatekintése volt. A kisgyerekek hamar megtanulták a saját igé-
nyeiknek megfelelõ játékok letöltésének módját a táblagépre vagy a szülõk mo-
biltelefonjára. Megfigyelhetõ volt a nemek szerinti különbség a letöltött játékok
jellege tekintetében, a fiúk inkább az akadályok leküzdését, autós vagy stratégi-
ai játékokat, míg a lányok a gondozós, fõzõs vagy öltöztetõs játékokat preferál-
ták. Az általunk megfigyelt gyerekek ritkán használták a digitális eszközöket in-
formációkeresésre és kommunikációra. A klasszikus videojátékok elveszítették
vonzerejüket, a gyerekek inkább választották az érintõképernyõs mobil eszközö-
kön játszható játékokat. Velicu és Mitarcã (2016) a táblagépet a kisgyerekek új já-
tékszerének nevezték. A szakirodalomban találtunk példát arra is, hogy a kis-
gyerekek virtuális világokban és közösségi oldalakon is jelen vannak (Holloway
et al. 2013. 12.), azonban ez a mi célcsoportunkban nem volt jellemzõ. Szintén
nem elterjedt a különbözõ oktatóvideók követése, amely az amerikai kisgyere-
kek körében eléggé népszerû (Rideout 2013. 11.).

A szülõk elmondása szerint a gyerekek fõleg egyedül szoktak játszani a di-
gitális eszközökkel. A felügyelet úgy történt, hogy a gyerekek a család közös
terében játszottak, így a szülõ szemmel tudta tartani a gyerek ténykedését. A
szülõk az esetek többségében a digitális eszközhasználat idejét szabályozták,
és kevésbé foglalkoztak a gyerekek által választott játékok tartalmi vonatkozá-
saival. Ez a szülõi magatartás az európai vizsgálatokban is jellemzõ volt
(Chaudron 2015. 7.). 72
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A digitális eszközök használata a késõ délutáni vagy esti program része, és
habár nem uralta a gyerekek otthoni rutinját, mégis elmondható, hogy a népsze-
rû tevékenységekhez tartozott (Stephen et al. 2008. 24.). A szülõk átlagban napi
egy-két órára engedélyezték a gyerekeknek a digitális eszközök használatát.

Érdekes tapasztalat volt, hogy a kisgyerekek körében még mindig népszerûbb
médiaeszköz a tévé, mint a különbözõ digitális eszközök. A gyerekek reggeli és
esti rutinjában napi szinten jelen volt a televíziós rajzfilmnézés, és ebben hason-
lóak a kisgyerekek Romániában (Velicu–Mitarcã 2016. 41.) és a világon
(Davidson 2011. 25.). A vizsgált családok nem okostévével, hanem hagyomá-
nyos televízióval rendelkeztek. 

A szakirodalom szerint a középrétegekhez tartozó szülõk a digitális eszközö-
ket a tanulás eszközeinek tartják (Wellington 2001. 234.), mégis az általunk vizs-
gált családokban a digitális eszközök használatát a szülõk a szórakoztató idõtöl-
tések közé sorolták. Óvodáskorban elég nehéz szétválasztani a játékot a tanulás-
tól, hiszen a kisgyerekek fõ tevékenysége a játék, amely elsõsorban a tanulást
szolgálja; a mesehallgatás, játékok játszása vagy a rajzolás egyértelmûen a fej-
lesztõ tevékenységekhez sorolhatók ebben a korban (Bolstad 2004. 6.).

Értelmezés és konklúzió

Tanulmányunkban a családi szocializáció szerepét vizsgáltuk a 4 és 6 éves
gyerekek digitális szokásainak és mûveltségének kialakulásában. A mai társada-
lomban a kisgyerekek már úgy nõnek fel, hogy családjukban mindennapi ta-
pasztalat a digitális eszközök használata, és a társadalmi beilleszkedésnek is
fontos követelménye a digitális mûveltség. A romániai tudományos szakiroda-
lomban nem találtunk eredeti kutatásokat az óvodáskorú gyerekek és a digitális
technológia kapcsolatáról, ilyen értelemben a fentiekben bemutatott vizsgálat-
nak hiánypótló szerepe van. 

A digitális technológia jelen van az általunk megfigyelt kisgyerekek minden-
napi életében, és a gyerekek elsõsorban otthoni környezetben, szórakozásra és
szabadidejük eltöltésére használják a digitális technológiát. Mind a nyárádsze-
redai, mind a kolozsvári gyerekek körében hasonló vonásokat figyeltünk meg a
digitális tevékenységek napi rutinba való beépülését illetõen. Feltételeztük,
hogy a nagyvárosi és kisvárosi gyerekek között hangsúlyosabb különbségek lesz-
nek a digitális technológia alkalmazásában, viszont inkább ún. digitális késést
(O’Hara 2011. 224.), mint digitális szakadékot tapasztaltunk. A kisvárosi gyere-
kek körében hasonló digitális gyakorlatok érvényesültek, mint a nagyvárosi gye-
rekek esetében, néha egy kis idõbeli késéssel. 

A vizsgálatunkban részt vevõ gyerekek digitális mûveltsége alapfokú volt, el-
sõsorban azokat a mûveleteket tudták elvégezni a digitális eszközökkel, amelye-
ket napi szinten otthon is gyakoroltak. A gyerekek nem rendelkeztek általános
ismeretekkel vagy kritikai hozzáállással a digitális környezetet illetõen, így nem
volt lehetõségük megérteni és ellenõrzésük alatt tartani a digitális térben szer-
zett tapasztalataikat. A szülõk a gyerekek digitális mûveltségének szintjét meg-
felelõnek tartották, véleményük szerint a kisgyerekek digitális tudását és tapasz-
talatait iskoláskor elõtt nem szükséges bõvíteni. 

A kutatás adatai alátámasztják feltételezésünket, mely szerint a gyerekek di-
gitális gyakorlatát a szülõk és a testvérek digitális szokásai jelentõsen meghatá-
rozzák. Az anya és az apa digitális szokásai mintaként kerültek a gyerek elé,
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amelyet a gyerek utánozott. A gyerek ugyanakkor utánozta kortársait is, így az
óvodai társak vagy a nagyobb testvérek szintén befolyásolták a gyerek digitális
szokásainak alakulását. Ez a következtetésünk összhangban van a romániai és
nemzetközi szakirodalom következtetéseivel (Marsh et al. 2015; Holloway et al.
2013; Plowman et al. 2008; Velicu–Mitarcã 2016.). 

Annak érdekében, hogy a gyerekek napi rutinjába a korukhoz illõ és a felnõtt
életükben is hasznos digitális gyakorlatokat építhessenek be, elõször a gyerekek
közelében lévõ felnõttek digitális szokásait kellene fejleszteni. Hasznos lenne a
szülõk felvilágosítása mindazokról a lehetõségekrõl, amelyeket az internet szá-
mukra vagy a gyerekeik számára nyújt. A világhálóhoz kapcsolt számítógép és
okostelefon információforrás és kommunikációs eszköz, amelynek megfelelõ
használata a felnõttek és a gyerekek fejlesztését egyaránt szolgálhatja. Ugyanak-
kor a nem megfelelõ használatnak megvannak a káros hatásai, ennek visszaszo-
rítása érdekében a felnõttekre váró feladat a tudatos hozzáállás megteremtése és
a hozzáértés szintjének növelése mind a szülõk, mind a gyerekek körében
(Tejedor–Pulido 2012; NAEYC 2012.).

A tanulmányban hivatkozott feltáró kutatás eredményeit nem lehet általáno-
sítani az összes romániai óvodáskorú gyerekre, mégis úgy véljük, a feltárt
helyzet figyelemre méltó a vizsgált téma szempontjából. Adatainkat összeha-
sonlítottuk a nemzetközi szakirodalom eredményeivel, és az azokban leírtak-
hoz hasonló jelenségekre bukkantunk a vizsgált romániai kisgyerekek körében
is. Tudatában vagyunk a tanulmány korlátainak olyan értelemben, hogy a meg-
figyelt gyerekek középrétegekhez tartozó családok gyerekei két romániai tele-
pülésrõl, ezért további adatgyûjtésre lenne szükség más társadalmi-kulturális
rétegekhez tartozó családok körében is (Burnett–Merchant 2012. 584.). Hasz-
nos lenne reprezentatív mintán és longitudinális vizsgálatokkal is nyomon kö-
vetni a digitális gyakorlatok szerepét a romániai kisgyerekek mindennapi éle-
tében. A további kutatások eredményei alapján a romániai helyzethez igazított
javaslatokat lehetne megfogalmazni, amelyek alkalmazása hozzájárulna a kis-
gyerekek digitális mûveltségének fejlesztéséhez és a korukhoz illõ fejlesztõ di-
gitális szokások kialakításához.

IRODALOM
Bakó Rozália Klára – Tõkés Gyöngyvér: Exploring digital literacy of young children. Paper presented at the con-
ference Qualitative Research in Communication. Bucharest, 23-25 September 2015.
Becker, Birgit: How often do you play with your child? The influence of parents’ cultural capital on the frequen-
cy of familial activities from age three to six. European Early Childhood Education Research Journal 2014.
22(1). 4–13. 
Bolstad, Rachel: The role and potential of ICT in early childhood education. A review of New Zealand and inter-
national literature. New Zealand Council for Educational Research, Wellington, 2004.
Burnett, Cathy – Merchant, Guy: Learning, literacies and new technologies: The current context and future pos-
sibilities. In: Larson, Joanne – Marsh, Jackie (eds.): Sage handbook of early childhood literacy. Sage, London,
2012.
Chaudron, Stephane: Young children (0-8) and digital technology. A qualitative exploratory study across seven
countries. Joint Research Center, European Commission, Brussels, 2015.
Davidson, Christina: Seeking the green basilik lizard: Acquiring digital literacy practices in the home. Journal
of Early Childhood Literacy 2011. 12(1). 24–45. 
Digital Agenda: Strategia Naþionalã privind Agenda Digitalã pentru România 2020. Monitorul Oficial al
României 2015. 340. 3–171.
European Commission: Recommendation 2006/962/EC on key competencies for lifelong learning.
https://goo.gl/xjsXZs
Grusec, Joan E.– Davidov, Maayan: Socialization in the family. The role of parents. In: Grusec, Joan E. –
Hastings, Paul D. (eds.): Handbook of socialization. Theory and research. Guilford Press, New York – London,
2006. 284–308.
Holloway, Donell – Green, Leila – Livingstone, Sonia: Zero to eight. Young children and their internet use. Lon-
don School of Economics, London, 2013.74

2017/8



Jaros, Izabela: What are pre-schoolers doing with tablets and is it good for them? 2016. https://goo.gl/OdQs5m
Lupu, Daciana – Norel, Mariana – Laurenþiu, Andrea Ramona: What the preschool children prefer: computer,
TV or dynamic, outdoor activities. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2013. 82. 7–11.
Marsh, Jackie – Hannon, Peter – Lewis, Margaret – Ritchie, Louise: Young children’s initiation into family lit-
eracy practices in the digital age. Journal of Early Childhood Research 2015. 15(1). 1–14.
Mascheroni, Giovanna – Olafsson, Kjartan: Net Children Go Mobile: Risks and opportunities. Educatt, Milano,
2014.
NAEYC (National Association for the Education of Young Children): Technology and interactive media as tools
in early childhood programs serving children from birth through age 8. NAEYC, Fred Rogers Center, 2012.
Nutbrown, Cathy – Clought, Peter– Levy, Rachael – Little, Sabin – Bishop, Julia – Lamb, Terry – Yamada-Rice,
Dylan: Families’ roles in children’s literacy in the UK throughout the 20th century. Journal of Early Childhood
Literacy 2016. (0)0. 1–19. 
O’Hara. Mark: Young children’s ICT experiences in the home: Some parental perspectives. Journal of Early
Childhood Research 2011. 9(3). 220–231. 
Plowman, Lydia – McPake, Joanna – Stephen, Christine: Just picking it up? Young children learning with tech-
nology at home. Cambridge Journal of Education 2008. 38(3). 303–319. 
Plowman, Lydia – Stevenson, Olivia – Stephen, Christine: Preschool children’s learning with technology at
home. Computers & Education 2012. 59(1). 30–37. 
Prensky, Marc: Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók. 2001. https://goo.gl/t2edlP 
Rideout, Victoria: Zero to eight: children’s media use in America 2013. Common Sense Media, 2013.
Sefton-Green, Julian – Marsh, Jackie – Erstad, Ola – Flewitt, Rosie: Establishing a research agenda for the dig-
ital literacy practices for young children: a White Paper for COST Action IS1410. 2016. http://digilitey.eu
Stephen, Christine – McPake, Joana – Plowman, Lydia – Berch-Heyman, Sarah: Learning from the children:
exploring preschool children’s encounters with ICT at home. Journal of Early Childhood Research 2008. 6(2).
99–117. 
Tejedor, Santiago – Pulido, Cristina: Challenges and risks of internet use by children. How to empower minors?
Comunicar 2012. 39(2). 65–72.
Tõkés Gyöngyvér: Digital practices in everyday lives of 4 to 6 years old Romanian young children. Compaso
2016. (7)2. 93–111. 
Valcke, Martin – Bonte, Sarah – Wever, Bram de – Rots, Isabel: Internet parenting styles and the impact on
Internet use of primary school children. Computers & Education 2010. 55(2). 454–464. 
Velicu, Anca – Mascheroni, Giovanna – Olafsson, Kjartan: Riscuri ºi oportunitãþi în folosirea internetului mo-
bil de cãtre copii din România. Raportul proiectului Net Children Go Mobile. Ars Docendi, Buc., 2014.
Velicu, Anca – Mitarcã, Monica: Young children (0-8) and digital technology. A qualitative exploratory study.
Preliminary findings to Romania. Romanian Academy – „Dimitrie Cantemir” University, Bucharest, 2016.
Wellington, Jerry: Exploring the secret garden: the growing importance of ICT in the home. British Journal of
Education Technology 2001. 32(2). 233–244. 
Zevenbergen, Robyn: Digital natives come to preschool: implication for early childhood practice. Contemporary
Issues in Early Childhood 2007. 8(1).19–29.

75

2017/8



Az alábbi tanulmány azt vizsgálja, milyen
preferenciák szerint olvas az erdélyi magyar
portálok olvasója. Mindezt három, jellegében
eltérõ, kolozsvári székhelyû magyar portál bel-
sõ mérései alapján mutatom be, a Transindex, a
Fõtér.ro és a Maszol.ro egyhavi – 2017. januári
– preferenciái mentén. Összefoglalóan bemuta-
tom a leginkább „kattintott” cikkeket (tematika,
témakezelés, stílus, cím, lead), megpróbálom
leírni, ki lehet az illetõ webhely olvasója, és mi-
ért látogat el épp oda, ahova.

A Transindex

Az 1999-ben az elsõ magyarországi portál, az
Internettó erdélyi kiadásaként elképzelt és útjá-
ra indított Transindex elsõ, jó ideig piacvezetõ
és ma is töretlenül jelen lévõ szereplõje az erdé-
lyi magyar online médiának. 

A Transindex láthatóan ma is igyekszik fia-
talos, trendi, nagyvárosi attitûdjét megõrizni,
kínálatában hangsúlyosan vannak jelen a zöld
(ezek a Think Outside the Box összefoglaló cí-
mû blogbejegyzések az oldalhoz kapcsolódó, de
külön projektet képezõ lapon kapnak helyet), a
másságra vonatkozó, a húszas-harmincas gene-
ráció életmódjához (trendek, fesztiválok) társít-
ható témák. Mindazonáltal idén januárban elsõ-
sorban a hónap politikai témáit keresték a por-
tál olvasói. A szerkesztõség nem adott ki szám-
szerû olvasottsági mutatókat, ám a legolvasot-

76

2017/8

...az erdélyi magyar
online-olvasó jól
rétegzett, eltérõ 
webhelyeket eltérõ
kínálatért keres. Ebbõl 
a szempontból szinte
értelmetlen 
hírversenyrõl beszélni 
e kolozsvári székhelyû
erdélyi magyar portálok
között...

BOTHÁZI MÁRIA

ONLINE MÉDIAKÖRNYEZET: 
MIT OLVAS 
AZ ERDÉLYI MAGYAR?



tabb anyagok listáját rendelkezésre bocsátotta. A 2017. januári top 10 ekként
mutat: 

1. Lemond tisztségébõl Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezetõ elnöke
2. Így szaporodik az erdélyi magyar
3. Kelemen Hunor válasza Ágoston Hugó nyílt levelére Maszol-ügyben
4. Pénzcsinálók – jogerõsen betiltották az Igazi Csíki Sör gyártását
5. Orbán János Dénes kezébe vette a fiatal irodalom sorsát. Óirgalomatyja-

nehagyjel!
6. Bakk-Dávid Tímea: Olosz Gergelyt kitüntették az RMDSZ SZKT-n. Tessék?
7. Egy mentes vizet kérek. Így nevetünk Dragneán.- T-Rex
8. Ti is érzitek, hogy ez így nem elég?
9. Kelemen Attila Ármin: Az Erdélyi Riport megszüntetése kapcsán
10. „Nem igaz, hogy újságírók kerültek utcára az Erdélyi Riporttól.”

A legolvasottabb anyag egy január negyedikén megjelent interjú, amelyben
gyakorlatilag a portál dobja, pontosabban robbantja be a bombahírt Kovács Pé-
ter lemondásáról – nyilván az exkluzivitás érezhetõen nem tekinthetõ véletlen-
nek, a beszélgetés hivatalosan tájékoztató jelegû, hiányzik belõle a részletekre
rákérdezés, olykor akár offenzíven is. Az óvatos interjúból konkrét részletek
nem derülnek ki a miértrõl és továbbiakról, de önmagában ütõs újdonság a le-
mondás ténye és az, hogy az RMDSZ ügyvezetõ elnöke a médiában folytatja.
(Azóta Kovács Pétert újságíró-riporterként hallgathatjuk a Kolozsvári Rádióban.) 

Alapos háttérmunka eredménye viszont a toplista második helyén szereplõ
összeállítás, amelyben a szerkesztõség nemcsak annak jár utána, hogy 2016-ban
hány magyar gyerek született az erdélyi városokban, hanem annak is, hogy me-
lyek voltak a leggyakoribb nevek tavaly.

A hónap harmadik legolvasottabb anyaga Kelemen Hunor január 12-én meg-
jelent válasza Ágoston Hugó nyílt levelére, amelyben az újságíró azt a kérdést
intézi az RMDSZ elnökéhez, hogy a lapot – akárcsak a Transindexet – kiadó
Progress Alapítvány miért menesztette õt a Maszol hírportáltól. Kelemen azt ír-
ja, nem tartja közügynek a hasonló menesztéseket, alaptalan vádaskodásnak ne-
vezi, hogy Ágoston azt inszinuálja, szerzõdését csak azért nem hosszabbították
meg, mert egyik-másik véleményével a kiadó vagy az azt mûködtetõ RMDSZ el-
nöke nem ért egyet. Tudomása szerint – mivel errõl tájékoztatta õt a Maszol ki-
adója és fõszerkesztõje – a publicista elbocsátásának nem politikai vagy ideoló-
giai okai vannak, hanem mert arra a konklúzióra jutottak, hogy újításra, váltás-
ra van szükség. 

A lista negyedik helyén az Igazi Csíki Sör betiltásáról szóló hírcikk, amely-
ben az alap MTI-hírbõl kiindulva a Pénzcsinálók rovat megszólaltatja a vállalat
többségi tulajdonosát, Lénárd Andrást. A hír kapcsán jól kiviláglik az online mé-
diateret jellemzõ hírverseny, a különbözõ webes felületek egymást hivatkozzák,
a Transindexet a cikk 15 óra körüli megjelenése után 17 óra körül például a Kró-
nika. A Maszol már 14 óra körül saját részletekkel jelentkezik, Cseke Péter Ta-
más Hajdu Gábort, az Igazi Csíki Sört gyártó cég jogi képviselõjét éri el. (A
Maszol Lénárd megszólalását a Mihir címû portálról idézi.) A cikk a
Transindexen 296 like-ot kap, a Maszolon 1,7 ezret, ami elég nagy olvasottság-
beli különbségre enged következtetni.
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A toplista ötödik és hatodik helyezettje két publicisztikai írás: az ötödik a
költõ Orbán János Dénes sokat vitatott magyarországi íróakadémiai ténykedé-
sét, pontosabban ezúttal a Kárpát-medencei Tehetséggondozó KFT-nek köny-
vében, az Enumeráció címû antológiában megjelent, O. J. D. által jegyzett elõ-
szóban közölteket, a polkorrekt irodalomnak szóló „hadüzenetet” vitatja,
szerzõje Kulcsár Árpád. A bukott RMDSZ-politikus, Olosz Gergely a Szövet-
ség általi kitüntetését nehezményezi kritikus-ironikus hangvételû jegyzeté-
ben Bakk-Dávíd Tímea: „Mennyire üdítõ lenne egyszer, csak egyszer, csak
legalább most kiállni a nyilvánosság elé, és azt mondani: ezt elszúrtuk, bocsá-
natot kérünk, nem gondoltuk végig, visszavonjuk” – írja. A cikk mindenkép-
pen a kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekvés letéteményeseként értékelhetõ
a Transindex szerkesztõségétõl.

A következõ anyag a Transindex szolgálati blogján, a T-Rexen Liviu Dragnea
amerikai látogatásakor készült képek kapcsán született mémek szemléje. 

A nyolcadik helyen szereplõ, január 25-én megjelent publicisztikai írás
Fõcze János doktorandusz, a Transindex volt munkatársa tollából született, és az
erdélyi közélet és közbeszéd sajátos vonásairól, önzõ, öntelt és szomorú voltáról
elmélkedik történelmi kontextusban.

A lista utolsó két cikke ahhoz a médiabotrányhoz kapcsolódik, amely szin-
tén tematizálta az erdélyi közbeszédet a 2017-es év elején: az Erdélyi Riport cí-
mû hetilap szintén a kiadó, Progress Alapítvány általi megszüntetését, amit
karácsonykor jelentett be a lap szerkesztõsége. Elemzésünk szempontjából ér-
dekes lehet a kilencedik helyen szereplõ, Kelemen Attila Ármin által jegyzett
véleményanyag részlete: „Miért kell fenntartásokkal kezelni a romániai ma-
gyar portálok nézettségi adatait? A Riport megszüntetése kapcsán fontos érv
volt, hogy a lapot alig olvasták. Könnyen meglehet, hogy a lapot fõleg azok
olvasták, akik írták. Nagyon nehéz eldönteni, hogy mit kell fenntartani és
mit nem. Nyilván az erõforrásokat elsõsorban oda kell csoportosítani, ahol a
közösség számára termelnek is. De lehet erre matematikai képletet felállíta-
ni? A téma végtelen vitákat szülhet. Millió szempont lehet, és persze minden
eset más. Kétszázan vagy kétezren olvasták naponta a Riportot? Ha az olvasók
IQ-ját adnánk össze, milyen korrelációban lenne más portálok hasonló paraméteré-
vel? Jelzem, a téma végtelen. Mégis, ez a nézettségi érvelés némileg nyugtalanít.
Miért? Mert most, ezáltal értettem meg a játék lényegét. A Maszol RMDSZ felé va-
ló teljesítménylegitimációja tudniillik egy ferdítésen alapul. A Maszol úgy kom-
munikált a szövetségen belül, mint akik megnyerték a választási hírversenyt.
Viszont: ha a Maszol nézettségi statisztikáiból kivonjuk azt, ami olyan bulvár
tartalmakra irányul, amelyeket a Maszol a Facebookon nyom fizetett hirdetés-
ben, az a kérdés, hogy melyik romániai magyar portál nyerte a választási hír-
versenyt, árnyaltabb képet mutat.”

A legolvasottabb januári anyagok közt, listánk tizedik helyezettjeként
szerepelt a szintén Balázsi-Pál Elõd által jegyzett hosszú interjú Kelemen
Hunor korábbi sajtótanácsosával, az Erdélyi Riportot kiadó Progress Alapít-
vány igazgatótanácsának elnökével, Nagy-Debreczeni Hajnallal. Nem meg-
szüntették, hanem felfüggesztették a Riport mûködését – állítja ebben Nagy
Debreczeni, és cáfolja azt is, hogy a Fidesznek bármiféle befolyása lett volna
a döntésre.
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A Fõtér

A 2014-ben indult Fõtér címû, a magyarországi támogatottságú Erdélyi Média-
tér Egyesület ernyõje alatt indult. Meglehetõsen új szereplõként az erdélyi magyar
médiapiacon sikerült mára kialakítania olvasótáborát, amelynek tagjai elsõsorban
egyedi nézõpontú, gyakran humoros-ironikus, saját szûrõn átszûrt és nem a
klasszikus újságírói mûfajok elvárásai szerint építkezõ anyagokért keresik a portál
kínálatát. A Fõtér elsõsorban közéleti-politikai témákkal jelentkezik, amelyeket ke-
vés kulturális és még kevesebb, a honi életmódhoz kapcsolódó témával tarkít.

A portál legolvasottabb anyagai januárban a következõk voltak:

1. Baj van a Brassaiban
2. A Nagy-Moldova térkép megkondította a román vészharangot
3. Cáfolja a SIE, hogy foglalkozna Erdély elcsatolásának állítólagos tervével
4. Ki-kicsoda a Grindeanu (Dragnea)-kormányban?
5. Botrány: a titkosszolgálatok tíz évig könyékig turkáltak az igazságszolgál-

tatásban
6. Keményen számon kérte a román hatóságokon a magyarokkal szembeni

fellépést Balog Zoltán Tordán
7. Hírek
8. Filmsorozat készül a románok mítoszokkal teli õstörténetérõl
9. Putyin Nagy-Moldova térképét ajándékozta Dodonnak
10. Románia máris jól kiakadt Dodonra
11. Románia frissen kinevezett miniszterelnöke máris szegi a törvényt
12. Dan Tanasã vérnyomása ismét gyászlobogó miatt ugrott az égig

Ha megnézzük a listát, leginkább egyedi szemszögbõl feldolgozott, az alap-
hírben rejtõzõ, azt kiugrasztó információkról van szó. 

Az elsõ helyen szereplõ Baj van a Brassaiban egy közleménybõl íródott, és
arról szól, hogy végveszélybe került a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líce-
um. Ismét sajátosan, nem hagyományosan hírszerûen megírt hír, amelyrõl min-
dent elmond, ha a leadjét idézzük: „Ha ez igaz, akkor hahó, RMDSZ, baj van, és
nemcsak Köpecen, Marosvásárhelyen, hanem Kolozsváron is!”

A második legnépszerûbb anyag A Nagy-Moldova térkép megkondította a ro-
mán vészharangokat címû, Cristian Unteanunak az Adevãrulban megjelent
Avertismentul sever pentru România címû cikkének magyarra átültetett változa-
ta. A véleményanyag arra mutat rá, hogy ha Igor Dodon, a Moldovai Köztársa-
ság elnöke Moszkvában Nagy-Moldova térképet kapott Vlagyimir Putyin orosz
elnöktõl, akkor Magyarország…

A harmadik helyen áll egy Mediafax-hír továbbfejlesztése, mely Cáfolja a
SIE, hogy foglalkozna Erdély elcsatolásának állítólagos tervével címmel január
25-én jelent meg, és még így is igen elõkelõ helyet ért a havi listán. Az elõbbi hír
– és még lesz e témába vágó top 10-ben – is ebbe a tematikai egységbe kapcsol-
ható. Itt most arról van szó, hogy „A SIE közleményben hangsúlyozza, hogy az
utóbbi napokban Románia feldarabolásával kapcsolatban felröppent »hírek«
nem reálisak és nem létezik semmiféle hírszerzési dokumentum, amely ezt az
állítólagos helyzetet vizsgálná.”
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Rendkívül munkás összeállítás lehetett a tájékoztató, de a portál ironikus stí-
lusát nem nélkülözõ, az említettek múltjára ekként rátekintõ írás, a lista negye-
dik helyezettje, a Ki-kicsoda a Grindeanu (Dragnea)-kormányban? Gabriel
Beniamin Leº védelmi miniszter, a szatmári felfegyverzõ, Petre Daea mezõgaz-
dasági miniszter, a honatyák luxusnyugdíjának és szeretõje kenyérbe kerülésé-
nek élharcosa, Carmen Daniela Dan belügyminiszter a titkos befutó Dragnea
hátországából – derül ki többek közt az összeállításból. 

Szintén a témát igen alaposan körüljáró, ezúttal komolyabb hangvételû
összeállítás listánk ötödik helyezettje – Fall Sándor figyelemfelkeltõ, Botrány: a
titkosszolgálatok tíz évig könyékig turkáltak az igazságszolgáltatásban címû cik-
kében egy arról szóló dokumentumról és tartalmáról ír január 17-én, hogy a SRI
aktívan beavatkozott az igazságszolgáltatás folyamatába.

Bizonyítékul arra, hogy megfelelõ tálalással sok minden elérhetõ az online
világában, a hatodik legolvasottabb anyag a Fõtéren egy MTI-hír, amelynek cí-
me: Keményen számon kérte a román hatóságokon a magyarokkal szembeni fel-
lépést Balog Zoltán Tordán. A fõteres lead pedig így hangzik: A magyar iskolák
vegzálását és a csíksomlyói búcsú világörökséggé nyilvánításának elszabotálását
is felrótta. Ez azért érdekes, mert a Gazda Árpád által jegyzett alap MTI-hír címe
Balog Zoltán: a hit szabadságáért ma is meg kell harcolni, még Európában is,
leadje pedig: Balog Zoltán szerint a hit szabadságáért ma is és Európában is meg
kell harcolni – az emberi erõforrások minisztere az erdélyi Torda unitárius temp-
lomában beszélt errõl pénteken azon az ünnepi istentiszteleten, amelyet a vallás-
szabadság 449 évvel ezelõtti kihirdetése alkalmából tartottak. Ezt így hozza
egyébként több erdélyi lap, köztük a Krónika is. 

Minthogy a lista hatodik helyén szereplõ, általános „hírek” címkét ebben a
keretben nem tudom értelmezni, átugrom, és hatodik helyre a Filmsorozat ké-
szül a románok mítoszokkal teli õstörténetérõl címû írást sorolom. A videóval el-
látott, január 13-i rövidhír szerint márciusban jön a román Trónok harca. A
Géták: babona és háború címû filmsorozat az elsõ, amelyik a géta-dák civilizá-
ciót állítja középpontjába, fõhõse Decebal dák király jobbkeze, Vezina. Cselek-
ménye a dák–római háborúk idején, 80 körül játszódik. 

Ismét a cím-lead páros fölötte fontos voltára hívja fel a figyelmet (illetve ter-
mészetesen a hírérzékenységre) az a Digi 24 alaphírébõl átírt rövidhír január 17-
én, amelynek címe: Putyin Nagy-Moldova térképét ajándékozta Dodonnak, és
egyetlen mondatos leadje: az orosz elnök pontosan tudja, mivel lehet hergelni a
kis Romániát. 

Egy nappal késõbb – a januári legolvasottabb anyagok közt a nyolcadik –
máris a román reakcióval hasít a Fõtér, ugyanis „Románia máris jól kiakadt
Dodonra”. Szintén rövidhírrõl van szó, meseszerûen hétköznapi megfogal-
mazásmódja érdekes: „Na, ennyi kellett a román külügyminisztériumnak. Azon-
nal helytelennek minõsítette a moldovai elnök nyilatkozatát, továbbá kijelentet-
te, hogy nem felel meg a Románia és a Moldovai Köztársaság közötti sajátos po-
litikai realitásoknak. A román külügy szerint a Moldovai Köztársaság minden
polgárának vágyait ki lehessen elégíteni, felelõsségteljes viselkedésre van szük-
ség. Irgum-burgum!” A szerzõ egyébként Szántai János, a portál fõszerkesztõ-he-
lyettese, aki költõként, sõt gyermekversek szerzõjeként is ismerhetünk.

A toplista utolsó elõtti helyezettje a szintén sajátosan Szántai-stílusban meg-
írt, szintén kishír – ezúttal bizonyító videóval – arról, hogy „a Realitatea TV
egyik riportere rajtakapta a miniszterelnök urat, amint a képviselõház elnökének80
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(Liviu Dragnea, ugye) irodájában éppen egy cigit tart a szájában. És tartunk tõ-
le, nem azért, hogy megegye ebédre. Na és hol van a képviselõház elnökének iro-
dája? Hát Románia parlamentjének épületében. És mi Románia parlamentje?
Egy közintézmény. És mit mond a dohányzásellenes törvény a közintézmények-
ben való füstölésrõl? Hát, hogy tilos. Na kérem, ennyit arról, hogy kinek mit és
hol szabad.”

Dan Tanasã vérnyomása ismét gyászlobogó miatt ugrott az égig – ezt a plasz-
tikus címet viseli a legnépszerûbb januári cikkek közül a tizedik. Szerzõje, Fall
Sándor igen érzékletes stílusban foglalja össze január 24-én az önkormányzati
képviselõ Facebook-bejegyzése nyomán született kis krokiját, amely arról szól,
hogy Tanasã nehezményezi a sepsiszentgyörgyi városháza eljárását, hogy fekete
zászlót tûz ki elhunyt dolgozói emlékére, lévén, hogy a zászló a románok nem-
zeti ünnepe táján lengett odakünn. 

A Maszol

A Maszol.ro az anyagi nehézségek miatt 2012. július 1-tõl megszûnt Új Ma-
gyar Szó címû napilap utódja, és portálként indulásakor azon a nyomon kívánt
haladni, amelyen jogelõdje is. Idõközben a Maszol a piaci igényekre válaszolva
a bulvárosabb tartalmak felé is nyitott, ekként Cseke Péter Tamás erõs kezû fõ-
szerkesztõsége alatt egyik vezetõ portállá nõtte ki magát Erdélyben. Míg a
Transindex és a Fõtér egyedi hangon és olykor akár rétegtémákkal szól olvasói-
hoz, a Maszolra elsõsorban klasszikus hírportálként tekinthetünk, amely azon
túl, hogy politikailag támogatói támogatását tartja szem elõtt, a gyors reagálásra,
a gyors hírközlésre, a hatásos címekre, leadekre és felütésekre, a b-betûs tartal-
makra (botrány, baleset, bulvár) helyez hangsúlyt. A portál legolvasottabb anya-
gai januárban:

1. Közúti bírságok: februártól 16 százalékkal nõ a büntetõpont értéke
2. Belföld
3. Borzalmas gyilkosság történt a Hargita megyei Homoródalmáson
4. Mutatjuk, hol fog szünetelni az oktatás hétfõn és kedden
5. Elfogták a homoródalmási gyilkost, beismerte a tettét
6. Szülõföldön magyarul: jelentõsen nõtt a támogatás összegee
7. Huszonkét illeték szûnik meg a belügyminisztériumi intézményekben
8. Fontos KRESZ-módosulások lépnek hatályba szombaton
9. Mínusz 16 fokban tettek utcára egy 16 éves diáklányt Székelyudvarhelyen
10. Hármas baleset történt hétfõ este Gyergyóditró határában
11. Várhatóan négynapos lesz a következõ hétvége a közalkalmazottaknak

Úgy tûnik, a lista meglehetõsen alátámasztja a fenti állítást, azzal a kiegészí-
téssel, amely a közérdekû-tájékoztató anyagok népszerûségére tér ki. 

Látható, hogy a listavezetõ kattintásszámszerzõ írás, a január 3-án megjelent
Közúti bírságok: februártól 16 százalékkal nõ a büntetõpont értéke a cím mellett
egy figyelemfelkeltõ, mindenkit érdeklõ és az aktív lakosság egészét érintõ hírt
is közöl: február elsejétõl 1450 lejre nõ a jelenlegi 1250 lejrõl az országos bruttó
minimálbér. Voltaképp egy néhány soros, objektív hangvételû rövidhírrõl van
szó, a Maszol által jegyzett hír ugyanazt ismétli, ami a címbõl és leadbõl már ki-
derült. 
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Hírcikknek tekinthetõ a lista második helyezettje – a portál által elküldött
toplistán második helyen a belföld rovat letöltésszáma szerepel, de ezt, akárcsak
korábban a Fõtér esetében, nem tudom ebbe az értelmezési keretbe illeszteni,
így az íráscímek mentén haladok –, amely még Szilveszter napján jelent meg, és
megrázta az erdélyieket: Borzalmas gyilkosság történt a Hargita megyei
Homoródalmáson, így szól a cikk címe, a lényeg pedig már a meglehetõsen bul-
városra hangolt felvezetésbõl kiderül: Rettegésben élnek két napja a Hargita me-
gyei Homoródalmás lakói: különös kegyetlenséggel megöltek egy helybéli idõs
asszonyt, és a tettes még nem került elõ. (Alább kiderül: azóta a 15 éves tettes elõ-
került, és az ügy lezárult.) Az írás klasszikus hírszerkesztést és hangvételt követ,
és a különösen kegyetlen gyilkosság részleteire, a helyiek félelmeire mutat rá,
megszólal a helyi alpolgármester is.

Január 8-án, vasárnap alaposan körüljárt és folyamatosan frissített hírcikk-
ben ismerteti a portál a közérdekû információkat a cudar idõjárás miatt beszün-
tetett oktatás részleteirõl. Az országos kitekintésû, Hírösszefoglalóként jegyzett
Mutatjuk, hol fog szünetelni az oktatás hétfõn és kedden címû írás hangvétele és
stílusa a korábbiakéval megegyezõ.

A jól pörgõ témák utánlövése mindig népszerû, ezt támasztja alá Cseke Péter
Tamás Elfogták a homoródalmási gyilkost, beismerte a tettét címû január 24-i cik-
ke is. A szintén hírcikként kategorizálható írás gyorsasága és témakövetõ jellege
mellett vélhetõleg exluzivitása miatt robban: a szerzõnek sikerül megszólaltat-
nia az áldozat unokáját, Pál Szilárdot, akitõl elsõ kézbõl szerzi azt az informáci-
ót, hogy õrizetbe vették elõzõ nap este a homoródalmási gyilkosság elkövetõjét,
egy 15 éves fiút, aki beismerte tettét.

Roppant egyszerû, közleménybõl írt, tájékoztató jellegû hír a toplista követ-
kezõ darabja: a  Szülõföldön magyarul: jelentõsen nõtt a támogatás összege címû
hír január 31-én jelent meg, és a téma jellegénél fogva mégis bekerül a legtöbb-
ször keresett januári Maszol-hírek közé. 

Hasonlóan tájékoztató jellegû a lista következõ darabja, a Huszonkét illeték
szûnik meg a belügyminisztériumi intézményekben címû – a január 29-i hírcikk
az Agerpres magyar szerkesztõségének vélhetõleg „maszolosított” változata. Jó
hír, minden értelemben: 1,2 ezer ember kedveli. 

Hasonlóan tényközlõ és informatív a hetedik helyezett Fontos KRESZ-módo-
sulások lépnek hatályba szombaton címû január 20-i cikk. Az economica.net-tel
jegyzett cikk sokszorosan semmit el nem áruló cím, lead és cikk-kezdet után so-
rolja fel az aktuális változásokat, amelyek leginkább a parkolásra és a jármûvek
elszállítására vonatkoznak. 

A következõ helyen a Mínusz 15 fokban tettek ki az utcára egy 16 éves diák-
lányt Székelyudvarhelyen címû január 20-i, az Udvarhelyi Híradótól – feltehetõ-
en gyorsan – átvett cikk, szintén néhány bekezdéses rövidhír áll. A téma felka-
varta és megosztotta az erdélyi olvasókat, több fórumon kommentözön és -háború
indult, a bentlakás – ahonnan a lányt kilakoltatták – is közlemény kiadására
kényszerült. Az ügy Magyarországig is eljutott, Lukács Csaba tényfeltáró ripor-
tot is közölt, több oldalról is megvilágítva azt a Magyar Nemzet hasábjain. 

A b-betûs tematizáció ékes darabja a toplista kilencedik helyezettje: Hármas
baleset történt hétfõ este Gyergyóditró határában címû, január 16-án megjelent
hír szép példa a civil és a mainstream média együttmûködésére. A hír témáját
és fotóit egyaránt egy olvasó küldte a szerkesztõségnek. A hír objektív, tényköz-
lõ hangnemben íródott, pusztán két bekezdés arról, hogy: „A baleset vélhetõen82
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a sûrû köd miatt következett be, olvasónk tájékoztatása szerint nagyon rosszak
voltak a látási viszonyok. A helyszínelés ideje alatt az E 578-as jelzésû úton szü-
netelt a forgalom.”

Az említettekhez képest nem mondható újdonságnak a Várhatóan négynapos
lesz a következõ hétvége a közalkalmazottaknak címû, január 17-i anyag sem. A
rövid, tájékoztató hírcikk kitér arra is, hogy melyek lesznek az állami szabad-
napok ebben az évben. Szerzõje nincs, az rtv.netrõl átvett fordítás. 

Következtetések

A népszerû anyagok felsorolása és bemutatása nyomán az alábbi következte-
téseket vonhatjuk le:

1. Idén januárban elsõsorban a hónap közéleti témáit keresték a Transindex
olvasói. Elsõsorban azok a cikkek voltak népszerûek, amelyek a vezetõ RMDSZ-
politikusok megszólalásaihoz köthetõk (Kovács Péter-interjú, Kelemen Hunor
nyílt levele): a jelek szerint a 2015-ig a Kelemen Hunor RMDSZ-elnök tulajdo-
nában lévõ portál ma is az a fórum, ahol bizalommal és szívesen adnak hangot
az erdélyi közéletre reagáló vélekedéseiknek a politikusok, RMDSZ-közeli köz-
szereplõk (Nagy-Debreczeni Hajnal-interjú). Mindenképp a kiegyensúlyozás tö-
rekvéseként értékelhetõ az a publicisztika, amely Olosz Gergely díjazásának
visszásságaira hívja fel a figyelmet. A legnépszerûbb januári Transindex-
anyagok az erdélyi magyar közélet leginkább botránykeltõ témáihoz kötõdnek:
Kovács Péter lemondása, az Erdélyi Riport megszüntetése körüli, a Maszol pub-
licisztikarovatának átalakítása nyomán kialakult hajcihõ, az erdélyi magyar
nyilvánosság sajátosságai, az Igazi Csíki Sör márka beszüntetése. Csupán két
anyag van a tízbõl, amely más témakörhöz köthetõ, az, amelyik a legnépszerûbb
gyermekneveket sorolja fel, és az, amelyik a Liviu Dragnea amerikai látogatásá-
ra reagáló mémeket mutatja meg. Mindemellett a három elemzett portál közül a
Transindex az, amely mûfajilag a klasszikus sajtómûfajok vonatkozásában a leg-
szélesebb skálát vonultatja fel. Tíz legnépszerûbb anyagából 5 publicisztika, 2 in-
terjú, 1 összeállítás, 1 hírcikk és 1 nyílt levél. Az anyagok stílusa ehhez mérten
klasszikusan komoly hangvételû, publicisztikái sok szempontúak, odamondó-
sak, de amolyan csak a portálra jellemzõ stilisztikai sajátosságokat, egyedi meg-
szólalásokat e toptízben nem fedezhetünk fel. Sajátosan izgalmasan építkezõek
viszont a címeik (túl azon, amit az online megkövetel), több esetben is a kijelen-
tés-reakció felépítést figyelhetjük meg, ezzel a többi portál esetében nem talál-
kozhatunk. Valószínûleg ez a stílus egyetlen szerkesztõ nevéhez kötõdik, aki a
címadásban jeleskedik, függetlenül attól, hogy az említett cikkek más-más szer-
zõ tollából származnak.

2. A Fõteret valószínûleg egyedi hangvétele miatt kedvelik olvasói. Ha meg-
nézzük a listát, leginkább sajátos szemszögbõl feldolgozott, az alaphírben rejtõ-
zõ, azt kiugrasztó információk voltak januárban a legnépszerûbbek. A korábban
említett Transindexszel, de még inkább a Maszollal szemben a Fõtér nem ad a
mûfaji tisztaságra, ekként a sokszínûségre sem. Pontosabban sokszínûsége ép-
pen egyediségében rejlik, anyagai csak a portálra jellemzõ stílusban íródnak, sõt
a megírás módjából a szerzõkre is ráismerhetünk. A Fõtér esetében tehát min-
denképpen méltatni kell szerkesztõinek az átlagosnál jobb íráskészségét, ugyan-
akkor a fõsodorral szembemenõ ironikus látásmódját. A toplistás anyagok isme-
retében elmondható, hogy a Fõtérre az országos hírek-történések, illetve a nagy-
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világ híreinek az erdélyi olvasót érintõ megfogalmazása miatt járnak az olvasók
– ebbõl a szempontból egészen érdekes és meglepõ eredmény, hogy a
Transindex és a Maszol sokkal inkább regionális, mint a Fõtér. Megjegyzendõ
ugyanakkor, hogy a népszerû anyagok zöme a kisebbség-többség (ebben az értel-
mében nem csak a román–magyar) együttéléshez köthetõ, a tíz legnépszerûbb
anyagból nyolc ilyen. Ebbõl négy a román–magyar alá-fölérendeltségi viszony-
ból adódó problémákra világít rá, a többi a román valóságot mutatja be, illetve a
nagyvilágra tekint ki román perspektívából. Az is elmondható, hogy a Fõtér ol-
vasója nyitott megismerni Romániát, a dolgok érthetõ, saját szûrõn keresztüli el-
magyarázása érdekli. Szereti és érti a humort (bár ez a kijelentés a kommentek
olvasatakor sokszor vitatható), az õt körülvevõ valóságot önálló szemszögbõl
igyekszik szemlélni. A Fõtér tehát anyagai alapján szintén a jól tájékozott, elsõ-
sorban városi, a közéletet kritikusan szemlélõ, a fõsodorral szembemenõ olvasót
szólítja meg. Cím- és leadépítkezési technikái a klasszikusnak nevezhetõ online-
szabályokat követik, címeik akciócímek hívószavakkal, leadjeik rövidek, gyak-
ran a címek folytatásai, és általában akként megkomponáltak, hogy majd a cik-
ket olvasva derüljön ki a lényeg. Ez a hatásvadász jelleg viszont a jóízlés és a ki-
egyensúlyozott tájékoztatás keretein belül marad, nem csúszik félre a nem való-
san tájékoztató kattintásvadászat felé.

3. Szintén ezt az építkezést követi – sokkal hírszerûbb, tényközlõbb hangvé-
telben – a Maszol portál is, amely, bár fokozottan odafigyel a b-betûs tematikák-
ra, szintén szem elõtt tartja a valós, megalapozott tájékoztatást. A Maszol-olvasó
vélhetõleg gyors tájékozódást szeretne, amikor a portálra kattint, emellett a színes
vagy hétköznapokhoz köthetõ hírek-információk érdeklik. A meglepõ és a szok-
ványos lehet az a két pólus, amely az idelátogatókat megfogja, mindkettõ a hét-
köznapi élethez kapcsolhatóan. Mert a három elemzett portál közül a Maszol le-
het a leginkább az, amely az egyszerû, köznapi embert megszólítja életkorra, is-
kolázottságra, lakhelyre való tekintet nélkül. Tíz legolvasottabb januári anyaga
közül hat közérdekû információkat közöl a KRESZ-módosítástól az adóig és a
Szülõföldön magyarul támogatásig. A top 10 négy anyaga köthetõ a baleset-bul-
vár-botrány hármasához, kettõ a homoródalmási brutális gyilkosságról, egy egy
balesetrõl szól, egy pedig – az utcára tett diáklány esete – botránynak minõsíthe-
tõ. A lista anyagainak mindegyike klasszikus építkezés szerint megírt hír vagy
hírcikk, általában közlemény vagy fordítás alapján. A hírek többnyire rövidek,
két-három bekezdésbõl állnak, könnyen áttekinthetõk és olvashatók. Nyelveze-
tük egyszerû, érthetõ, mondataik rövidek, objektív hangvételûek. Önálló stílus
ezeket az anyagokat sem jellemzi, olyannyira nem, hogy szerzõk sem jegyzik
õket: a tízbõl egy esetben írja alá szerzõ az írást. Témáik tehát nem politikai és
közéleti jellegûek, mint ahogyan az az elõzõ két portál esetében volt tetten érhetõ,
sokkal inkább a mindennapi életvitelhez és környezethez köthetõk. Öt esetben
fõként csak az erdélyi magyarságot érintõek, öt esetben országos kitekintésûek,
de Románia teljes lakosságához kapcsolódnak.

A három portál egyhavi népszerûséglistáját áttekintve összességében
elmondható: az erdélyi magyar online-olvasó jól rétegzett, eltérõ webhelyeket
eltérõ kínálatért keres. Ebbõl a szempontból szinte értelmetlen hírversenyrõl
beszélni e kolozsvári székhelyû erdélyi magyar portálok között, eltérõ profilú
oldalakról lévén szó, tematizációjuk, hangvételük határozza meg helyüket a
sajtópalettán. 
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Folyóirat (Korunk), város (Kolozsvár), Erdély, Európa, magyar irodalom, poli-
tika, történelem: ezek voltak a hívószavai a 2007-ben megjelent többszerzõs,
Kántor Lajos hetvenedik születésnapjára készített kötetnek, amelyik a Ki-
emelés tõlem címet kapta. 2017-ben, az alább közölt írásban is azt láthat-
juk, hogy a nagy témák és problémák, amelyek természetesen a Kántor-élet-
mû problémafelvetéseibõl indultak ki tíz évvel ezelõtt, továbbra is aktuáli-
sak, továbbra is foglalkoztatják a szerzõt. Nagyrabecsüléssel és szeretettel
köszöntjük Kántor Lajost nyolcvanadik születésnapján, azt kívánva neki,
hogy további könyvekkel és nagyszabású munkákkal, Korunk-közelben épít-
se tovább életmûvét.

A Korunk szerkesztõsége

A Szent Ferencben, a 112-esben Tolnai Andrásnak nem meséltem a Hívó Szó-
ról, hívó szavakról, noha talán onnan kellett volna kezdenem, ha már magyaráz-
ni próbálom otthoni, erdélyi életünket, a politikát, a változásokat. Maradtam az
1989 decembere utáni eseményeknél, pedig legalább 1956-ig visszamehettem
volna, már ott, a kórházi emlékezésben, de akár 1944 õszéig vagy 1940-ig. Erre
bizonyára több napot kell szánni, mint amennyit a Széher úton együtt töltöt-
tünk, úgy is mondhatnám, több könyvet írni róla… A kakast és a keresztet össze-
találkoztatni? Legalábbis.

1940-rõl, a bécsi döntés évérõl, a kolozsvári, észak-erdélyi létezésünket rövid
idõszakra megváltoztató helyzetbõl, emlékeimbõl mindenekelõtt az elsõ telet
említem: a hároméves gyerek büszkén viselte a Bocskai-sapkát, nem törõdött a
szülõi figyelmeztetéssel, le is fagyott a füle, kipirosodott, kisebesedett – elemis-
ta korában, sõt késõbb is szenvedett a viszketéstõl. Egyébként a viszketegség
nem volt jellemzõ családunkra, a legkevésbé édesapámra, noha a negyvenes
évek elsõ felében hivatalos elismerésekben, címekben részesült, gondolom, el-
sõsorban tanári és az Erdélyi Múzeum-Egyesület titkáraként másfél évtizeden át
végzett munkájáért. A Farkas utca 9-ben, a Kolozsvári M. Kir. Középiskolai
Tanárképzõ-Intézet Gyakorló-Gimnáziumának igazgatói lakásában boldog gyer-
mekéveket éltem meg, 1941-tõl 1945 májusáig, tiszteletet parancsoló felnõttek
közelében, akik közé az iskola híressé vált tanárait – utólagos mérlegeléssel – be-
számíthatom.

A szovjet fogságban 1944 decemberében elpusztult ifjú tudósról, Mikecs
Lászlóról, érdekes, már akkoriban többször hallottam. Aztán amikor Szabédi
László életmûvével behatóbban kezdtem foglalkozni, és a Szabédi
(társ)szerkesztésében megjelent Termés folyóiratot is tanulmányoztam, újra ta-
lálkoztam Mikecs Lászlóval, mindenekelõtt A magyar önszemlélet változásával,
az 1943. nyári számban. A múlthoz való viszonyunkról van itt szó, a „kritikát-
lanság”-ról, eljutva „a romantikus nemzeti önszemlélet rokon vagy éppenséggel
azonosítható vonásai”-hoz. Néven nevezve, hogy mire utal: „Árpádnak,
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Hívó szavak

Részlet a Kakas és kereszt címû készülõ regénybõl



Szvatopluknak s Trajánnak hasonló birodalom hirdette nevét s hasonló nemes
indulatok feszengtek keblében, csak a mellükre tûzött más-más kokárdát az ér-
zelmeiben élõ utókor.”

A Gyakorló-Gimnázium 1942-es Évkönyvében a tanári testület tudomá-
nyos, irodalmi, mûvészeti és társadalmi munkásságának összefoglalásában
Mikecsrõl a következõket olvasom: „1941 karácsonyán »Csángók« c. munkája
jelent meg (Bolyai Akadémia kiadása). Sajtóra készen áll »A moldvai katoliku-
sok 1646–47-i névsora« c. dolgozata. Az EME tagja. Az egyetemi német lektorá-
tus megbízásából német nyelvû tanfolyamot vezetett az I. félévben. Tudományos
irodalmi munkásságáért Kolozsvár thj. sz. kir. város polgármestere 250 P. ösztön-
díjban részesítette.”

Édesapám könyvei közt két Mikecs-kötetet õrzök, a Csángók címû, 412 lapot
kitevõ, 242 tételt tartalmazó bibliográfiával hitelesített monográfiát és a szintén
a Bolyai Akadémia által kiadott útijegyzeteket (Románia, 1940. II. kiadás).
Mindkettõben lakonikus, puritán ajánlás (ugyanaz a szöveg): Kántor Lajosnak,
Kvár, 1942 február Mikecs László. Négy és fél éves voltam – több mint 75 évnek
kellett eltelnie, hogy most mind a Románia, mind a Csángók érdemben eljusson
hozzám. A korábbi könyv végén 1939. október–november dátum olvasható, va-
gyis majdnem egy évvel a második bécsi döntés elõtti szöveg. A bihardiószegi
születésû, a magyar–német tanári oklevelet Budapesten megszerzett Mikecs
„külföldiként” érkezik a regáti (Prahova megyei) Vãlenii de Munte Nicolae Iorga
nevével fémjelzett nyári egyetemére, a Trianon után kialakult helyzet ismereté-
ben, de „egészséges magyar lélekkel”: „E lélek azt parancsolja, hogy higgadtan,
józanon, reálisan fogjuk meg a dolgok végét, mint minden használni akaró ma-
gyar is tette s a terjedõ vakság, a bûnös elferdítések, elhallgatások s elfelejtések
ellenében új méréseket végezzünk a magunk házatáján, hogy a hitünk, látásunk
s intuícióink mellé adatokat is sorakoztassunk, gyûlölet, megbánás s más érzel-
mek vihara nélkül.” A nyári egyetem nagy tanulság lesz Mikecs Lászlónak, a
nagyromán öntudat mûködése tekintetében, majd a rákövetkezõ országjárás
(Brassó, Bukarest, Moldva, tengerpart, Székelyföld, Bihar) teljesíti ki a koránt-
sem megnyugtató tapasztalatot. Még nyoma sincs a reménynek, a gondolatnak,
hogy 1940 augusztusától a változó politikai helyzet az õ helyzetét is megváltoz-
tatja. Nyomasztó érzések uralják ezt a Románia-könyvet – párhuzamba állítha-
tóan a közéletben sokkal mélyebb visszhangot keltett Németh László-mûvel
(Magyarok Romániában, 1935).

A Csángók elõszava – Diószegi szõlõhegy, 1941 nyárelõ – így indít: „Az ide-
ge pezsdülése, ami néhány éve a keleti, erejét vesztett, legyöngült magyarság
meglátogatására és kutatására vitte az embert, újból és újból felhevítette az agyát
s megfeszítette akaraterejét, tennivágyását a széleken elszóródott, elromlott ma-
gyarok érdekében. Az újabb világháború kitörése csak növelte lelki feszültségét:
teszünk-e népünk erejének, sorainak megsûrítésére, szegényeink megörvendez-
tetésére, elhagyottainak, elárvult, elbitangolódott, messze került tagjainak a
megkötésére, hozzánk kapcsolására a nagy tülekedésben, melyben minden élet-
revaló, feltörõ, ruganyos lelkû nép fokozott igyekezettel kell hogy keresse, erõ-
szakolja, kényszerítse maga számára a jobb életet.” Fiatalsága (24 éves!), energi-
ája, optimizmusa hajtja a feladatvállalásban, de látja, tudja, a magyar oldalon is
mi mindennel kell megküzdenie. Ebbõl a szempontból is érdekes az apámnak
adott könyvpéldányt figyelmesen végiglapozni, a géppel írt, beragasztott cetlik-
re idõt áldozva. Mindjárt a bevezetõben, a 6. lapra a szerzõ azt a mondatot, hogy86
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„Nagy körvonalakban mindenki tudja már, hogy mi felé kell haladnia a magyar-
ságnak”, a következõkkel tartotta szükségesnek kiegészíteni (helyesbíteni?): „sõt
még hivatalos szavak és megnyilatkozások szerint is csupa »népi« és »szociális«
ország vagyunk már. Aki azonban érzi lusta, nehéz, tehetetlen mozdulásunkat s
aki belát a szívekbe, hogy a megnyilatkozások alatt inkább egy egykori »szónok
nemzet« elcsenevészesedett, petyhüdt szólamai hangzanak, mint a haladás,
megváltozás akarata fejezõdik ki, kevésnek és kezdetinek tartja ezt a felületi
»magyar népiséget«.”

Bõven találok hasonló jellegû, kritikai hangvételû beírásokra, nem csupán a
csángókkal való törõdés (nem törõdés) vonatkozásában. Például ahol (a 326. la-
pon) a nyomtatott szövegben azt látjuk, hogy „A székelyekre gondolunk”,
Mikecs a gépelt beírásban így egészíti ki mondanivalóját: „De nem azért, mert
»minden csepp« vérünk »drágagyöngyöt ér«. El kell már végre némítanunk azo-
kat az ostobákat, akik felelõtlen dicséretekkel, nagyotmondásokkal glóriába fon-
ják a népet, miközben métely, betegség eszi. Akármennyire is ellentétes a köztu-
dattal az, amit mondunk, a székely az egyik legprimitívebb magyar népcsoport.
Kevés termõföldû hegyes területén nagy nélkülözések között él, a szûkös körül-
mények folytán gazdálkodása fejletlen, életnívója alacsony, kultúrája elmaradt.
Több száz éve rettenetes szociális betegségek gyötrik: vezetõi semmibe vették,
állandóan nyomorították, járványok és éhínségek gyérítették, vég nélküli kény-
telen kivándorlásai, mint láttuk, lelkét, magyarságát, emberségét kikezdték. Ha
nagyarányú szûkösségét, elmaradottságát, megrontását nem vesszük tekintetbe,
minden tervünk dugába dõl, minden tettünk a visszájára sül vele kapcsolatban.
Maradt azonban e népnek primitívségében egy egészséges, romlatlan ösztöne,
melynek ha kellõ szabadságot s jogot biztosítunk, meggyógyíthatjuk, hatalmas-
sá tehetjük a székelyt, s újrahódíthatjuk Erdélyt: a szaporasága. Mondanunk sem
kell, hogy nem olyan arányú és természetû székelypártoló divatról van itt szó,
amilyent manapság is, frissiben tapasztalunk. Jótékonysággal nem lehet a végle-
tekig üríteni a zsebünket, alázni a szegényeket. Az idegenforgalomhoz még ke-
veset szokott a magyar s attól még vígan pusztul a székely, hogy Tusnád és
Szováta tele van »pesti regáttal«. Budapest is vajon mennyivel jobb cselédtartó
város Bukarestnél s emeli-e, segíti-e a lassankint már úgy látszik örökös cseléd-
ségre rendelt népet? Bután, szûkön és szórványosan magyar honfikeblek jóté-
kony és cselédtartó fillérei helyett…” És itt folytatódik egy nagyarányú telepítõ
vállalkozás gondolata – amit ma bizonyára kétkedéssel vagy éppen rosszallással
olvasunk. De amit a kivándorlásról és a cselédsorsról, a jótékonyságról írt
Mikecs László, azt korjellemzõnek, történelmi tapasztalatnak könyvelhetjük el,
és nem csupán a négy évre vonatkoztatva. A »pesti regát” pedig különösen ke-
mény odamondás.

Én természetesen Mikecs csángó-könyve születésének évében, de még a bel-
városi református elemi elsõ osztályosaként (1943–1944) sem érzékelhettem eb-
bõl semmit. Ablakunkból ámuldoztam a Farkas utcai templom felé (1942 no-
vemberében) katonai pompával vonuló meneten, az Apafiak újratemetésének
szertartásán – hogy aztán nem egészen két évvel késõbb ugyanabból az ablakból
egy szomorú októberi napon (Gaal György Kolozsvár várostörténetébõl ellenõr-
zöm: 10-én) egy kivonuló magyar csapat látványával maradjak annak a bizonyos
(új) magyar négy évnek a zárásából. De errõl már részletesebben írtam a Fehér
kakas, vörösborban; meg hát a sokaknak végzetes közvetlen folytatásról, az 5000
kolozsvári férfi összegyûjtésérõl, az ún. „túszszedésrõl” – Mikecs László ennek

87

2017/8



lett egyik áldozata; apámnak három nap múltán sikerült még a városi fogdából
szabadulnia, elsõ világháborúban, illetve szibériai hét év fogsága idejében szer-
zett orosz nyelvtudásának és az orosz õrnek odaadott zsebórájának hála.

Merre is?

Ezt az alcímet a Fehér kakasból kölcsönzöm, hogy politikai pályám (ha volt
ilyen), legalábbis a különbözõ hívó szavak jelentését értelmezzem. A négy elemire
következõ elsõ gimnáziumi osztály a Református Kollégiumban – az apai örökség
szellemében – nem igényel külön magyarázatot, de amit az egyházi iskolák államo-
sítása (1948) hozott magával, ami a 2. számú Állami Magyar Fiúlíceumban kezdõ-
dött, és az egyetemen, a Bolyain folytatódott (részben), arról fõként az 1989 után
született fiataloknak sokat kellene mesélnünk, hogy értsék, milyen idõk jártak.

A nálunk is megalakult pioníregység, illetve az osztagunk rám terhet nem
rótt; a tanulmányi eredmények alapján nyilván hamar beválogattak a még piros
– csak késõbb három-, piros-sárga-kék, azaz román nemzeti színû – nyakkendõ-
sök közé. (De mi addig szerencsére kikoptunk az úttörõkorból.) IMSZ- (KISZ-)
tagként jöttek a kellemetlenebb helyzetek. Veress Zoltán, Bodor Ádám, Palocsay
Zsiga egy évvel jártak fölöttünk, az õ kommunistaellenes diákszervezkedésükkel
való szervezeti leszámolást, pontosabban ennek adminisztratív végrehajtását,
kimondását ránk, az akkori iskolai „ifjúmunkás” vezetõségre osztották ki. Bör-
tönbe zárásuk tõlünk függetlenül történt. A helyzet sajátosságára mi sem jellem-
zõbb, hogy korábban Veress Zoli volt iskolánk IMSZ-titkára. A felsõ politikai
utasítás szótlan (természetes?) végrehajtása nem mentett meg a félelemtõl – bár
okot sokáig nem szolgáltattam rá –, hogy a fekete autó a Mikes Kelemen utcai há-
zunk elõtt is megállhat. Egyetemi évfolyamtársunk, barátom, Páskándi Géza
1957-es letartóztatása nyilván ráerõsített a félelemre.

Errõl és a többes szám jelentésérõl a Fehér kakasban részletesebben szóltam.
Lászlóffy Alival együtt voltunk az IMSZ-bizottságban, és együtt mentünk a ma-
gyar szakra. Már harmadévesek voltunk, 1956 nyarának és kora õszének hangu-
lata (fõként a magyarországi irodalmi lapok, Kolozsvárt is, az újságárusoknál is
kapható, a postán elõfizethetõ Irodalmi Újság, a Filológia kari könyvtárban meg-
található Új Hang publicisztikái, vers- és prózaközlései hatása) alapvetõen meg-
határozták „ideológiánk” alakulását. A „másság kezdetét” innen számíthatom,
szívesen emlékezve, idézve újra Ali barátom (1996-ban, a Korunkban közölt)
megjegyzését, évfolyamunk ’56-os, sõt – szerinte – már 1954-ben megnyilvánult
„hülye kérdéseit” a marxista szemináriumokon. Illyés Gyula híres verse persze
a rádión keresztül hatott nálunk a legerõteljesebben, de én az Irodalmi Újság
1956. november 2-i (a román posta útján a Mikes Kelemen 15-be megérkezett!)
számában olvastam az Egy mondat a zsarnokságról visszavonhatatlan ítéletét a
szocializmusnak nevezett, tanított közelmúltról.

2017-es mérlegkészítésem közben egy régi újságkivágás kerül a kezembe
(Népszabadság, 1994. október 22.), az Ötvenhat szócikk 1956-ról címû összeállí-
tás. Az „Andropov” és „Újratemetés” közti listán találok legalább négy nevet
(többet is, ám a többiekhez bõvebb magyarázat volna szükséges), akik révén a
magyar ötvenhathoz személyesen közelebb kerültem: Bibó István, Fekete Sán-
dor, Göncz Árpád, Tánczos Gábor. (Az „I betû hiányzik a Népszabadság egyko-
ri listájából, így Illyés Gyula is.) Õk valamennyien megtalálhatók Korunk-lap-
számokban – de ez már késõbbi történet.88
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Korunk-történet a következõ elhatározó történelmi tapasztalat, politikai ta-
nulság: 1968. Ezt már egyértelmûen felnõttként éltem meg (1956-ban csak tizen-
kilenc éves voltam), irodalompolitikailag némi szerepet is vállalhattam jobbítá-
si kísérletünkben. Ebben közrejátszott Domokos Gézával kötõdött barátságunk;
érthetõ, hogy az 1968-as évrõl, évünkrõl a legelemzõbben a Domokos Géza koc-
kázatai címû könyvben (2014) írtam. De ide tartozik Szilágyi Domokos kortör-
téneti – no meg irodalomtörténeti – súlyú verse, az Ez a nyár, korabeli nagy él-
ményem, és a vers többszöri elemzéskísérlete.

Innen tulajdonképp nem lehetett visszaút a „Merre is?” kérdésben, még ha a
diktatúra, a legrettenetesebb Ceauºescu-korszak idejébõl néhány ránk kénysz-
erített szöveget akár az én fejemre olvasna a majdani fiatal kutató. (Kiindulási
pontként ajánlanám neki A Korunk négy kapuját, 2016-ból.)

Lehet – nem lehet?

„Kisebbségi létértelmezések” alcímmel Cseke Péter rendezte sajtó alá 1995-
ben a Lehet – nem lehet? címû vallomás-, esszé- és tanulmánygyûjteményt,
amelynek utolsóelõtti szövege az enyém: a Költözõ haza? A provokatív kérdés-
feltevés csak közvetve kapcsolódik a Makkai Sándor-féle, 1937-es, híres-hír-
hedt Nem lehet-hez. (Egy évben születtem Makkai sokat vitatott keserû ítéle-
tével!) A vásárhelyi Mentornál megjelent kötetben elolvasható írás utóiratából
egyértelmûen nem derül ki (számomra sem), melyik évben szakadt ki belõlem
a kétségtelenül súlyos szöveg, mégis onnan másolom ide a ma is idõszerûen
hangzó mondatait: 

Több mint fél – közel egy? – évtizeddel e keserû kérdésfelvetés után (leszámít-
va néhány hét, 1989 decemberének és 1990 január elejének bizakodó légkörét),
ma sem tudnék másként fogalmazni. Akarnék persze, javíthatatlan realizmusom
azonban nem engedi. Meghallgatva különbözõ konferenciákon, szemináriumo-
kon okos, világra nyitott okfejtéseket, vigasztalhatnánk magunkat, hogy a migrá-
ció európai és legalább annyira világjelenség, vagyis a »költõzõ haza« (azt hi-
szem, egyedül enyém a copyright, tehát ragaszkodom hozzá!) nem külön magyar
sirám. Engem személyesen nem vigasztal a mások baja – ami végül is, tudom, kö-
zös baj. De baj. A világ fejtetõre állása. Mert ne tessék megpróbálni bebeszélni ne-
kem, hogy normális jelenség százezrek, milliók felkerekedése, kilakoltatása õseik
földjérõl. Megjön ennek a böjtje, mindenki számára. Tessék figyelni délre is, ne
csak nyugatra (meg kelete).

Az emlékezetet részben kisegítve, egy 1997-ben Miskolcon megjelent publi-
cisztikakötetem, a Honos-hontalan segít, legalább abban, hogy 1988-at jelöli meg
a szövegezés dátumaként. A könyv elsõ fejezetét (Az én autonómiám) vezeti be,
de a szerkesztés logikája szerint megelõzi az egy évvel késõbbi, 1989 nyarán a
Kossuth Rádió „Vasárnapi újság” mûsorának elküldött, szándékom (félelmem)
szerint aláíratlan, Csoóri Sándort megszólító levél, A szörnyeteg türelemrõl.
(Csoóri felrótta nekünk, romániai magyar értelmiségieknek a hallgatást.) A két
szöveg messzemenõen összehangzik. Magamat is emlékeztetve, hogy azért nem
volt teljes a hallgatásunk a diktatúra legveszélyesebb éveiben, itt (csupán) a ko-
rábbiból, az 1988-asból idézek, amely a kaposvári Berzsenyi Társaság felhívásá-
ról értesülve (a médiából), „határon kívüliként” meg nem szólítva engem, még-
is megszólított, válaszadásra késztetett arról, hogy „milyen a viszonyunk a szü-
lõföldhöz, mit ad nekünk, s mivel tartozunk mi a hazánknak”.
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Elõször vajon hol lehetett olvasni vagy rádióban hallani a Költözõ haza? kér-
dést? Válaszomat, 1988-ban? Minthogy a két újraközlés sem keltett, tudtommal,
különösebb visszhangot a kilencvenes években, egy-két gondolatmenetét 2017
júniusában kiemelem. Közéleti jellege, politikáról véleményt formáló volta mi-
att teszem. És nem csupán a múltba fordulva. Nem megyek vissza a kezdõ Ady-
idézetekhez (publicisztikában: A magyarság háza; versben: Intés az õrzõkhöz),
hagyom a filologizálást – maradok az újabb élettényeknél, a durvább „pótkérdé-
seknél”. Így:

Itt vannak például – ha még itt vannak, vagyis ha nem vitte el õket az infark-
tus, az agyvérzés, illetve a »modern kor« legelterjedtebb járványa, többnyire
hosszú lefolyású betegsége, a kivándorlás –, vegyük hát úgy, hogy itt vannak a
mai hatvanasok és ötvenesek. Jóval túl azon a koron, amelyben iskolai feladat-
ként, szabadfogalmazásként meg szokás kérdezni: mi a haza? De innen még a fe-
lejtés korán, egy kis megerõltetéssel fel tudják idézni gimnazista, elemista vagy
óvodás éveiket, a földrajz-, történelem- és magyarirodalom-órákat, a fogalomala-
kító foglalkozásokat. Azok közülük, akik az Ady által emlegetett »kulturális
helyek« némelyikében, Kolozsvárt vagy Marosvásárhelyt eszmélkedtek, a történe-
lem szeszélyei folytán – anélkül, hogy helyet változtattak volna – szükségképpen
többféle kérdéssel és válasszal néztek szembe. A brassóiaknak viszonylag egysze-
rûbb helyzetük volt: arrafelé a mai öregek, a nyolcvan körüliek ismerhetik csak a
változó vagy költözõ haza jelenségét. A tízes évek gyermekei Erdély-, Felvidék- és
Bánság-szerte, a náluk évtizedekkel fiatalabbak már jóval szûkebb területen kér-
dezhették, többször és többféleképpen: mi a haza ma? Nyilván nemcsak a magya-
rok, hanem az itt (Erdélyben, a Felvidéken, Bánságban, Bácskában) nagy szám-
ban élõ románok, németek, szlovákok, szerbek is, s a nem asszimilált (vagy a ma-
gyarsághoz, románsághoz, németséghez stb. asszimilálódottnak vélt) zsidó lakos-
ság ugyancsak. De ne menjünk ilyen messze (bár sokkal messzebb is mehetnénk,
vissza a múlt századokba, fõképpen azonban a megelõzõbe, a 19.-be, amikor a
magyarság asszimilációs ereje rendkívüli volt, s amikorra visszanézve sok mai,
harcosan öntudatos magyar család német, szerb, román vagy szlovák õsöket ta-
lálhatna, vér- és kultúraközelben). Maradjunk hát a negyvenes évek óvodás-isko-
lás gyermektársadalmánál, az õket elérõ elsõ kérdezésnél: mi a haza?

Leszámítva az akkoriban divatos politikai jelszavakat, rigmusokat, egy észak-
erdélyi (felvidéki, bánsági) magyar fiú és lány tudatában szülõföld és haza nagy-
jából egyet jelenthetett. De mit érzett az ugyanitt élõ román (szerb és szlovák)? Bi-
zonyára azt, amit egy dél-erdélyi magyar… Ám folytassuk: ha történetesen felte-
szik a kérdést 1944 júniusában a marosvásárhelyi vagy a kolozsvári gettóban a
sárga csillagot viselõ gyerekeknek, hogy mi a haza – vajon õk mit válaszolnak? És
mit az a magyar gyermek, akinek a játszótársát hurcolják el, hogy néhány hónap
múltán csak füst meg az emlék maradjon utána?

E sokféle, egymásnak ellentmondó emlék is tette lehetõvé – szükségszerûvé? –
1944 õszétõl az újfajta kérdezést. A »mi a haza?« gondolatkört mondhatni egészé-
ben helyettesítette, mintegy évtizedeken át, a »közös haza« tétele, jelszava, hite
(részeként a proletár internacionalizmusnak), a »szocialista haza« jelent-jövõt
egynek vevõ modellje. Tények – iskolák, fõiskolák, egyetemek, irodalmi, mûvésze-
ti, mûvelõdési intézmények, kétnyelvû feliratok, a nemzetiségi uszítást büntetõ
törvények, intézkedések – sora segítette az átváltást, bizonyos fokig a feledést, a
haza elsõdlegesen nemzeti felfogásának társadalmi osztály szempontú helyette-
sítését. Ezzel párhuzamosan természetesen elfelejtõdtek, idõlegesen eltemetõdtek90
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fontos nemzeti értékek is, a nemzeti hagyományok – történelem, népi és ma-
gaskultúra – tulajdonképpen nélkülözhetetlen kincsei. És ez nem csupán a ki-
sebbségeket (egy idõben használatos kifejezéssel: az együttélõ nemzetiségeket),
hanem a többséget is sújtotta.

Ennek az anacionális kornak, éveknek szomorú, el nem feledhetõ konkrétu-
maiból idézek a továbbiakban, de az egy darabig vívmányként említett intézmé-
nyeinek, jelenségeinek példáiból is (Bolyai Tudományegyetem – az 1959-es egye-
sítéséig a román Babeºsel, vagyis a megszüntetésig –, az erdélyi magyar színhá-
zak mûködése, erdélyi magyar történelmi drámák sorozatos bemutatásával, a
Kriterion Könyvkiadó nagyszerû tíz-tizenöt éve, folyóirataink, így a Korunk nép-
szerû különszámai). És akkor tovább, még mindig a hazaértelmezésbõl:

Számos ilyen tény együttese vezetett oda, hogy az esetleges megkérdezett ha
nem is tudta (akarta, merte) volna szabatosan megfogalmazni válaszát, hazáját
nem valahol távol képzelte el, hanem szülõföldjétõl elszakíthatatlanul. Volt
ugyan ebben az Erdélyiközpontú (romániai magyar?) hazafelfogásban valami ag-
gasztó múltba-fordulás (»Házsongárd-szemlélet«), amelyet elsõsorban a fiatalabb
esszéírók, filozófusok, szociológusok, történészek, írók, képzõmûvészek többször
is szóvá tettek, meg is indult bizonyos felzárkózás a korszerûbb, egyetemesebb, a
nemzeti hagyományoktól azért el nem szakadó világszemlélethez, részben a ro-
mán, részben a magyarországi, kelet-közép-európai vagy nyugat-európai, ameri-
kai stb. törekvésekre is figyelve. A szélesebb kultúrafogyasztó tömeget ezek az újí-
tó, megújuló kísérletek nyilván kevésbé hódították meg, mint a hagyományos
nemzeti megközelítések (történelemben, irodalomban, néprajzban, képzõmûvé-
szetben, színházban, zenében, nyelvészetben stb.), de ez talán természetes. Er-
dély mindig elég (túlságosan?) hagyományõrzõ volt, és 1918–1919 után ez a ha-
gyományõrzés még hangsúlyosabbá vált.

A folytatásban szólok a transzilvanizmusról, a Tamási Áron meghirdette
népi cselekvésrõl. És bejön egy 1939-es Babits-esszébõl (A magyar jellemrõl)
vett idézet, „a múltak õre lenni” tétel meg a másik oldalon a cselekvésvágy
igénylése. Ennek ismeretében kell beszélni az egyre kétségbeejtõbb erdélyi
helyzetrõl, a Románia részeként kezelt Erdély magyarságának fokozatos meg-
alázásáról, amikor városainkat már nem nevezhetjük meg magyarul (Kolozsvár
– Cluj-Napoca, Nagyvárad – Oradea), nincs jogunk leírni Kós Károly nevét,
magyar iskolákat készülnek megszüntetni. A lét, a romániai magyarság léte vá-
lik kérdésessé. 

És akkor felvetõdik a kérdés: lehetséges-e hazátlanul élni? Akár úgy, hogy sa-
ját hazájában ne érezze otthon magát, akár úgy, hogy a pehely sorsát választja,
sodródik a szélben, míg végül lehull valahová? Mert meddig haza a haza? Akkor
is az-e még, ha már csak a hegyek és a folyók ismerõsek, a házak már egyre ke-
vésbé (a történelmi városok arcát átformálják, tömbházrengeteggé arctalanítják)?
Akkor is, ha az õsöket kiforgatják sírjaikból, mert a múltat a sírkövekrõl is el kell
tüntetni? Akkor is, ha a rokonok, barátok sorra elhagyják a szülõföldet, ki hivata-
losan, ki szökve?

És lesz-e új haza? És hol lesz? A Balti-tenger partján? Vagy túl az óceánon?
Esetleg csak pár száz kilométerrel nyugatabbra, a Duna-parton? Mert hiszen az
is a haza, egyeseknek – idõsebbeknek – néhány évtizeddel ezelõtt hivatalosan is
a hazája volt. De mi lesz a szûkebb szülõfölddel? Magával viheti-e a távozó?
Vagy sûrûn visszatér majd – ha teheti – a mégis itt maradottakkal elbeszélgetni,
feltöltõdni? Feltöltõdni – mivel? Keserûséggel? És hoz cserébe kávét, téliszalámit,
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sajtot, szappant? Farmernadrágot? Mert könyvet, folyóiratot nemigen hozhat, ka-
zettát, lemezt sem. Vagy küld képeslapot. A fjordokról. Színes felvételt, legújabb
kocsijáról.

Lehet-e az embernek több hazája? Vagy marad egy: az anyanyelv? Amelyen
ha már beszélni nem, de álmodni még lehet, szabad? Amelyre nem terjed ki a
»homogenizálás«?

Van, aki azt mondja, ma már korszerûtlen a hazáról beszélni, írni. Egyik he-
lyen kompromittálódik maga a szó is, a túl gyakori, felszínes, lényegében kiürült
szóhasználat. Másutt, versenyben a még újabb, még jobb megvásárolandó áruért,
a nagyobb kényelemért (a korábban bekövetkezõ infarktusért?), az integráció az
igény, nem pedig a kiválás, a kívülállás – legalábbis nem nemzeti alapon… Va-
jon igazuk volna az így tagadóknak?

Vagy be kell vezetnünk a költözõ haza fogalmát, pár száz vagy pár ezer kilo-
méterrel tolva el határait, hegyeit, barátot képzelve oda, ahol nincs, írásost az
asztalra, bokályt az elõszoba falára, az ágy fölé pedig lehetõleg festményt vagy
legalább grafikát, a Bolyaiak szobráról, a Farkas utcai templomról, a Sas-palotá-
ról, Tamási Áron sírjától…

Szabad a választás!

Ezt gondoltam, írtam 1988-ban. 1989 decemberben, két nappal karácsony
elõtt szövegeztük a Hívó Szót, Kolozsvárt, Gáll Ernõék lakásában. Korunk-közel-
ben, mondom ma. A felgyûlt keserûséget reményre váltva…
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ESZENYEI FARKAS GÁBOR 

NEVESÍTETT VÁROSIASODÁS  
A gazdasági és politikai elit összefonódása
Nagyvárad századfordulós fejlõdésében

A boldog békeidõt és az elsõ világháború közötti idõszakot, Magyarország min-
dennapjait a fejlõdés, a változás, a virágzás jellemezte.1 A 19. század végét, a szá-
zadelõt, századfordulót Erdély és Partium gazdasági, társadalmi és politikai fejlõ-
désének csúcspontjaként tartjuk számon. 

A történetírás folyamatosan boncolgatta és vizsgálta, hogy milyen tényezõk és
ok-okozati összefüggések járultak ahhoz, hogy megvalósulhassanak egy régió, egy
város esetében azok a nagymértékû változások, átalakulások, melyek a történészek
számára kimeríthetetlen forrásként szolgáltak és szolgálnak. 

Erdély és Partium viszonylatában többször kerül felszínre Arad, Temesvár,
Nagyvárad példaértékû fejlõdése. Nagyvárad, „a Holnap városa”, „Pece-parti Páris”,
„a magyar Birmigham”, „a fény városa”, „a vér városa”. Ezekkel a szavakkal illetik
a költõk, írók, kortársak Nagyvárad századfordulós fejlõdését.2

Nagyvárad a századfordulón mutatott metamorfózisa,3 urbanizációs fejlõdése
a kutatók számára érdekes kutatási területet jelent. Sokan, több megvilágításban
kutatták, és kerestek a miértekre, a hogyanokra akár többolvasatúnak is tekinthe-
tõ válaszokat.

A „vér városa” a 19. század végén és 20. század végén egy jól elõkészített 
átalakuláson ment át. Amennyiben megvizsgáljuk a társadalmi viszonyokat (la-
kosság számbeli változását,4 felekezeti megoszlások és azok változásai5), a város
átépítését6 és modernizációját célzó törekvéseket,7 a város vezetésének mûködését,
az oktatási rendszer fejlõdését,8 az egészségügyi rendszer kiépülését és a kulturá-
lis élet pezsgését,9 akkor valóban azt a következtetést vonhatjuk le, hogy komoly
fejlõdésrõl beszélhetünk. 

De mi volt ennek az oka? Mi volt a mozgatórugója? Mi ennek az elindítója? Mi
ennek a „nyugtalan”, soha nem pihenõ városnak a titka? Választ adni ezekre a kér-
désekre folyamatos kihívás a kutatók számára. 

Nem célunk és nem is tudunk teljes és mindent érintõ választ adni ezekre 
a kérdésekre. Feltevésünk és részleges válaszunk az lehet, hogy a fejlõdés, válto-
zás okai a nagyváradi gazdasági és politikai élet összefonódásában rejlik. 

A váradi vállalkozó polgárok és a bankszektort képviselõ gazdasági elit politi-
kai szerepvállalása érdekes kérdéseket vet fel, és kutatási területként is igen gyü-
mölcsözõ eredményekkel kecsegtet.

Alapvetõ kérdés, hogy konkrét vállalkozók, bankárok életpályáján keresztül 
bizonyíthatjuk-e, hogy Nagyvárad századfordulós fejlõdésében ez az elitcsoporto-
sulás valóban kiemelkedõ szerepet játszott. Egyáltalán létezik-e egy olyan nevesí-
tett csoport, melynek szerepvállalásán keresztül bizonyítható a feltevés?

Várad esetében viszont a kezdeti kutatási eredményeim azt mutatták, hogy a
gazdasági elit politikai és társadalmi elitpozíciókat, szerepeket is betöltött. A gaz-
dasági elitszereplõk nem elégszenek meg azzal, hogy hallatják hangjukat a városi
gyûléseken és érdekérvényesítési bizottsági aktivitásaik révén, hanem megbízha-
tó személyekként társadalmi szerepvállalásuk is megnõ. A helyi városi életben ko- história
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moly szerepeket, elitpozíciókat betöltve hálózzák be a társadalmat. Ez a jellegze-
tessége az eredményeknek azt mutatja, hogy Nagyvárad esetében is beszélhetünk
olyan gazdasági elitrõl, mely többszörös szerepvállalású – azaz Várad esetében is
kimutathatók a Lengyel György10 által meghatározott multipozicionális gazdasági
elit nyomai.   

Kutatásaink során kiszûrtük egy elitcsoportot a Compass adatai,11 a virilisták,12

a városi bizottságok13 és Lakos Lajos törvényhatósági szakbizottsági tagjainak név-
sora alapján.14 Ez a névsor jelenti Nagyvárad gazdasági elitcsoportját, amely
1900–1905 között gazdasági szerepe révén vezetõ szerepet vállalt a város életében. 

A kutatás nyomon követte, hogy a gazdasági elithez tartozó különbözõ elitpo-
zíciókkal rendelkezõ szereplõk egy adott idõszakban milyen mértékben és hány
politikai és társadalmi pozíciót halmoztak fel. Ennek függvényében öt csoportot
állapítottunk meg. Elitpozíciónak tekintettük azokat a tisztségeket, melyek egy
adott intézmény döntéshozási kompetenciájával ruházta fel a pozíció birtokolóját.

A betöltött tisztségekrõl elsõsorban a Compassból nyertem adatokat. A Com-
pass a részvénytársaságok, vállalatok vezetõ rétegének névsorát, alaptõkéjét és
egyéb fontosabb adatait tartalmazza. 1900–1905 között 31 részvénytársaságról 
és vállalatról tesz említést.

A tisztségek felsorolását az elnökkel és a vezérigazgatókkal kezdi. Ezt követi 
az igazgatósági tagok listája, mely némely cégnél négy-hat fõ körül mozog (pl.
Nagyváradi Takarékpénztár, Bihar megyei kereskedelmi, ipar- és terményhitel-
bank, Bihar megyei Takarékpénztár), más cégeknél számuk ennél lényegesebben
magasabb. A Polgári takarék és segélyszövetkezetnek harminc igazgatósági tagja
volt. Nagyjából ugyanez figyelhetõ meg a választmányi tagok esetében is, mely
csak a Bihar megyei Takarékpénztárnál jelenik meg. A választmányi tagok listá-
ját általában a felügyelõbizottsági tagok listája követi, amely bizottság nagyrészt
három tagból áll. Ez a tisztség általában a mai értelemben vett cenzoroknak 
feleltethetõ meg. Utóbbiak tisztségüknél fogva személyi változásokat nem mu-
tatnak a vizsgált idõszakban. Ezzel ellentétben a választmányi és igazgatósági
tagok listája évrõl évre változik, új tagok kerülnek be, s számuk sem mondható
állandónak. 

Az utolsó nagy csoport, mely zárja a vezetõség bemutatását, a könyvelõk,
pénztárnokok és jogtanácsos-ügyészek rétege. Könyvelõbõl elõfordul, hogy na-
gyobb vállalat esetén több van: fõkönyvelõ és könyvelõ (pl. Bihar megyei Takarék-
pénztár). Pénztárnok és jogtanácsos rendszerint egy cégnél csak egy volt. 

Az általam vizsgált gazdasági elitcsoport tagjai ezeknek a tisztségeknek vala-
melyikét töltik be ebben az idõszakban. A legjellemzõbb, hogy a szóban forgó sze-
mélyek elnöki, vezérigazgatói, igazgatótanácsi, felügyelõbizottsági és jogtanácsosi
tiszteket töltenek be. Könyvelõ, pénztárnok nem jellemzõ; jogtanácsos pedig csak
egy esetben, dr. Gyémánt Jenõ révén jelenik meg a csoporton belül. 

Olyan esettel is találkoztam, amikor egy adott személy egy idõben ugyan-
azon cégen belül két funkciót is betölt, mint azt dr. Frankó Endre esete is mutat-
ja. Õ ugyanis 1903–1905 között igazgatósági tagja és jogtanácsosa a Nagyváradi
takarékpénztárnak. Farkas Izidor esetében ez abban változik, hogy õ 1900–1901
között a Nagyváradi áruraktár részvénytársaság felügyelõbizottsági tagja, majd
1902–1905 között igazgatósági tagja. Ezáltal az õ esetében megfigyelhetõ egy
elõrelépés. 

Deutsch Károly Ignác esetében fordul az elõ, hogy három részvénytársaság/cég
igazgatója (a Léderer és Kálmán féle szeszgyár, a Gazdasági és iparbank és a mû-
trágyagyár igazgatója). Ugyanez a helyzet Bertsey Györggyel is. Õ a Filléres és se-
gélyszövetkezet aligazgatója (1900–1905), Bihar és nagyváradi takarékszövetkezet
alelnök-igazgatója (1900) és az Általános takarékpénztár nagyváradi aligazgatója
(1900).94
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Ami még érdekes, hogy a vizsgált csoport mindegyike legalább egy igazgatósá-
gi tagi pozícióval rendelkezik. Ezen túlmenõen, a pozíciók számának megfelelõen
rendelkeznek politikai tisztségekkel, ez fõként abban nyilvánul meg, hogy 1900 és
1905 között mindegyik tagja a törvényhatósági testületeknek, ezenkívül nagy ré-
szük tagja valamelyik törvényhatósági bizottságnak is.

A törvényhatósági és a bizottsági tagságon kívül pártfunkciókat is betöltöttek
a csoport némely tagjai. Dr. Hoványi Géza a Szabadelvû Párt alelnöke, akárcsak
Reismann Mór; Hlatky Endre pedig elnöke és a legtöbb törvényhatósági bizottság
tagja.

A gazdasági és politikai elitpozíciók mellett egyleteknek, polgári köröknek is
tagjai. A legtöbben a Szigligeti Társaságban töltenek be különbözõ vezetõ tisztsé-
geket: Sipos Orbán, dr. Berkovits Ferenc – alelnök, Gábel Jakab – rendes tag, dr.
Dési Géza, Rádl Ödön – elnök, dr. Gyémánt Jenõ – választmányi tag, dr. Hoványi
Géza – választmányi tag és a pénzügyi bizottság elnöke. A vizsgált csoport megkö-
zelítõleg 17%-a tagja a Szigligeti Társaságnak, és tisztségeik révén elmondható,
hogy vezetõ szerepet töltenek be. Az is megfigyelhetõ, hogy akárcsak a gazdasági
tisztségek halmozódása a különbözõ társadalmi tisztségek is halmozódnak: Sipos
Orbán a Szigligeti Társaságban betöltött szerepe mellett tagja a Bihar népnevelé-
se és a Zenekedvelõk egyesületének; Gábel Jakab a Bihar megyei Tanító Egylet al-
elnöke, a Magyarországi Tanítók Országos bizottságának és igazgatótanácsának
rendes tagja, valamint iskolaigazgató; dr. Dési Géza a váradvelencei polgári kör
díszelnöke. Mezey Mihály a nagyváradi önkormányzat Tûzoltó Egyletének fõpa-
rancsnoka, a Tûzoltó Szövetség elnöke, a polgári kör, a tornakör, a mûkedvelõ
fényképészek, a Zenekedvelõk egyesületének tagja, a Polgári lövészegylet meste-
re, a Fehérkereszt egylet alelnöke és az állami óvodák felügyelõbizottságának el-
nöke. Rádl Ödön az ügyvédi kamara választott tagja, a Petõfi Társaság rendes tag-
ja, az Országos Irodalmi Szövetség fõjegyzõje, a Bihar megyei és nagyváradi rab-
segélyezõ egylet elnöke és az EMKE Bihar megyei jogtanácsosa. Dr. Hoványi Géza
a nagyváradi és Bihar megyei Casino választmányi tagja, az Erzsébet bölcsõde-
egyesület pénztárnoka, a Szent László menedékház és koldusápolda választmányi
tagja, a Vörös Kereszt Egylet alelnöke és a nagyváradi mentõintézet tagja.    

Kutatásaink során 64 névvel találkoztunk, akik legalább egy gazdasági pozíci-
ót betöltöttek, azonban csak a minimum 2 elitpozícióval rendelkezõket vettük be
a csoportba. A szûkítés eredményeképpen jutottunk el a minimum 2 elitpozíciót
betöltõ 42 személy névsorához.15

história
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A meglévõ 42 személyt négy kategóriába soroltam aszerint, hogy hány elitpozí-
cióval rendelkeztek: az elsõ kategóriába a küszöbértéknek megfelelõ két elitpozíció-
val rendelkezõket, a második kategóriába azokat, akiknek három tisztségük volt, a
harmadikba a négy tisztséggel rendelkezõket, míg a negyedikbe azok kerültek, akik-
nek tisztségeik száma öt vagy ennél több (hat, hét, nyolc, tizenöt). A harmadik és 
a negyedik kategória a tisztségek száma miatt a helyi gazdasági elit szûkebb csoport-
ját alkotja, azokat a személyeket, akiknek a döntési kompetenciája tisztségeik révén
meghatározó volt a város gazdasági, társadalmi és politikai kérdéseiben.

Az elsõ kategória, amely tagjainak két elitpozíciójuk van, a vizsgált források
alapján a következõ16 (12 személy): 
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Név Foglalkozás
Társadalmi
pozíciók

Gazdasági pizíciók

1
Dr. Frankó
Endre

ügyvéd
1.12.12a.1.3.4.5
szakbizottsági
tag17

Nagyváradi takarékpénztár –
igazgatótanácsi tag (1900–1905)
Nagyváradi takarékpénztár –
jogtanácsos (1903–1905)

2
Kaczián
Károly

2.9.18.
szakbizottsági tag

Nagyváradi takarékpénztár 
és a Bihar megyei kereskedelmi 
és iparbank választmányi tagja

3
Schöpflin
Ágoston

királyi
tanácsos

3.11.15.
szakbizottsági tag

postai Távirda igazgató
Tisztviselõk önsegélyzõ
szövetkezete – igazgatósági tag
(1900–1905)

4 Sipos Orbán
Királyi
tanfelügyelõ

a Bihar
népnevelési
egyesület tagja, 
a Szigligeti
Társaság tagja, 
a Zenekedvelõk
egyesületének
alelnöke,
4.12.12a,1.
szakbizottsági tag 

Gazdasági és iparbank igazgatósági
tagja
Bihar és nagyváradi takarék-
szövetkezet – igazgatótanácsi tag
(1902–1905)

5
Dr. Grósz
Menyhért

Királyi
törvényszéki
és
fogházorvos

4.7.8.
szakbizottsági tag 

Központi takarékpénztár –
igazgatósági tag (1905)
Polgári takarékszövetkezet –
igazgatósági tag (1900–1905)

6
Laendler
Ferenc

építész
vállalkozó

Nagyváradi áruraktár
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1900–1905)
Nagyváradi Takarékpénztár
igazgatósági tagja

7
Hlatky
Endre

a nagyváradi
ügyvédi kamara
elnöke, a városi
szabadelvû párt
elnöke, az
1.7.10.12.12a.13.
14.15.17.
szakbizottsági tag  

Nagyváradi áruraktár
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1900–1905)
Nagyváradi Takarékpénztár
igazgatósági tagja

8
ifj.
Moskovits
Mór

Bihar megyei kereskedelmi, ipar- 
és terményhitelbank – felügyelõ
bizottsági tag (1903–1905)
Nagyvárad gõzmozdonyú közúti
vaspálya-részvénytársaság (1903–1905)



A második kategória tagjai minimum három elitpozícióval rendelkeznek, a
névsor a következõ (14 személy): 
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9
Komlóssy
József

az állami
anyakönyvezetõ
és hivatali
állásából
kifolyólag több
bizottság tagja

jog és gazdasági tanácsos

10
Ragány
János

városi fõszámvevõ, 
a Bihar megyei Takarékpénztár
felügyelõbizottságának tagja

11
Darvassy
Lajos

városi tanácsos

Polgári Takarékpénztár
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1903–1905) és felügyelõbizottsági
tag (1903)
Polgári takarék és segélyszövetkezet –
igazgatósági tag (1900–1905)

12 Szûcs Géza
fõszámvevõ, a nagyváradi
Általános takarékpénztár felügyelõ
bizottsági elnöke

Név Foglalkozás
Társadalmi
pozíciók

Gazdasági pizíciók

1
Dr.
Berkovits
Ferenc

ügyvéd

ügyvédi kamarai
alelnök 
a Szigligeti
Társaság
alelnöke; 
1.2.5.7.12.15.12a.
(3.4.6.) számú
szakbizottsági
tag18

a Bihar megyei kereskedelmi, ipar- 
és terményhitelbank jogtanácsosa
Egyesült nagyváradi László és
Hunyady gõzmalmi részvénytársaság
– felügyelõbizottsági tag
(1900–1905)
Nagyvárad gõzmozdonyú közúti
vasút részvénytársaság –
igazgatótanácsi tag (1900–1905)

2 Weisz Mór kereskedõ

a Leszámítoló és jelzáloghitelbank
választott tagja, 
a Közgazdasági bank
felügyelõbizottsági tagja
Központi takarékpénztár
részvénytársaság – igazgatósági
tagja (1905)

3
Deutsch
Károly Ignác

kereskedõ
a Léderer- és Kálmán-féle szeszgyár,
Gazdasági és iparbank igazgatója,
a mûtrágyagyár igazgatója.

4 Farkas Izidor magánzó
2.6.10. számú
szakbizottsági tag 

Nagyváradi áruraktár
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1902–1905)
Nagyváradi áruraktár
részvénytársaság –
felügyelõbizottsági tag (1900–1901)
Bihar megyei kereskedelmi, ipar- és
terményhitelbank – igazgatósági tag
(1900–1905)
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5
Lévay
Zsigmond

magánzó
2.6.számú
szakbizottsági tag 

a Bihar megyei kereskedelmi, ipar-
és terményhitelbank igazgatója, 
Mûtrágyagyár-részvénytársaság
Nagyváradon –- igazgatósági tag
(1900–1905)
Nagyváradi áruraktár
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1902–1905)

6 Sal Ferenc

királyi
tanácsos,
nyugalmazott
polgármester

Nagyváradi Takarékpénztár – elnök
(1900–1905)
Nagyvárad gõzmozdonyú közúti
vaspálya-részvénytársaság –
igazgatósági tag (1900–1901)
Nagyvárad–belényes–vaskohi vasút
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1900–1905)

7
Stern
Herman

kávéház-
tulajdonos

6.8.18. számú
szakbizottsági tag 

a Nv. Pincér egylet elnöke;
Polgári takarék és segélyszövetkezet
– igazgatósági tag (1900,1902–1905)
Polgári takarékpénztár
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1905)

8
Mihelfy
Adolf

ügyvéd
1.2.11.12.12a.15.2
0. számú
szakbizottsági tag 

Nagyváradi áruraktár
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1900–1905)
Bihar megyei takarékpénztár –
igazgatósági tag (1901–1905)
Gazdasági iparbank
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1900–1905)

9
Mezey
Mihály

közjegyzõ

a nagyváradi
önkormányzat
tûzoltóegylet
fõparancsnoka, 
a nagyváradi
tûzoltószövetség
elnöke, a polgári
kör, a tornakör, 
a mûkedvelõ
fényképészek
köre, a
zenekedvelõk
egyesülete, a
polgári lövész-
egylet mestere,
fehérkereszt
egylet alelnöke,
állami óvodák
felügyelõ-
bizottságának
elnöke,
1.3.5.7.12.12a.3.6.
13.14.15.számú
szakbizottsági tag 

Az ügyvédi kamara választott tagja
és pénztárnok
Gazdasági iparbank
részvénytársaság –- igazgatósági tag
(1900–1905)



A négy elitpozícióval rendelkezõ tagok száma hét, kevesebb, mint az elõzõeké. 
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10
Száhlender
Károly

mérnök
3.5.6.7.15. számú
szakbizottsági tag

a Magyar kir. Államvasutak
fõfelügyelõje, 
a Nv.–Belényes–Vaskó vasút
igazgatóságának választmányi tagja;
Nagyvárad–belényes–vaskohi vasút
részvénytársaság – vezérigazgató
(1900–1905)

11
Dr.
Moskovits
József

2.9.10. számú
szakbizottsági tag

12
Dr.
Moskovits
Miklós

gyáros 
6. számú
szakbizottsági tag 

a velencei takarékpénztár
szövetkezet elnöke, 
a velencei és váraljai polgári kör
elnöke
Polgári takarék és segély
szövetkezet – igazgatósági tag
(1900)

13
Bordé
Ferenc

fõjegyzõ
polgármester-
helyettes 

az Általános takarékpénztár
igazgatósági elnöke
Réti polgárok takarék és
hitelszövetkzete – igazgatósági tag
(1905)
Bihar megyei takarékpénztár –
igazgatósági tag (1903-1905)

14
Jablonszky
Emil

az Erzsébet
bölcsõde alelnöke

Adópénztárnok
a velencei katolikus takarék- és
segélyszövetkezet pénztárnoka
Nagyvárad, Velence és váraljai
takarék- és segélyszövetkzet –
igazgatósági tag (1901)

Név Foglalkozás
Társadalmi
pozíciók

Gazdasági pizíciók

1
Sarkadi
Lajos

1.3.8.
szakbizottsági tag19

Kereskedelmi és iparkamarai titkár
Bihar megyei kereskedelmi, ipar- és
terményhitelbank – igazgatósági tag
(1900)
Általános takarékpénztár
Nagyváradon – igazgatósági tag
(1902–1903)
Cirok- és szalmaárugyár
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1902–1905)

2 Gábel Jakab iskolaigazgató

a Bihar megyei
Tanítóegylet
alelnöke, a
Magyarországi
Tanítók Országos
bizottságának és
igazgató-
tanácsának
rendes tagja, a
Szigligeti
irodalmi társaság
rendes tagja,

Gazdasági és Iparbank tanácsosa
Nagyváradi Népbank igazgató
tanácsosa
Nagyváradi Népbank jogtanácsosa
Bihar és nagyváradi takarék-
szövetkezet – igazgatósági tag
(1902–1905)
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2017/8 a Népnevelési
közlöny
szerkesztõje; 
a 7.8.9.21.számú
szakbizottsági tag 

3
Ullmann
Sándor

nagykeres-
kedõ

2. számú
szakbizottsági
tag 

Nagyvárad hírlapkiadó
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1904–1905)
Központi takarékpénztár
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1904–1905)
Általános takarékszövetkezet –
igazgatósági tag (1903)
Érmelléki és nagyváradi ipar és
kereskedelmi részvénytársaság –
igazgatósági tag (1903)

4
Köblös
Ferenc

építõmester

téglagyár-tulajdonos,
iparkamarai beltag, 
ipartestületi elõljáró,
Nagyváradi vendéglõsök,
szállodások, kávésok, gõzmosoda és
szíkvízgyár részvénytársaság –
igazgatósági tag (1903–1904)

5
Guttmann
József

építész
3.4.5.8.18.számú
szakbizottsági tag

a Leszámítoló és Jelzálogbank
igazgató elnöke, 
az osztrák–magyar bank váltó
bírálója és ipariskolai bizottság
elnöke;
Leszámítoló és jelzálogbank
részvénytársaság – elnök
(1900–1905)
Egyesült nagyváradi László 
és Hunyady gõzmalmi
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1900–1905)

6
Dr. Dési
Géza

a velencei polgári
kör díszelnöke,  
a Szigligeti
Társaság tagja; 
1.10.13.számú
szakbizottsági tag

a Kereskedelmi alkalmazottak
egyletének elnöke, 
a Leszámítoló és jelzálogbank
ügyésze, 
a szállodások, vendéglõsök, kávésok
ipartársulatának és a pincéregylet
jogtanácsosa, 
a gõzmosoda és szikvízgyár
igazgatósági elnöke

7
ifj.
Rimanóczy
Kálmán

3.számú
szakbizottsági tag

kereskedelmi és iparkamarai beltag
Nagyváradi hírlapkiadó
részvénytársaság –
felügyelõbizottsági tag (1904–1905)
Központi takarékpénztár
részvénytársaság –
felügyelõbizottsági tag (1904–1905)
Általános takarékszövetkezet –
felügyelõbizottsági tag (1903)



Az öt és ennél több pozícióval rendelkezõk (9 személy): 
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Név Foglalkozás
Társadalmi
pozíciók

Gazdasági pizíciók
Gazdasági
pozíciók
száma

1
Bertsey
György

3.8.
szakbizottsági
tag20

ipartestületi elnök
Bihar megyei takarékpénztár
– választmányi tag
(1902–1905)
Filléres és segélyszövetkezet –
aligazgató (1900–1905)
Bihar és nagyváradi
takarékszövetkezet – alelnök-
igazgató (1900)
Általános takarékpénztár
Nagyváradon – aligazgató
(1900)

5

2 Rádl Ödön ügyvéd

az ügyvédi
kamara
választott tagja, 
a Petõfi Irodalmi
Társaság rendes
tagja, 
az Országos
Irodalmi
Szövetség
fõjegyzõje, 
a Szigligeti
Társaság elnöke, 
a Bihar megyei
és nagyváradi
rabsegélyzõ
egylet elnöke, 
az EMKE Bihar
megyei
jogtanácsosa; 
1.10.12.12a.13.1
6. szakbizottsági
tag

Gazdasági és Iparbank
igazgatója; 
Nagyváradi Hírlapkiadó
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1904–1905)
Központi takarékpénztár
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1904–1905)
Réti polgárok takarék- és
hitelszövetkezete –
igazgatósági tag (1904–1905)
Érmelléki és nagyváradi ipar
és kereskedelmi
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1904–1905)

5

3
Moskovits
Miksa

2. számú
szakbizottsági
tag 

Leszámitoló és Jelzálogbank
Rt. vezérigazgatója;
Filléres takarék és
segélyszövetkezet –
igazgatósági tag (1900–1905)
Általános takarékpénztár –
igazgatósági tag (1900)
Bihar és nagyváradi takarék-
szövetkezet – igazgatósági tag
(1900)
Pontelli-féle szalámigyár
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1903–1905)

5

4
Dr. Radó
Ignác

ügyvéd
az Izr. Hitközség
alelnöke, 

igazgatósági tagja a Léderer-
és Kálmán-féle szeszgyárnak, 
a margittai takarékpénztár
igazgatósági tagja, 

6
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2017/8 választmányi
tagja a Szigligeti
Társágnak,
7.10.13. számú
szakbizottsági
tag

felügyelõbizottsági tagja a
MÁV vasúti forgalmi RT-nek,
a Polgári Takarékpénztár
ügyésze;
Polgári takarék és
segélyszövetkezet –
igazgatósági tag (1905)
Léderer Kálmán-féle
szeszgyár és finomító
részvénytársaság –
jogtanácsos (1900–1905)

5
Reismann
Mór

a szabadelvû párt
alelnöke, 
a 2.13. számú
szakbizottsági tag

Bihar megyei kereskedelmi,
ipar- és terményhitelbank –
vezérigazgató (1900–1905)
Nagyvárad, Velence és
váraljai takarék- és
segélyszövetkezet – felügyelõ-
bizottsági tag (1900)
Léderer Kálmán-féle
szeszgyár és finomító
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1900–1905)
Mûtrágyagyár
részvénytársaság
Nagyváradon – igazgatósági
tag (1900–1905)
Nagyváradi áruraktár
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1900–1901)
Nagyvárad–belényes–vaskohi
vasút-részvénytársaság –
igazgatósági tag (1900–1905)

6

6
Pekanovits
Imre

okleveles
mérnök

3.6.számú
szakbizottsági
tag

a Sebes-Körös vízszabályzó és
ármentesítõ társulat igazgató
fõmérnöke, 
a Bihar megyei gazdasági
egyesület választmányának és
számvizsgáló bizottságának
tagja, 
a Bihar megyei takarékpénztár
igazgatóságának tagja, 
a komádii takarékpénztár
elnöke;
Bihar megyei korona takarék-
és segélyszövetkezet –
igazgatósági tag (1900–1905)
Tisztviselõk önsegélyzõ
szövetkezete – igazgatósági
tag (1901–1905)

6

7
Dr.
Gyémánt
Jenõ

a Szigligeti
Társaság
választmányi
tagja, 
a Gyermekbarát
ügyésze,  
1.10. számú
szakbizottsági
tag

a Bihar megyei
takarékpénztár ügyésze
a nv.i közúti vasút rt.
felügyelõbizottsági tagja;
Nagyvárad hírlapkiadó
részvénytársaság –
igazgatósági tagja
(1904–1905)
Központi takarékpénztár 

7
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igazgatósági tagja
(1904–1905)
Általános takarékszövetkezet
– igazgatósági tag (1903)
Réti polgárok takarék és
hitelszövetkezete –
igazgatósági tag (1903)
Érmelléki és nagyváradi ipar
és kereskedelmi
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1903)

8
Rendes
Vilmos

építész-
mérnök

Kereskedelmi és iparkamara
beltagja,
a kõmûves-, ács- és kõfaragó-
mesterségre képesítõ
bizottság miniszter által
kinevezett vizsgázó testület
tagja, 
az építõ ipartestület elnöke, 
ipartestületi elöljáró, 
a nagyv.-i ipartestületi
szövetkezet és betegsegélyzõ
pénztári igazgatója. 
Központi takarékpénztár
igazgatója; 
3. számú szakbizottsági tag 
Nagyváradi hírlapkiadó
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1904–1905)
Általános takarékszövetkezet
– felügyelõbizottsági tag
(1905)

8

9
dr.
Hoványi
Géza

a nagyváradi és
Bbihar megyei
Casino
választmányi
tagja, 
az Erzsébet
bölcsõde-
egyesület
pénztárnoka, 
a Szt. László
menedékház és
koldusápolda
választmányi
tagja, 
a Szigligeti
Társaság
választmányi
tagja, 
a Szigligeti
Társaság
pénzügyi
bizottságának
elnöke, 
a nagyváradi
Vöröskereszt
egylet alelnöke, 

a Nagyáradi takarékpénztár
vezérigazgatója, 
a kereskedelmi és iparkamara
beltagja és fegyelmi
bizottságának elnöke,  
a Kereskedelmi csarnok
alelnöke, 
a kereskedelmi iskolai
bizottság elnöke, 
az OMB nv.-i fiókjának bíráló
tagja, 
a Magyar takarékpénztárak
országos szövetségének
alelnöke,
a magyar országos
kereskedelmi egyesület
választmányi tagja
Mûtrágyagyár
részvénytársaság
Nagyváradon – elnök (1900-
1905)
Nagyváradi áruraktár
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1900–1905)
Szent László nyomda
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1900–1905)

15



Mint láttuk, 1900 és 1905 között létezett egy olyan csoport, mely határozottan
uralta Nagyvárad gazdasági életét. A felhasznált források alapján körvonalazódott
egy 42 személybõl álló elitcsoport. Mivel többségük politikai tisztséget is viselt,
bele tudtak szólni a helyi döntéshozásba. A gazdasági és a politikai élet a pozíci-
ók halmozódása révén kölcsönhatásba került, összefonódott; a személyi és cso-
portérdekek pedig érvényesülhettek. Ilyen szempontból a döntési kompetencia je-
len esetben különösen kihangsúlyozódik. 

További adatokat és képet alkothatunk az elitcsoport születés szerinti megosz-
lásáról. A rendelkezésre álló adatok szerint Nagyvárad népességének változása nö-
vekvõ tendenciát mutat 1880–1910 között. A város demográfiai fejlõdése viszont
nem a magas évi szaporulatnak tulajdonítható (mint említettük, 1880 és 1910 kö-
zött a lakosság 31 324 fõrõl 64 169 fõre nõtt21), hiszen ennek értéke nem haladja
meg ebben az idõszakban a 2,7%-ot. A megnövekedett lakosságszám leginkább
Nagyvárad vonzerejének és a számottevõ betelepedésnek tulajdonítható. Ezt bizo-
nyítja, hogy a lakosság csak mintegy egyharmada, 36,7%-a volt helybeli
születésû22 (1892-ben pedig ez a számarány elérte a 43%-t23), míg Kolozsvár eseté-
ben 42,6%, Arad esetében pedig 32,1%24. Ez látszik az elitcsoport születési helyé-
nek megoszlásában is:

A gazdasági és a politikai szerepvállalás mellett jelentkezik a társadalmi tisz-
tek egész sora – amint ez a táblázatok adataiból is kitûnik. A helyi társadalom104

2017/8 a nagyváradi
mentõintézet
tagja, 
a nagyváradi
Szabadelvû Párt
alelnöke; 
2.3.6.7.9.
elnöke,
12.12a.13.15.20.
22. számú
szakbizottsági
tag

Nagyváradi hírlapkiadó
részvénytársaság igazgatósági
tag (1904–1905)
Központi takarékpénztár
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1904–1905)
Általános takarékszövetkezet
– igazgatósági tag
(1904–1905)
Réti polgárok takarék- és
hitelszövetkezete –
igazgatósági tag (1904–1905)
Érmelléki és nagyváradi ipar
és kereskedelmi
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1904–1905)



masszívan rendelkezett egy olyan csoporttal, amely döntési kompetenciája által
elérte és megvalósította azokat az intézkedéseket, melyek révén a város a század-
fordulóra a magyar városhálózatban büszke helyet foglalt el. 

Mint azt kutatásom is mutatja, az említett 42 személybõl álló csoport – amely
megfelel a nemzetközi elitmeghatározások feltételeinek – kivette részét a helyi fej-
lesztésben. Megfigyelhetõ, hogy Aron25 és Mosca26 megállapítása érvényes ese-
tünkben, hiszen ez a 42-es csoport a „többség kisebbsége”, azaz a helyi elitnek egy
olyan szûk rétege, amely a nagyváradi gazdasági elit csúcsát képezi.  

Érdekes lenne azt megfigyelni konkrét példák révén (színházépítés, közmûve-
sítés és egyéb esetek), hogy mennyire és milyen módon hatott ennek az elitcso-
portnak az érdekérvényesítési képessége. Ugyanakkor még érdekesebb következ-
tetésekre juthatnánk, ha a kutatást egy nagyobb intervallumra alkalmaznánk, és
megfigyelnénk 10, 20 vagy akár 30 év elitcsoportjait különbözõ társadalmi, politi-
kai és gazdasági források alapján. Ez akár a kutatás egy következõ lépése is lehet-
ne, mely lényegesen bõvebb és gazdagabb képet nyújtana Nagyvárad elitjérõl. 

A kapott adatokat és ismereteket pedig akár más, ebben a korszakban ugyan-
csak fejlõdésüket megélõ városokkal lehetne összevetni. Érdemes volna Nagyvá-
rad gazdasági elitjét összemérni Arad, Temesvár elitjével. 
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GERGELY ORSOLYA

MONDD, TE KIT VÁLASZTANÁL? 
Székelyföldi tizenévesek példaképeirõl 
három survey kutatás nyomán

Exemplis discimus
(Phaedrus)

„Jobb egy példa száz leckénél”

A tanulás, az egyén szocializációja számos tudományterület fontos témája, a
pedagógia, pszichológia, szociológia, kulturális antropológia is kiemelten vizsgál-
ja ezt a folyamatot. A szocializáció mai szerepérõl, feladatairól, résztvevõirõl,
aktorairól, a teljes szocializációs folyamat alakulásáról megannyi elemzés olvas-
ható. És az is köztudott, hogy a család, az iskola és a kortárscsoportok mint elsõd-
leges és másodlagos szocializációs közeg mellett egyenrangúként jelennek meg 
a tömegkommunikáció médiumai is,1 gyakran háttérbe is szorítva, átírva a család
és az iskola által promovált értékrendszert. A szocializáció során internalizált tár-
sadalmi normák és szabályok jelentõs mértékben a médiából kapott minták által
definiáltak vagy újradefiniáltak, így a médiának kulcsszerepe van a szocializáció
folyamatában.2

A szocializációt leíró színes szakirodalom azt is hangsúlyozza, hogy a megfi-
gyeléses tanulás, illetve példaképválasztás és példaképkövetés fontos tanulási fo-
lyamat jó, ha a szocializáció része. A modellkövetés azt is jelenti, hogy új viselke-
dési elemeket lehet részben vagy teljesen eltanulni, a személyes viselkedési reper-
toár új elemekkel bõvíthetõ, és abban is segít, hogy folyamatukban lássuk és felis-
merjük bizonyos cselekvések következményeit, ezáltal is tanulva.3 Ismereteink,
tudásunk jó része ugyanis nem személyes kísérleten, empirikus megtapasztaláso-
kon alapul.4 Így – a kognitív pszichológiával karöltve – azt kell mondanunk, hogy
a példaképek fontos pozitív hatással lehetnek a gyermekek és a fiatalok személyes
fejlõdésére. A szociális tanulási elmélet (szociális kognitív elmélet) szerint a mo-
dellkeresés és modellkövetés mindig is az egyik leghatékonyabb eszköze volt az
értékek közvetítésének: az attitûdök, szokások, gondolkodásmódok és viselkedés-
repertoárok megismerésére és megtanulására.5 A tanulmányok azt hangsúlyozzák,
hogy egy fontos társadalmi üzenet, mint például az egészséges táplálkozás, a rend-
szeres testmozgás fontossága vagy pedig a dohányzás, alkoholfogyasztás, drog-
használat szervezetkárosító hatásai, a nemi úton terjedõ betegségek veszélyei sok-
kal inkább „hallatszódnak” és találnak értõ fülekre a kamaszok, fiatalok körében,
ha ezt egy híres, közismert és hiteles sportoló mondja, mintsem ha a szülõk, taná-
rok, edzõk szajkózzák nap mint nap a tinédzsereknek.6 Tehát egy példakép pozi-
tív módon ösztönözheti a tizenévesek sportolási szokásait és teljesítményét, de
életmódját és döntéseit is. Az is kiderült már, hogy – fõként a nõk számára – a pél-
daképek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy bátrabban merjék keresni a munka-
helyi és családi szerepek összeegyeztethetõségét.7

közelkép
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Természetesen a mediatizált, sokszor sok helyen megjelenõ, kiemelkedõ telje-
sítményû sportolók válhatnak inkább példaképpé, mert õket ismerik meg jobban
a tizenévesek. A kiemelkedõ teljesítményt a tömegek mindig is idealizálták. 
A technikai fejlõdésnek köszönhetõen az eredmények, teljesítmények bármikor és
bárhonnan nyomon követhetõk,8 a híres emberek magánélete szintúgy. Az új mé-
dia kora elõtt az átlagemberek csak szûrt hírt kaphattak mindezekrõl, de manap-
ság szinte folyamatosan nyomon követhetjük életüket.9 A médiának, a közösségi
oldalaknak, a híres személyek Facebook-jelenlétének köszönhetõen a teljesítmé-
nyük és a magánéletük is elérhetõvé válik bárki számára. Viszont nemcsak azok 
a sportolók válhatnak mintaadókká, akik világklasszisok, akiknek teljesítménye
nemzetközi színvonalú. A hétköznapi „kisemberek” is lehetnek példaképek, külö-
nösen akkor, ha a tanulók hasonlóságokat vélnek felfedezni az adott személy és
saját maguk magatartása, életútja vagy jellemvonásai közt.10

Bárki lehet példakép, akinek személyisége inspiratív mások számára, akinek
élete, magatartása, cselekedetei példásnak, „utánzásra érdemesnek” tûnnek,11 kö-
vetésre méltónak látszanak.12 Példaképpé válhat valaki, aki értékes személyiségje-
gyekkel, tulajdonságokkal rendelkezik, és másra ez ösztönzõleg, motiválóan hat.13

Példakép lehet egy olyan személy, aki élete vagy megvalósításai által hatással van
másokra, döntései meghozatalát befolyásolhatja.14 Példaképül gyakran választa-
nak olyan személyt, akivel valamilyen hasonlóság fedezhetõ fel,15 így könnyebb
mintaként tekinteni rá. A példaképnek választott személy általában mérceként is
jelenik meg az õt követõ személy életében.16

1. táblázat. Ki válhat példaképpé?

Kibõl lehet példakép?
Mindenekelõtt a szülõk és más családtagok, barátok, tanárok példaképként va-

ló megjelenése a legjelentõsebb. Kéznél vannak, nagyon közelrõl ismerik õket a
kamaszok, tisztában vannak vélt és valós tulajdonságaikkal. Egyes tanulmányok
azt mutatják, hogy a szülõk befolyása a tinédzserek viselkedésére sokkal jelentõ-
sebb, mint a média- vagy a sporthírességeké.17 Más kutatások viszont arra mutat-
nak rá, hogy a médiasztárok, sportolók, celebek személyisége szintén jelentõs be-
folyást tud gyakorolni fõleg a tinédzserekre. Bár az anyák befolyása meghatározó108
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Inspiratív
bárki, aki valamilyen szempontból
követésre, utánzása éedemes (Yancey 1998;
Crosswhite et. al. 2003)

Értékes tulajdonságok

rendelkezik egy vagy több értékes
tulajdonsággal, amely egy másik ember
szemében nagyra értékelt és inspiratív (Zain
et. al. 2014)

Hatással van
tevékenységével, életével hatást gyakorol
egy másik személyre valamilyen fontos
döntés meghozatalában (Basow–Howe 1980)

Mérce
mások számára mérceként jelenik meg, egy
vagy több szerep szempontjából (Kennedy et
al. 2003. 40)

Hasonlóság
találni közös vonásokat, hasonlóságokat az
adott személlyel (Crosswhite et. al. 2003)



marad, a médiaszereplõk, a sportolók háttérbe szoríthatják az apák befolyását.18

Egy középiskolások körében végzett kutatás során a részt vevõ tanulók fele vagy
szüleit, vagy egy családtagot, testvért, nagyszülõt, rokont jelölt meg példakép-
ként.19 Több kutatás igazolta azt, hogy a példaképek a pályaválasztásra is hatással
lehetnek.20 Amerikai egyesült államokbeli egyetemi hallgatók körében végzett ku-
tatásból – melyben azt kellett megnevezniük, kinek volt a legnagyobb hatása rájuk
az egyetemi szakmaválasztásban – például az derült ki, hogy a szülõk és barátok
mintája volt a legmeghatározóbb, utána a pedagógusok, az edzõk, a médiaszerep-
lõk és a sportolók. Érdekes adalék, hogy az azonos nemû példakép dominanciája
fellelhetõ mind a lányoknál, mind pedig a fiúknál: a fiúk általában férfi modellt,
a lányok nõi modellt választottak.21 De nem feltétlenül szükséges, hogy az egyé-
nek személyesen ismerjék példaképüket. Történelmi személyiség (Széchenyi Ist-
ván) vagy híres ember (Szent-Györgyi Albert) is lehetnek példaképek, viszont 
a gyakorlatban ritkán fordul elõ, hogy ilyen történelmi-tudományos ikonikus sze-
mélyekhez szeretnének a tinédzserek hasonlítani. 

Módszertan
2012 óta kétévente egy jelentõs survey kutatást bonyolítunk le 2011-ben alakult

kutatócsoportunkkal a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat támogatásának is kö-
szönhetõen. A félszáz kérdést tartalmazó kérdõívre minden alkalommal Hargita,
Kovászna és Maros megyékben élõ hetedikes és tizenegyedikes tanulók válaszoltak. 
A kutatás eredményei már több kötetben, konferencián, magyar és angol nyelvû szak-
cikkekben közlésre kerültek. Jelen írás a példaképekre vonatkozó rész rövid összefog-
lalására vállalkozik a 2012, 2014, valamint a 2016-os kérdõíves vizsgálat nyomán. 

2. táblázat. Akiket megkérdeztünk

Jelen tanulmány a kérdõívnek csupán négy nyílt kérdésére kapott válaszokat
elemzi (ld 3. táblázat).23

3. táblázat. A kérdõív példaképre vonatkozó kérdései:

26. Most arra kérünk, nevezz meg egy olyan személyt, akihez felnõtt korodban
a legjobban szeretnél hasonlítani! Írd le!
27. Ki õ? Mi a foglalkozása?
28. Sorold fel azokat a tulajdonságokat, amelyek miatt választottad!
29. Ha nincs ilyen személy, miért nincs?

közelkép
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2012 2014 2016

Hány tanuló 2122 2208 1824

Hány iskola 63 72 67

Hány évesek
13 évesek
17 évesek

1088
1034

1165
1043

896
928

Hány fiú, hány lány
Fiú
Lány

920
1190

1052
1152

852
958

Hol laknak
Falun
Városon

630
1492

744
1464

580
1244

Melyik megyében
Hargita
Kovászna
Maros

1240
725
157

1269
793
146

1086
738

–22



Ki nek kell pél da kép?
2012-ben a 2122 vá lasz adó fe le ko moly és ér tel mez he tõ vá laszt adott, 2014-ben

és 2016-ban pe dig töb ben: két har ma duk. Mind há rom al ka lom mal az élet kor és 
a pél da kép-meg je lö lés közt szig ni fi káns össze füg gés van (χ négy zet teszt): a he te -
di ke sek ál ta lá ban na gyobb arány ban je löl tek meg pél da ké pet, mint ti zen egye di kes
tár sa ik. Ugyan így a la kó hely tí pu sa ese té ben ez el mond ha tó is: a rurális tér ség ben
élõ ta nu lók kö ré ben va la mi vel gya ko ribb a pél da kép-meg je lö lés, mint a vá ro si ti -
né dzse rek kö ré ben. A leg ma ga sabb kü lönb ség 2016-ban van: a vá ros ban élõ ta nu -
lók kö zül 38,3%-nak nincs pél da ké pe; ez az arány 2012-ben 34,5%, 2014-ben 
pe dig 33,2% volt. A válaszadók neme csu pán a 2012-es vizs gá lat ban volt szig ni fi káns,
ak kor több fiú je lölt meg pél da ké pet, mint lány, az összmintabeli meg osz lás hoz
ké pest. Leg el sõ adat fel vé te lünk után azt a kö vet kez te tést von tuk le, hogy a fi a ta -
labb, vá ro son la kó ta nu lók vi lá go sab ban fo gal maz zák meg, hogy ki hez sze ret né -
nek ha son lí ta ni, ki nek a pél dá ját követnék.24 Ez azon ban 2014-re vál to zott, és ezt
a ten den cia a 2016-os ered mé nyek bõl is lát szik: most már a fa lun la kó ta nu lók is
ha son ló mó don meg tud ják fo gal maz ni. 

A vá la szok alap ján 2012-ben elõbb ti zen hét pél da kép-ka te gó ri át hoz tunk lét re
a nyílt kér dés re adott vá la szok nyo mán (lásd 5. táb lá zat), majd ezt igye kez tünk
cso por to sí ta ni, össze von ni, míg nem – ma gyar or szá gi kol lé gá ink ötös cso por to sí tá -
sá ból inspirálódva25 – hat nagy gyûj tõ cso por tot al kot tunk (lásd 4. táb lá zat).

4. táb lá zat. Hon nan vá lo gat nak pél da ké pet

2012-ben min den har ma dik, 2014-ben és 2016-ban pe dig tíz ka masz ból négy
a szü le it vá lasz tot ta pél da ké pül. A má so dik cso port ba a test vé rek, ba rá tok, az az
ha son ló ko rú pél da ké pek ke rül tek, a har ma dik ban pe dig a nagy szü lõk, ke reszt szü -
lõk, nagy né nik, nagy bá csik és más ro ko nok tar toz nak, il let ve a ta ná rok, edzõk,
szom szé dok is sze re pel nek. Lát juk, min den év ben a pél da ké pek két har ma da a ta -
nu lók fi zi kai va ló sá gá ból szár ma zik.

5. táb lá zat. Példakép-kategóriák26
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Példakép-kategóriák, sûrítve
2012
%

2014
%

2016
%

A. Ismerõs 
környezetbõl

1. Szülõk
2. Kortárscsoport
3. Felnõtt rokon/ismerõs

38,1
7,7

20,0

44,5
6,9

18,6

42,9
8,54
17,8

B. Ismeretlen 
környezetbõl

4. Filmszínész, énekes, zenész
5. Sportoló
6. Egyéb

16,0
12,6

5,6

11,2
12,8

6,0

12,1
11,8
6,73

100 100 100

2012 % 2014 % 2016 %

1. Anya 249 20,1 342 23,2 262 22,4

2. Apa 222 17,9 314 21,3 240 20,5

3. Testvér 70 5,6 88 6 59 5,04

4. Nagyszülõ 31 2,5 33 2,2 51 4,4



A színpad csillogása
2012-ben a diákok 16 százaléka választott filmszereplõt vagy énekest, zenészt

példaképül. A következõ adatfelvételekben viszont már zsugorodott ez a cso-
port. Az itt felsorolt nevek közt megtalálhatjuk a legismertebb tévésorozatokból
és mozifilmekbõl ismert színészek neveit. Vannak örökzöld nevek, karakterek,
mint Chuck Norris vagy Sylvester Stallone, de a legfiatalabb sztárok is bekerül-
nek (Ryan Gosling, Selena Gomez). 2012-ben Rihanna nagyon népszerû volt 
a lányok körében, 2014-ben senki sem említette Rihannát, ellenben kiugró nép-
szerûséget Selena Gomez élvezett, akinek népszerûsége 2016-ra is töretlen. 
A filmsztárok, énekesek és zenészek között szinte minden név a nemzetközi
film- és zenei kultúrából, pontosabban a kommersz film- és zenevilágból szár-
mazik. Az énekesek, zenészek között romániai sztárok egyáltalán nem jelennek
meg, magyarországiak közül néhányan, mint például Havasi Balázs, Mága Zol-
tán, Janicsák Veca, Tóth Gabi tûnnek fel elenyészõ számban.

„A sport egészség, a sport szórakozás!”
Nyolc tanulóból egy sportolót választott példaképül, minden tizenhetedik pe-

dig egy focistát. Természetesen õk fõleg fiúk. 2016-ban azoknak, akik sportoló
példaképet választottak, kétharmada 13 éves. A labdarúgók esetében ez még job-
ban hangsúlyozódik: tizenöt focista példaképpel rendelkezõ tinédzser közül
csak egy 17 éves. Úgy tûnik, hogy a fiatalabb tanulók nagyobb elõszeretettel
gondolnak felnõtt önmagukra Lionel Messiként, James LeBronként vagy Gyurta
Daniként. A labdarúgók népszerûsége meghatározónak és stabilnak tûnik. 

közelkép

1115. Rokon 90 7,2 100 6,8 67 5,7

6. Pedegógus/lelkész 65 5,2 44 3 46 3,9

7. Ismerõs 63 5,1 97 6,6 45 3,8

8. Barát 26 2,1 13 0,9 41 3,5

9. Filmszínész 107 8,6 72 4,9 77 6,6

10. Énekes, zenész 92 7,4 93 6,3 65 5,5

11. Labdarúgó 76 6,1 93 6,3 84 7,2

12. Sportoló 63 5,1 92 6,2 49 4,2

13. Forma 1 pilóta 18 1,4 5 0,3 5 0,4

14. Médiasztár 14 1,1 15 1 12 1,3

15. Filmhõs/szuperhõs 14 1,1 13 0,9 5 0,4

16. Író, színész, mûvész 8 0,6 13 0,9 7 0,6

17. Más 33 2,7 49 3,2 55 4,7

Összes 1241 100 1476 100 1168 100



6. táblázat. Sportolók és sportágak népszerûsége27

Kétségtelenül a foci a székely tinédzserek számára a legnépszerûbb sportág, és
a futballisták a legnépszerûbb sportoló-példaképek, fõként nemzetközi, világ-
klasszisokra tekintenek fel (6. táblázat). A fiatalabb (hetedik osztályos) fiúkra még
inkább igaz ez, különösen azokra, akik vidéki településeken élnek. 2012-ben és
2014-ben a rurális környezetben élõ tanulók gyakrabban választották a labdarúgó-
kat, mint városon élõ társaik, de 2016-ban ez már pont fordítva volt. 2012-ben és
2014-ben a listán nem szerepelt magyar vagy román hivatásos labdarúgó neve,
2016-ban viszont már volt három magyar játékos is: Dzsuzsák Balázs, Fejér Béla és
Ilyés Róbert. Azt is megfigyelhetjük, hogy mindazok a futballisták, akik példaként
szerepeltek, európai játékosok, illetve amennyiben kivételesen nem, akkor általá-
ban egy jól ismert európai labdarúgó-egyesületben játszanak.

7. táblázat. Focista példaképek
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2012 2014 2016

1. Asztalitenisz 1 2 2

2. Atlétika – 4 3

3. Biatlon 2 – 1

4. Body building, fitness 6 13 7

5. Forma 1 18 5 5

6. Labdarúgás 76 93 84

7. Jégkorong 8 9 7

8. Kerékpározás 6 7 1

9. Kázilabda 4 15 5

10. Kosárlabda 13 15 8

11. Küzdõsportok 5 9 6

12. Lovas sportok 2 3 1

13. Sporthorgászat 3 1 –

14. Tenisz 2 – –

15. Úszás – 4 1

16. Más 13 10 9

Összes 159 190 140

2012 2014 2016 2012 2014 2016

Lionel Messi 23 33 23 Marcelo Viera 1 0 0

Cristiano Ronaldo 22 28 23 Zinedine Zidan 1 0 1

David Beckam 5 1 1 Xavi Hernandez 0 4 0

David Villa 4 0 0 Ronaldinho 0 2 0

Iker Casillas 4 6 1 Steven Gerrard 0 2 0

Fernando Torres 3 6 1 Angel di Maria 0 1 0

Ricardo Santos 3 0 0 Andres Iniesta 0 1 0

Victor Valdes 2 1 0 Philip Lahm 0 1 0



Vagány, jóképû, kedves, meghallgat…
Melyek azok a belsõ vagy külsõ jellemzõk, amelyeknek köszönhetõen ezt a sze-

mélyt példaképként választotta? A legnagyobb kihívásnak a példaképválasztás-in-
doklások elemzése bizonyult: itt is próbáltuk a motivációkat valahogyan csopor-
tosítani, hat nagyobb csoportot létrehova (8. táblázat).28 Ha összehasonlítjuk azok-
nak a tanulóknak a válaszát, akik közvetlen környezetükbõl választottak példaké-
pet (szüleik, rokonaik, barátaik, tanáraik közül), illetve azok indoklásait, akik egy
híres, többnyire médiából megismert személyt jelöltek meg, jelentõs eltéréseket
tapasztalunk. Azok, akik példaképül focistát vagy más sportolót választottak,
megemlítették vagy a fizikai alkatot (izmos, erõs), a kinézetet (jóképû, fitt), a ki-
emelkedõ teljesítményt (legjobb csatár, leggyorsabb a pályán), vagy az eredménye-
ket (világbajnok, gólkirály, legmegfizetettebb). És ritkán vagy soha nem jelennek
meg olyan tulajdonságok, mint például a segítõkész, türelmes, becsületes, õszin-
te, szerény – olyan tulajdonságok, amelyek a többiek, például szülõi példaképet
választók esetében nagyon gyakran elõfordulnak.

2012-ben minden hatodik tizenhárom éves tanuló a szimpatikussággal indo-
kolta példaképválasztását. A 7. vagy 11. évfolyamon tanuló diákok 16,4 százaléka
azért választotta azt a személyt példaképül, mert vagy kedves, jószívû, segítõkész,
vagy gondoskodó, figyelmes, szimpatikus. 2014-ben ez volt a jellemzõk leggyako-
ribb csoportja, de 2016-ban ez csak a harmadik helyen volt. A 2016-ban válaszo-
ló diákok számára egy kicsit fontosabb, hogy a példaképük barátságos, édes, ara-
nyos, vicces legyen, jó humorral rendelkezzen. Mint látható, az ész, okos mivolt
nem a legfontosabb, de 2012-ben a tanulók 9,3%-a hangsúlyozta, hogy ez a jellem-
zõ a legfontosabb a szerepmodell kiválasztásában.

8. táblázat. Példaképválasztás indoklása 

közelkép

113Didier Drogba 1 0 0 Robin van Persie 0 1 0

Ryan Giggs 1 0 0 Manuel Neuer 0 0 2

Miroslav Kose 1 0 0 Douglas Costa 0 0 1

Frank Lampard 1 3 0 Dzsuzsák Balázs 0 0 1

Sergio Ramos 1 1 2 Fejér Béla 0 0 1

Wayne Rooney 1 0 0 Gareth Bale 0 0 1

Neymar da Silva 1 2 18 Ilyés Róbert 0 0 1

2012 2014 2016

1. SZIMPATIKUS (kedves, segítõkész, törõdõ,
gondoskodó, figyelmes)

16,4 18,6 13,7

2. CÉLTUDATOS (kitartó, eltökélt, magabiztos,
optimista, szorgalmas, erõs, bátor)

15,1 11,6 14,2

3. JÓ FEJ (édes, vicces, jó a humora, karizmatikus) 15,0 15,1 17,0

4. BÖLCS (intelligens, okos) 9,3 8,6 6,3

5. LEGJOBB (tehetséges, sikeres, leleményes, jó
szakember, ezermester, sok mindenhez ért, híres)

7,7 4,9 4,7

6. JÓL NÉZ KI (szép, jóképû, gazdag, sportos, izmos,
fitt, csinos)

6,4 9,7 5,2



Konklúziók
2012-ben minden második 13 és 17 éves válaszadó nevezett meg példaképet,

2014-ben és 2016-ban már kétharmaduk jelölt meg valakit, akihez felnõtt korában
legjobban szeretne hasonlítani. A többiek nem adtak választ, vagy mert nem tudtak,
vagy mert úgy vélik, ha példaképet választanának, az az „egyediségük” róvására
menne.29 A példaképet megnevezõk többsége „hétköznapi hõsöket” jelölt meg, va-
gyis olyan személyeket választottak, akik mindennapi életükben fizikailag is jelen
vannak: szüleiket, testvéreiket, nagyszülõket, rokonokat vagy közeli barátokat ne-
vezte meg. Viszont minden harmadik tinédzserrõl elmondható, hogy a média hatá-
sa tetten érhetõ a példaképválasztásban: személyesen nem találkoztak választottja-
ikkal, nem beszéltek velük, csak keveset tudnak róluk, mégis hozzájuk szeretnének
hasonlítani felnõtt korukban. Sok fiú példaképe egy híres sportoló, a legnépszerûb-
bek a labdarúgók: Lionel Messi és Cristiano Ronaldo. A helyi, romániai magyar
sportolók is nagyon kis számban jelennek meg: minden évben Tófalvi Éva, Ferenc
Katalin és Lokodi Mátyás képviselik a helyi sportpéldaképeket, akik néhány tiné-
dzser számára jelentenek inspirációt. 2016-ban megjelentek új nevek is: néhány fiú
szeretne olyanná válni, mint Dzsudzsák Balázs, Fejér Béla vagy Ilyés Róbert. 

Labdába rúghatnak-e az apák Lionel Messi mellett? Elvileg igen, de valószínû-
leg nem kell versengeni. Egy Kovászna megyei faluban élõ tizenhárom éves tanu-
lónak például a nagytatája a példaképe. A hetedik osztályos fiú azzal indokolja
meg példaképválasztását, hogy a nagytatája az a családtag, akivel a legsikeresebben
tud kommunikálni, és aki a legtöbb idõt szánja rá. Ez nagy esély és nagy lehetõség
a szülõk, rokonok számára, hogy ezt felismerjék és éljenek vele: „Nagytatám, mert
vele tudok a családban a legjobban beszélgetni. Neki mindig van valami hozzáfûz-
ni valója, nem szid meg, nem kacag ki. S neki mindig van ideje.” 

Nem biztos, és nem is valószínû, hogy feltétlenül törekedni kell arra, hogy 
a szülõk példaképpé váljanak. Ám érdemes segíteni – pedagógusként, szülõként,
médiában dolgozóként – a példaképkeresésben szûkebb-tágabb környezetünkben,
családunkban, közösségünkben. Támogatni kell az egyéniséget és egyéni vonáso-
kat, nem kell törekedni a sablonosításra, de beszélni kell arról, hogy a példakép
nem egy bálvány, nem egy ikon, hanem egy ember, akinek a tulajdonságai közül
lehet válogatni, nem a lemásolására kell törekedni. És egy idõben több példakép
is megférhet egymás mellett. Nagy lehetõség van ebben a szülõk számára, ha ezt
tudják, és tudnak ezzel élni: gyerekeik számára példaképekké tudnak válni akkor
is, ha nem tökéletesek, világhírnév és nagy siker nélkül is. És ha nem válnak is
példaképpé, de a példaképekrõl való beszélgetés, a jó példák ki- és megbeszélése,
az értékes és helyes viselkedések, a példaértékû teljesítmények tárgyalása mind
közelebb vihetne ehhez. Ha ezek fontos tematikáját képezik a kamaszok és szüle-
ik közös beszélgetéseinek, akkor valószínûleg nem is kell ringbe szállni a média-
sztárokkal, világklasszisokkal. 
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AKIK TÁVOLLÉTÜKBEN SEM TUDTAK
ELSZAKADNI ERDÉLYTÕL
Buday Árpád, Buday György és Buday Kálmán
kolozsvári emlékezete

1. Az idei kettõs Buday-évforduló alkalmával a kisebbik fiúról, az ígéretesen in-
duló, ám rövid életû Kálmánról is szólni szeretnék, mert õ volt az, aki a régész
édesapa nyomdokaiba lépett, ugyanakkor György mûvészi pályájának alakulásá-
ban is bizonyos fokon meghatározó szerepet játszott. Mindezt Jancsó Béla és
Buday György levelezésébõl, illetve az episztolák háttérvizsgálatából tudom. 

A híres nagyenyedi kollégium neveltjeiként már apáik is – Buday Árpád régész-
professzor (1879–1937) és Jancsó Ödön (1876–1936) sebészfõorvos – életre szóló ba-
rátságot kötöttek. Mind az 1903-as születésû Béla, mind az 1907-es György a királyi
Romániában eszmélkedett, a kolozsvári református kollégiumban kezdett tanulmá-
nyaikat mindketten a szegedi egyetemen folytatták. Orvosi diplomájának honosítá-
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sa érdekében Jancsó 1928-ban visszatér Kolozsvárra, és két év múlva elindítja az Er-
délyi Fiatalok mozgalmát. Legfõbb szövetségese – s egyben legbizalmasabb barátja
László Dezsõ és Debreczeni László mellett – Buday György volt, aki Jancsó „szegedi
helytartójaként” elõbb újraszervezi az erdélyi diákok 1902-es alapítású Bethlen Gá-
bor Körét, majd életre kelti a modellértékû tanyakutató és tanyasegítõ mozgalmat,
hogy aztán a Szegedi Fiatalok Mûvészeti Kollégiumával megteremtse késõbbi társa-
dalomtudósok, írók, mûvészek „fölnevelõ közösségét”.

Buday Árpád nemzetközi tekintélyû régésznek számított már kolozsvári mûkö-
dése idején. Nagyobbik fiából is régészt szeretett volna nevelni, ezért állandóan
magával vitte terepjárásaira. Ha az apát a régmúlt korok kultúrája ejtette ámulat-
ba, a fiút a tájélmény varázsa, a korabeli népi élet gazdagsága ragadta meg. Hanem
ez a varázs idõ elõtt megtörött. Az idegen nyelveken levelezõ tudós felkelti a román
hatóságok gyanakvását: kémtevékenységgel vádolják, rövid idõre le is tartóztatják,
szakmáját nem folytathatja. Többévi egzisztenciális küzdelem és hetekig tartó va-
gonutazás után „jövevényként” érkezik meg 1924 õszén családjával Szegedre, a Ko-
lozsvárról átköltözött egyetemi tanárok kolóniájára.1 A „visszahonosítás” – ahogy
Buday György írja 1970-es visszatekintésében2 – súlyos megrázkódtatásokkal és az
ígéretes mûvészi pályakezdés elakadásával járt. „A hazacserének elsõ kihatása – ol-
vasható Vásárhelyi Z. Emil ma is figyelmet érdemlõ 1936-os Buday-tanulmányában
– önbizalmának csökkenése. Szülõvárosához mérte magát, s most az idegen város
közömbösségére kellett reáébrednie, hogy nem a Szent Mihály-templom a világ kö-
zepe. Mûvészetében is megtorpan. […] Valószínûleg ez a törés adja számunkra a mai
Budayt.”3

2. Az elsõ világháború idején koraérett gyermekként felnövõ Jancsó Béla érett-
ségi után édesapja biztatására orvosi pályára készül. Legkedvesebb tanárával,
Buday Árpáddal osztja meg választásának, élethivatásának gondjait. „Mi viharban
nõttünk fel – írta 1921. június 20-án –, szenvedésben érlelõdtünk meg, és abban
is fogunk elpusztulni. A múlt emlékeitõl befolyásolt nemzedék után nekünk kell
új eszmény felé terelnünk, romjaiból megépítenünk, újrateremtenünk a világot.
[…] Történelmi idõket élünk, de a jelenben szemünk csak a zûrzavar szomorú ké-
pét látja, s nem tudja még felismerni azokat az irányokat, amelyek a káoszt maga-
sabb, új harmóniába terelik.” A „történelmi idõk”-re „történelmi léptékû” a válasz:
a sem élni, sem halni nem hagyó idõk mögött épp a történelem moccanásiránya
nem észlelhetõ! „A történelmi idõk ott kezdõdnek majd – tudatta tanítványával
Buday Árpád –, amikor megindul a tisztító fuvallat, és lerázza magáról az élõsdi-
eket. Azt azonban, hogy ez mikor lesz, nem tudom megmondani…”4

A családi emlékezet szerint Jancsó Béla rendszeres vendég volt Budayéknál.
Látogatásai kezdetben bizonyára kedves tanárának szóltak, idõvel azonban Buday
György is „megnõtt” a szemében. Hiszen nézeteik, törekvéseik hasonlóak voltak.
Jancsó akkor már egyik vezetõje volt a református hallgatók Bethlen Gábor Köré-
nek, és tapasztalt ifjúsági vezetõnek számított. Mint az új erdélyi nemzedék elsõ
tömörülésének, a Tizenegyek csoportjának egyik vezéralakja, mint rendszeresen
publikáló fiatal író és esszéista számottevõ tekintéllyel bírt. Nyilván hivatott ve-
zetõnek ismerte el Buday György is, hiszen adott a véleményére. Egyetemi hallga-
tóként azonnal tagja lett a Jancsóék vezette Bethlen Gábor Körnek, sõt hamar
észrevétette magát. Olyannyira, hogy amikor 1927 végén Jancsó (s a kör két másik
vezetõje, Suba Károly és Csõgör Lajos orvostanhallgató) elhatározta, hogy hazatér
Erdélybe, utódjukat az akkor húszéves Budayban találták meg.5

Jancsó Béla leveleibõl sosem hiányzik a „kedves szülõk” üdvözlete, Kálmán
iránti érdeklõdése. Ugyanígy Budaynál is: „Kérlek, tiszteletem és kézcsókjaim tol-
mácsold kedves szüleidnek és kedves húgodnak, Elemért üdvözlöm.” Buday Ár-
pád számon tartja kolozsvári tanítványa orvosi szigorlatait, és kedélyesen ír neki116

2017/8



a „bécsi fiú”-ról (Kálmán körül forgott akkor a világ), illetve „György úrról”, aki so-
kat dolgozik, csak éppen joghallgatói szigorlatait hanyagolja el. 

Hanem 1936 nyarától tragikussá válik a levelek alaphangulata. Elõbb a Buday
család olvashatott Jancsó Ödön haláláról, majd Jancsó Béla a Buday Kálmánéról
és Buday Árpád súlyos mûtétjérõl. „Gyurka lelkem, mi baja volt, és most hogy
van? Volt tanáraim közül senki hozzám olyan közel nem áll, mint õ, nagyon aggó-
dom miatta, és várom a hírt felõle.” A választ az 1937. IV. 17-én kelt Buday-levél
tartalmazza. Olvasható az 2006-os Buday György és Kolozsvár címû kolozsvári ki-
adványban. A 178. lapról idézem: 

„Szegény Apám, amikor a nyáron rosszul lett, és másfél órás operációval pró-
bálták rendbe hozni, akkor már menthetetlen volt. Nekem Vidakovics és Purjesz
bizalmasan megmondta, hogy Isten csodája lesz, ha novemberig kibírja. Magam
ezért is vártam római elutazásommal. […] Rákja volt, és ezt persze titkolni kellett
elõtte, s ezért a legközelebbieknek sem beszéltem róla. […] A szerencsétlenség be
is következett, másfél hónappal ezelõtt újra rosszul lett Apám, gyomorvérzése
volt, ennek ellenére – hiszen ismerted jól! – megtartotta elõadását, sõt még utána
való nap is megtartotta egyik óráját. A másodikat már nem tudta, beszállították 
a sebészeti klinikára, ahol vérátömlesztéssel segítettek átmenetileg. Nekem csak
akkor engedett írni, pár nappal késõbb, mikor már jobban érezte magát. […] Láto-
gatóival szokása szerint tréfálkozott.[…] Csaknem órára pontosan akkor halt meg
Apám szegény, amikor 30 évvel elõbb én megszülettem.”

Az Erdélyi Fiatalok hasábjain Jancsó Béla búcsúztatta. „Transsylván ember volt
– írta –, és Transsylvánia egyetemes emberi jelentõsége a tudás és a lélek két di-
menziójában kevésben alakult ki olyan életformáló igazsággá, mint õbenne. 1924-
ig itt élt, és a legnehezebb átmeneti idõkben teljesítette szellemi és tudományos
életünk átszervezésének kötelességét. Mint szegedi egyetemi tanár is mindig
visszavágyott.6 Transsylván ember volt, fajtájához haláláig hû, s minden más faj-
tájú transsylván értéket megbecsülõ és megbecsültetõ. […]  Bizonyára igazabb len-
ne és jobb a világ, ha sok hozzá hasonló lelkû ember lenne… Illesse a mi megha-
tott kegyeletünk is igaz emberi és transsylván alakját.”7

3. Buday György 1930-ban fordult az õt világhírûvé tevõ fametszés felé, miután
kérésére korán elhunyt öccse egyik heidelbergi tanulmányútjáról fametszetdúcokat,
vésõ- és metszõkéseket hozott neki.8 Ennek köszönhetõen már 1931-ben megszüle-
tett a Boldogasszony búcsúja címû sorozata, amelyre külföldön is felfigyelt a kritika.
A történész, régész, levéltáros Buday Kálmánról (1908–1936) keveset tudunk.
Jancsó Béla 1932. március 16-án gratulál doktorátusához, várja disszertációját,
melyben Báthory István erdélyi fejedelemségével foglalkozott.9 És várja õt magát is.
Nem rejti véka alá: azért is, hogy így biztonságosabban hozzájuthasson (a posta 
kikerülésével) Buday György Walpurgis éjszakája, illetve a Faust címû „hatalmas”
mûveihez. Aki irigyli öccsét, amiért „elsõ a családban otthon”. Azt reméli ugyanak-
kor, hogy öccse révén az Erdélyi Szépmíves Céhnél megjelent Karácsony Benõ-kö-
tet „illusztrátori példányát” is hamarabb megkapja. 

Buday Kálmán 1932 nyarán hat hetet tölt Borszéken. Így alkalma adódik elmé-
lyülni az Erdélyi Fiatalok olvasásában, véleményt formálni annak közleményeirõl.
Balázs Ferenc, Bíró Sándor, Debreczeni László írásai ragadják meg figyelmét – a
Jancsó Béláéi mellett. Az 1932. július 24-én kelt levelébõl az is kiderül, hogy a fi-
atal történészt szenvedélyesen érdekli a székely kérdés. Pontosabban az, hogy
nem „székelykedni” kell, hanem a „közös faj és kultúra” érdekében dolgozni. 

Buday Kálmán a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjasa (1932–1934), a sze-
gedi Ferenc József Tudományegyetem tanársegéde (1934–1935), a Magyar Országos
Levéltár õre (1935–1936). Az Erdély történeti földrajza váratlan halála miatt kézirat-
ban maradt. Rómába visszatérve Buday György megrendülten tudósította errõl közelkép

117



Jancsót: „A nyáron úgy volt, hogy kimehetek Londonba, egy kongresszussal kapcso-
latban. Már útban is voltam Pest felé, és Pesten ért a sürgöny, mely miatt vissza kel-
lett térnem: szegény apám nagyon súlyos mûtétjének híre. Pár nappal visszatérésem
után halt meg szegény Kálmán váratlanul. Nem kell mondanom éppen Neked, hogy
milyen csapás volt ez a famíliának, hiszen Kálmán állott legközelebb a szüleim szí-
véhez. Szegény éppen pár héttel azelõtt, mikor egyszer Pesten felkerestem, említette,
hogy most már elkészült az adatgyûjtéssel, és a bécsi titkos levéltár és egyéb új ada-
tok felhasználásával most már megírja régóta tervezett nagyobb könyvét Erdély tör-
ténetérõl. Borzasztó volt látni nekem, a tárgyilagosnak is, hogy egy élõ emberi aggyal
elmúlhatott esztendõk aszketikus munkájának egész termése és eredménye.”

4. Levelezésük tanúsága szerint Jancsó Béla mindvégig hazavárta erdélyi küzdõ-
társnak Buday Györgyöt. Õ azonban – növekvõ nosztalgiája ellenére – a mûveit
küldte maga helyett.10 Merthogy mindenekelõtt az otthoni visszhangra vágyott. Ezért
aztán a Kóssal, a Jancsóval, a Debreczeni Lászlóval folytatott levélváltásokban –
nemkülönben az Erdélyi Fiatalok, a Pásztortûz, az Erdélyi Helikon hasábjain megje-
lent írásaikban – fellelhetõ a Buday-mûvek egész sorának genezise. Kezdõdik a sor
a Boldogasszony búcsújával, folytatódik a Berczeli Anzelm-illusztrációkkal, Arany
Bor vitézével, az Új élet kapujában címû Karácsony Benõ-regényhez készített famet-
szetekkel. Aztán olyan emlékezetes mûvekkel, mint a Walpurgis éjszakája, a Vak ve-
zet világtalant,  Az ember tragédiája, a Book of Ballads, A mi korunk Khimérái, a Nyí-
ri és rétközi parasztmesék, Mauriac: Jézus élete, a Magyar parasztmesék...

Debreczeni „a fehér-fekete virtuóza”-ként mutatja be, akinek „monumentalitása
szinte rabul ejtõ”. Nem véletlen, hogy a Magyar Bibliophil Társaság az 1931. év há-
rom legszebb magyar könyve közé sorolta a kiadványt.  Mûvészi önbizalmának meg-
erõsödésével egyre nagyobb vállalkozásokba kezd. Az Arany-balladákhoz készítetett
metszeteit eleve az Erdélyi Fiataloknak ajánlotta fel egy jubileumi kiadvány számára,
csupán a dologi költségek megtérítését kérte. A lap akkor már súlyos anyagi gondok-
kal küszködött, Jancsó azonban eléri, hogy az Arany János balladái Buday György ké-
peivel mégiscsak napvilágot lásson. Buday még a kötetet sem látta, amikor már olvas-
hatta barátja sorait: „Rezignációval kevert örömmel vesszük kezünkbe ezt a pompás
könyvet. A rezignációra megvan az okunk: ezt a könyvet Buday György eredetileg 
a mi kiadásunkban óhajtotta megjelentetni, de mi erre sok futkosással sem tudtuk az
anyagi lehetõséget megteremteni. De õszinte az örömünk, hogy az Erdélyi Szépmíves
Céh kiadásában mégis Erdélyben látott napvilágot ez a könyv, az erdélyi gyökerû mû-
vész hódolata Arany János szelleme elõtt. […] A grafika nagyon erdélyi mûfaj és na-
gyon erdélyi kifejezési anyag a fa. S nagyon erdélyi mûfaj a ballada: a tragédiának
preformált õse. A balladateremtõ Arany János ebben Erdély lélekrokona, ezt egy kon-
geniális fiatal erdélyi grafikus most 19 fametszeten át nagyon meg tudta velünk
éreztetni.”11 Amikor pedig ez a Buday-kötet is elnyeri a Magyar Bibliophil Társaság
kitüntetését, az örömhírt Debreczeni László közli az erdélyi olvasókkal. A mûvész
egyre nagyobb nyugati ismertségére és elismerésére utalva megjósolta: Buday „még
sok-sok elismerést fog szerezni”. „Magának is, de nekünk is!”12

A készülõ másik nagy vállalkozásról, a Székely népballadákról ugyancsak
Jancsó Béla értesül elsõként. Az 1935. május 12-én kelt Buday-levélben olvashat-
ta: „A közeli jövõben jelenik meg jól összeszámítva csaknem egy esztendei mun-
kámat jelentõ székely népballadás könyvem, melyben 47 metszet lesz. Tulajdon-
képp 1933 karácsonyától 1934 karácsonyáig dolgoztam ezen a munkán, sokszor
többnapi megszakítással, de lényegében állandóan. Csak ihletnélküli, vergõdõ
idõszakjaimban állottam, egyébként igen rendszeresen és sokszor megfeszített
erõvel csináltam ezt a könyvet, mely mindenesetre döntõ lesz, akár pozitív, akár
negatív értelemben, egész életem mûvében. A balladákon, mindazon kívül, mit
éppen nekem, aki javíthatatlan nosztalgiával igyekszem ébren tartani és megtarta-118
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ni magamban mindazt, ami születésem és fiatal éveim levegõjét jelenti, erõs ins-
pirálóm volt ebben a munkában egy nõ, egy fiatal és rendkívülien tehetséges tán-
cosnõ, akivel a tavalyelõtti, általunk rendezett szabadtéri Ember Tragédiája során
ösmerkedtem meg.” Bauer Lilla inspirációja valósággal dinamizálja fametszetei-
nek korábbi „dermedt és merev tragédiás formáit”, és „szilaj jókedvvel” gazdagít-
ja elõadásmódját. 

A Székely népballadák darabjainak a kiválasztása tudományos igényû elõmun-
kálatokra épült. Ami Ortutay Gyulának, a Szegedi Fiatalok Mûvészeti Kollégiuma
tagjának az érdeme, aki a székely népballadák felfedezésének és felgyûjtésének
történetét beágyazza az „elmúló magyar és európai hagyományok” értékrendsze-
rébe. Akinek ez a felismerés vezeti a tollát: „A gyepûvédõ, határõrzõ székelység
hagyományvilága is pusztulóban immár. Székely népballadáink megrendítõ szép-
ségének ez ad tragikus, szorongató hátteret. S torkunkon felbuggyan a Krizáék
hangját, a Bartók és Kodály hangját elöntõ fájdalom.”  

Magam Debreczeni László tollából értesültem a „süllyedõ népi élet utolsó üzene-
térõl”. Mégpedig a Székely népballadák második kiadása kapcsán, amelyik – a Lon-
donban megjelent Book of ballads ötven fametszetét követõen – már az 1937-es pári-
zsi világkiállításra készült. „Ebben a mûvészi keretben: a sejtelmes illusztrációkkal, 
e sárgás papiroson, régies számokkal hatnak igazán a maguk döbbenetes erejével és
valóságával ezek a balladák. Így […] valóban úgy érezzük, mintha régi nótafák szájá-
ból hallanók, s érezzük azt az egész sajátos és titkos varázst, amely idõtlenségük
misztikumaiba visz. Lelkünkben rezonálnak azok a titkos hangok, melyeknek nyitjá-
hoz az utat idegen mûveltség-kutatások és talmi értékek tömkelege rázta el. Vágyunk
a feleszmélésre, a süvítõ tiszta havasi légre, s a tiszta víz egészségét kívánjuk. Ha zord
s olykor ijesztõ is a havas… […] Nagy nyereségünk ez a könyv így, ahogy van…”13

Amikor e sorokat írta, Debreczeni nem is sejtette, hogy a világkiállítás könyv-
mûvészeti nagydíja lesz a válasz a székely balladáskönyv üzenetére. 

5. „Székely szívtõl a világ szívéig: ez a mi utunk. Székely szívtõl a világ szívé-
ig hordjuk-visszük a székely örömet, munkát, hitet és tragédiát: az Egyetemes Élet
székely szavát” – hirdette 1923-ban, nemzedékének fellépésekor Jancsó Béla. Ket-
tejük közül csak Budaynak sikerült eljutnia „a világ szívéig”. Jóllehet pályájuk 
a harmincas évek derekáig még párhuzamosan alakult. Aztán – fametszõi hivatá-
sának felfedezése után – Buday egyre átfogóbb mûvészeti magaslatokat hódított
meg, Jancsó pedig visszaszorult az erdélyi életstratégiák – önfeláldozó mindenna-
pi aprómunkával járó – belsõ köreire.

Cseke Péter
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Egy idegen felöltõ, mely napok óta
gazdátlanul lóg a fogason, s nem tudni,
hogyan került oda – kemény paranoia
kiváltója lehet bármilyen körülmények
közepette. Norman Manea kötetének
négy elbeszélésében azonban a létmeg-
határozó „körülményt”, a mondhatni
létértelmezõ keretet a szocialista dikta-
túra képezi, amely nemcsak megsokszo-
rozza – adott esetben egészen az õrüle-
tig is – az egy-egy megmagyarázhatatlan
vagy a tipikusba/elvártba integrálhatat-
lan tényezõ keltette szorongásokat, ha-
nem bármilyen apró képtelenség révén
képes újratermelni és fenntartani saját
mechanizmusait. „A gépezetnek mû-
ködnie kell, különben berozsdázik, ez
az elvük.” E kötet pedig nem pusztán
tematizálja, hanem színre is viszi a rend-
szer groteszk kegyetlensége által gene-
rált paranoid légkört, a szereplõk fruszt-
rációba fulladó értelemkeresései és túl-
élési stratégiái az olvasó frusztrációi is
egyben, aki számára ugyanennyire nyug-
talanító a prózavilágon belüli magyará-
zatok felfüggesztése.

Mindegyik elbeszélés egy-egy ide-
gen elem vagy atipikus viselkedésû
egyén köré szervezõdik. A kihallgatás-
ban a vallató nem bírja elviselni az el-
lenfél gyengeségét, ezért a napokon át
rendszeresen kínzott, vert és éheztetett
foglyot elõbb egyre jobb bánásmódban
részesítik, s csak utána következik a
beszélgetés, amelynek során a szerepek
kifordulnak: az ügynök lesz az, aki
mintegy vallomást tesz, néha õrjöngve
beszél, õ lesz az, aki a fogoly történetét
a fogoly helyett elmondja, s miközben
saját bevallása szerint õ is fél „tõlük” –
a hatalom képviselõitõl, kiszolgálóitól,

végrehajtóitól –, retorikája továbbra is 
a megfélemlítésen alapul. A Robotkép
talán a legszéttöredezettebb szöveg, ké-
sõn derül ki, hogy mi kapcsolja össze a
Futurológiai Intézet céljairól és elveirõl
szóló összefoglalókat, a Takarékpénztár
pénztárosnõinek kollégiális viszonyai-
ról szóló részeket, illetve egy férfi élet-
rajzának vázlatát. Scarlat Victor már fi-
atal kora óta politikailag nagyon aktív
és elkötelezett, idõsebb korára a pénz-
tárosnõk között dolgozó, enigmatikus
alakként bukkan fel. Enigmatikus alak
az ezermester munkás is az Ablak a
munkásosztályra címû szövegben, ahol
elõször csak metonimikusan utal rá az
elbeszélõ: az értelmiségi házaspárhoz
félénken becsenget „valami hamuszín,
földig érõ felöltõ”, akirõl kiderül, hogy
a saját igazáért képes többször is tör-
vényszékre menni, s egy idõ után az
„uraság” bizarr álmainak látogatója is
lesz. Az utolsó elbeszélésben, a Trencs-
kóban pedig már egy üres, gazdátlan
felöltõ okoz zavart: egy vendégség után
marad a lakásban, a háziasszony pedig
hiába próbálja kideríteni, ki a tulajdo-
nosa, nem sikerül, és lassan beleõrül 
a folyamatba.

A kibillentõ történések látszólag va-
lamilyen rutint függeszthetnének fel,
legyen az rendszeresen ismétlõdõ kín-
zás, a banki felügyelõ ciklikus visszaté-
rése és egyéb ismétlõdõ gesztusai, a te-
hetetlen értelmiségi létezés unalma
(„Az elnyomott epika, ez a mi mocsa-
runk”) vagy az álom és álmatlanság 
állapotainak vég nélküli váltakozásai.
Manea a történetvezetésben nem épít 
a kommunista rezsim jól ismert anek-
dotáira, de ezek elemei a szereplõk
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mindennapjait meghatározó háttérként
vonulnak végig. Például a pénztáros-
nõk hétköznapi témái közé tartozik an-
nak megbeszélése, hogy a bukaresti is-
kolákban milyen irreális elvárás a
gyógynövények beszerzése, vagy egy
vendégség során is „...jönnek a megszo-
kott témák, az örök repertoár. Kenyér-
sorok, tejsorok, vécépapír sorok, fog-
piszkáló sorok és a többi. A zsúfolt bu-
szok, a sötét utcák, hideg lakások, fegy-
veres õrjáratok, neurózis és abortusz, 
a régi úri negyedek lebontása és a naci-
onalizmus, de a legutóbbi sajtóbotrány
is...” A beszélgetés azonban nem fel-
dolgozás vagy feloldozás ebben a világ-
ban, a nyelv is egyre megbízhatatla-
nabb, akárcsak a másik ember vagy a
saját elme. Az elbeszélésekben gyakran
elõforduló telefonálgatások lehetnének
akár az emberek közötti távolságok le-
csökkentésének, a kommunikációs le-
hetõségek kiterjesztésének ünneplõ je-
lei, de a diktatúra groteszkségének és
az ironikus narrátori viszonyulásoknak
a metszéspontjában ezek is az elszige-
telõdés, a kommunikáció képtelenségé-
nek a (le)leplezései. Manea elbeszélé-
seiben az abszurditásból, a megértés
képtelenségébõl fakadó feszültséget te-
remti meg. Egyrészt szó van olyan bi-
zarr elképzelésekrõl, mint például az 
a javaslat, hogy a lottót az nyerje, aki
megérdemli, vagy a beépített erkélyek
lebontására vonatkozó parancs azzal 
az indokkal, hogy sértik a diktátor esz-
tétikai érzékét. Másrészt olyan helyze-
tek is adódnak, amelyekben nemcsak 
a szereplõk nem értik, mi történik, és
képtelenek is egymásnak ezt elmonda-
ni, megmagyarázni, de az olvasó szá-
mára sem egyértelmûek a dolgok, fõleg
azokban az esetekben, amikor egészen
szürreális szólamokba siklunk bele a
szöveggel együtt: „képzeljük el a Vért,
az új üzemanyagot”. Az egymástól való

elszigetelõdés a befelé fordulás intenzi-
tásának megnövekedésével is együtt
jár: „mindegyre megfagy bennünk vala-
mi, hiányzik a lendület, a kíváncsiság,
igen, igen, elveszítjük a kíváncsiságot,
a játék, a kísérletezés örömét, igen, a
kísérletezését, nincs már lendület, csak
zavar, nehézkesség, mindenki magára
ölti a saját legendáját, mindenki a maga
koporsójában, meredten, zavartan...”
Maradnak az egyéni, steril életrajzok
(mert ezekben az esetekben aligha be-
szélhetünk életekrõl), az embereket és
az igazi, gyanúmentes szolidaritást fel-
váltják az elvek és az elvek szolgálata,
vigaszként pedig ki-ki beletemetkez-
het a filozofálgatásba: szemelgethetünk
a mélyre célzó, létösszegzõ mondatok-
ból, hogy „voltaképpen csak kudarc lé-
tezik!”, vagy hogy „Könnyebb beletö-
rõdni a sorsba, mint megélni az órákat,
amelyekkel megver”.

A rendszer által elõírt és elvárt kö-
telezõ boldogság látszata a szorongás
egy újabb forrása. Elhangzik már az 
elsõ elbeszélésben az ügynök részé-
rõl: „Örömmel és csodálattal kell fo-
gadnunk mindent, ami része az élet-
nek. Mert másban nem lesz részünk...”
Mintha erre az integrálásra és elfoga-
dásra való felszólításra való válaszként
venné magára a nõ a kötet végén az
idegen felöltõt (kényszerzubbonyt?) – a
végkifejlet azonban hisztéria és felsza-
badultság határait összemossa. Amint
összemosódik a bizalom és bizalmat-
lanság, szolidaritás és frusztráció, lát-
szat és valóság, stratégia és õszinteség
közötti határ is. „Valami más van itt,
valami más... a dolgok mélyén valami
más, valami egészen más rejlik” – az
értelemadásra tett kényszeres kísérle-
tek, amelyeket Vallasek Júlia gördülé-
keny és hangulatmegõrzõ tolmácsolá-
sában Norman Manea precízen követ
végig. 
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A maximalista a Hazai-oeuvre méltó
gyûjteménye. A tizenöt szöveg megmu-
tatja az író arcának összes nüanszát az
idõ távlatában, jóllehet az íze megma-
rad ugyanolyan keserûnek, ami egy-
szerre mosolyt is rajzol az olvasó fá-
radt, megtört tekintete alá. A Hazai-íz-
nek nincs egy jól kipróbált, kötött re-
ceptje, ami mindig ugyanazt az ered-
ményt produkálja a tálalásnál. Inkább
csak az összetevõket tudjuk meghatá-
rozni, amelyek változó sorrendben kö-
vetik egymást. Elõször is szükség van
egy férfira, aki magyar lévén a depresz-
szió határmezsgyéjén tántorog. Máso-
dik lépésként keresni kell egy nõt, aki,
mint a jó magyar asszonyhoz illik,
szintén komoly gondokkal küszködik.
Kell még egy-egy mosoly, ami groteszk,
már-már abszurd a maga helyzetében,
de jó álca. Tetszés szerint felbukkanhat
a Duna vizébõl furcsa krokodil, külön-
leges zebra vagy csak egy Lucky Strike-
ba bújt hal mint magyar specifikum,
ami megoldhatná az ország kilátástalan
helyzetét. Néhány megdöbbentõ szó-
fordulat, és már ehetõ is, kézzel, nem
eszcájggal.

A Hazai-mûvek kapcsán leggyak-
rabban emlegetett minimalizmust nem
lehet kikerülni, de ebbe az egyetlen
skatulyába nem lehet belegyömöszölni
mindent a mondatkezdõ határozott
névelõtõl az utolsó pontig. Az Ágik, La-
cik, Erzsikék, Gyurik sétái Budapesten
a legprecízebb utcakalauzok. Sok he-
lyen szövegszerûen is úgy jelennek
meg az emberek, mintha õk is a város,
a lakás részei lennének, akként visel-
kednének. A Laci bácsi buszozikban
Erzsike szólal fel: „Könnyû magának,
maga csak belemegy az emberbe, de én
vagyok az, akibe belejönnek.” A kije-
lentés nyilván kétrétegû, elhangzása-

kor viszont a konkrét helyzetre utal:
Laci bácsi a busszal belement Erzsike
bódéjába. Az ütközés következõ lépése
sikeresnek mondható, a házasságkötés
után bizonyára többször elõfordult a
bemenetel. A Viola esete a gólyafészek-
kel egyik hasonlatában még pontosab-
ban tetten érhetõ az ember teste mint
városrész: „Ez a fiú olyan csinos és ele-
gáns volt, mint a Margit híd.” A szerep-
lõk sok helyen bútorrá, lakáskiegészí-
tõvé válnak vagy avatódnak. Az Ahogy
Ági a férjét kicsinálta címû írásban 
a feleség megadja a lehetõséget férjé-
nek, hogy végtelen idõt töltsön abban 
a helyiségben, amelyet amúgy is a leg-
inkább kedvel: bezárja a fürdõszobába, 
a kád és a törülközõk társaságába. Má-
sutt a nagymama önként vonul vissza 
a szekrénybe a család, pontosabban a
múló idõ elõl. 

A kritikusok, irodalmárok körében
még mindig aktívan él az az igény, hogy
besoroljanak valahová minden egyes
szerzõt. Hazai Attilánál ez a kategori-
zálás problematikusnak mutatkozott,
hiszen a pályakezdése idején népszerû
posztmodern csillagoknak írásmódja
teljesen hátat fordított. 1992-ben A pu-
lóver címû írása nagy vitát eredménye-
zett, sokan képesek akár egy rövidebb
szépirodalmi alkotáson is elvörösödni
és ordítani miatta nagy felháborodá-
sukban. Maradjunk annyiban, hogy
egy disznóval közösülni botrányos,
még ha ez csak a betûk szintjén törté-
nik is meg. A maximalista kötetet ol-
vasván kicsit sem támadt az az érzé-
sem, hogy a történetek vagy éppen a
nem-történetek olyan irányba vinné-
nek, ami párhuzamossá kezd válni a
realitással. Mintha Csáth Géza gyilkos
vagy egyszerûen csak gonosz gyerekei
felnõttek volna, és az újabb századfor-
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dulón próbálnának magukra találni,
életben maradni, legvégsõ esetben
(csak a kiválasztottak) boldognak len-
ni. Váratlanok a szófordulatok, kiszá-
míthatatlanok a helyzetek, amelyeknek
megdöbbentõ hatása éppen abban rej-
lik, hogy a sokkoló tények fölött nemes
egyszerûséggel lépünk át. Látható te-
hát, hogy termékeny táptalajjal rendel-
kezik a magyar irodalom e téren is, jól-
lehet nemcsak Csáthot emelhetjük ki,
hanem ugyanolyan relevanciával Gozs-
du Eleket, a Cholnoky-testvéreket vagy
a többi ködlovagot. 

Csáth és Hazai rokoníthatósága pél-
dázásaként az Anyagyilkosságot és a
Nárcisz erkölcsei, avagy egy csekk be-
csületét emelném ki. Csáth ekként indít:
„Ha szép és egészséges gyermekeknek
korán meghal az apjuk, abból rendesen
baj származik”; a Hazai-szövegben is
találunk arra utalást, hogy Nárcisz el-
vesztette nemcsak egy családtagját, 
hanem mindenkit: „Akinek egyszer
már kiirtották a családját – akármilyen
régen történt –, könnyen felborulhat 
a bioritmusa. Sõt, szabálytalan idõköz-
önként komolyabb szorongásai is kiala-
kulhatnak.” A rokon mozdulat a tõrdö-
fés, amely után zsákmányra van szük-
ség: a Witman fiúk leszúrják anyjukat,

majd elviszik az ékszereket a nyilvános-
házban lakó barátnõjüknek, Nárcisz el-
viszi a pénzt, majd befizeti a csekket.
Ezután minden rendben a fiúknál, Nár-
cisz is reménykedik, „hátha szerencséje
lesz”. Szembetûnõ, hogy mindkét szi-
tuációban jelen van valamely problé-
ma, amelyet nem lehet meghatározni,
csupán a megléte rajzolható ki. Ugyan-
akkor, további kérdés merül fel: dr.
Tóth Árpád (a meggyilkolt orvos), akit
tévedésbõl Karinthynak szólít Nárcisz,
a klasszikus modern (?) hagyománnyal
való leszámolást jelképezi, vagy csak
egy új sebként akar behatolni az iroda-
lom testébe?

Csak a felületes, nagyon távolságtar-
tó olvasó gondolhatja úgy, hogy kizáró-
lag Hazai Attila világa egy õrült kom-
bájn. Nem emelhetõ ki olyan szöveg,
amely ne kúszna be óvatosan a befoga-
dó bõre alá, jóllehet a csiklandós élvezet
némi fájdalommal is jár, ahogy minden,
ami zsigeri. Ez a kötet nem azért lesz ott
az éjjeli lámpa mellett mint állandó bú-
tordarab, mert nincs idõnk eltenni on-
nan. Sokkal inkább azért, mert úgy be-
lénk hatolt, hogy lehetetlen elvontatni.
„Milyen jó, hogy senki sem sérült meg,
amikor beléd mentem.”

Nagy Hilda
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A KFM-ként rö vi dí tett „kö zép-eu ró -
pai kultúrkalauz” (Kulturführer Mittel-
europa) a bé csi Du na-ré gió és Kö zép-
Eu ró pa In té zet (Institut für den Donau-
raum und Mitteleuropa, IDM) ál tal
éven te, a Wi e ner Ze i tung mel lék le te ként
ki adott ma ga zin, amely nek idei lap szá -
ma az or szág ha tár ok ál tal meg osz tott,
„ket té vá gott” te le pü lé sek rõl szól. 

Az in té zet el nö ke, Erhard Busek
(ko ráb bi oszt rák al kan cel lár) kö szön tõ -
jét kö ve tõ en Mé hes Már ton szer kesz tõ
az össze ál lí tás kon cep ci ó já ról ír, mely
sze rint a lap szám a mes ter kél ten meg -
osz tott te le pü lé sek pél dá ján mu tat ja fel
az eu ró pai kul tú ra egyes, ed dig nem
min den ki szá má ra is mert ér té ke it. Va -
jon ho gyan be fo lyá sol ja a szer ves
össze tar to zást a tér ké pen (és a va ló ság -
ban) ha tal mi kéz zel meg hú zott ha tár?
Mennyi ben be fo lyá sol ja az éle tet eze -
ken a te le pü lé se ken „a múlt ter he”, és
mennyi ben eny hí te nek ezen a jö võ re
mu tat ko zó ter vek? 

Ami az utób bi a kat il le ti, Thomas
Stadler salz bur gi kép zõ mû vész és ta -
nár, a Kör for ga lom Mû vé szi Kez de mé -
nye zés pro jekt ve ze tõ je a Meg osz tott vá -
ro sok (geteilte-staedte.eu) ne vû mû vé -
sze ti prog ram hoz tár sí tott kez de mé -
nye zé sek rõl ír, be ve ze tõ jét kö ve tõ en
pe dig a vá lo ga tás két in ter jún és öt vá -
ros port rén ke resz tül, konk rét em be ri
sor sok és vé le mé nyek tük ré ben is is -
mer te ti ezt a bi zarr eu ró pai re a li tást. 

Az in ter jú ala nyok egyi ke Ani ta
Lackenberger oszt rák film ren de zõ, a
Gmünd/České Velenice (Ausztria–Cseh-
ország) éle té rõl szó ló 2016-os do ku -
men tum film, az Élet a vas füg göny nél
szer zõ je. A má sik meg in ter jú volt kap -

csán pe dig egye ne sen „ma gyar ér de -
kelt ség rõl” is be szél he tünk, hi szen
Zelei Mik lós író az, aki nek A ket té zárt
fa lu cí mû, idén új ra ki adott do ku men -
tum re gé nye, akár csak a Zol tán új ra te -
met ve cí mû, az iker fa lu hely ze tét fel -
dol go zó – és Vidnyánszky At ti la ren de -
zé sé ben je len leg is ját szott – tragigro-
teszk szín da rab ja tel jes em be ri mély sé -
gé ben tár gyal ja a té mát.

Ami a vá ros port ré kat il le ti, meg ta -
lál ha tó ezek kö zött Görlitz/Zgorzelec
(Németország–Lengyelország) – Mat-
thias Krick, a „Görlitz-Zgorzelec Kul tu -
rá lis Vá ros” kez de mé nye zés és egye sü lés
ve ze tõ je lát ta tá sá ban, Cieszyn/Češky
Ťesín (Lengyelország–Csehország) –
An na Flack, a polen-pl.eu por tál új ság -
író ja ál tal be mu tat va, Kostajnica/Hrvats-
ka Kostajnica (Bosznia-Hercegovina–
Horvátország) – Mirjana Lahovsky-
Žličarić port ré ja ke re té ben, Gorizia/Nova
Gorica (Olaszország–Szlovénia) – Gise-
la Hopfmüller és Franz Hlavac Friaul-
bloggerek, új ság írók op ti mis ta szö ve ge
ál tal, va la mint a hoz zánk kö ze lebb esõ
Nagylak/Nãdlac (Magyarország–Romá-
nia) is – en nek a le írás nak a szer zõ je
Ba kos And rás, a sze ge di Délmagyaror-
szág új ság író ja. 

Összes sé gé ben a kez de mé nye zés
el sõ sor ban ami att fi gye lem re mél tó,
mert – az egyik vársportré cí mét meg -
idéz ve – hoz zá já rul ah hoz, hogy ha a
va ló ság ban nem is, de leg alább a fe jek -
bõl egy re in kább el tûn je nek a ha tá rok.
(Kulturführer Mitteleuropa. Info Europa
2017. 2., a bé csi Wi e ner Ze i tung mel -
lék le te 2017. má jus 17-én)

Ri gán Ló ránd
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ABSTRACTS 

Zoltán A. Biró 
The Effects of Digital Technology

on Language
Keywords: digital technology, language
competences, normative rules of lan-
guage use
The present study is a new research
module of the study entitled “The
impact of the media on children and
young people”, which has been conduc-
ted by the Csíkszereda research group
of the Sapientia Hungarian University
of Transylvania. We studied the effect of
digital language on language competen-
ces among pupils in the seventh grade
and students in the eleventh grade in
Seklerland. The research program inclu-
ded a questionnaire in which the parti-
cipants had to express their opinions
about sticking to the normative rules of
language use (such as using capitals to
start sentences, punctuation, abbrevia-
tions, etc.). Data were also analyzed
according to gender, age, and geogra-
phical location (rural or urban).

Julianna Bodó
Parenting Styles and Internet Usage 

Keywords: internet usage at home, pa-
renting style, control, warmth, digital
immigrants, digital natives
The present study deals with children’s
Internet usage at home, which is a
relatively new theme in media use
research. In my study, I rely on the
research experience gained in our
project entitled “The impact of the
media on children and young people”.
The paper seeks to explain the pa-
renting styles related to children’s
internet usage habits at home. Paren-
ting styles feature two components:
control and warmth. Parenting styles
are found in three attitude categories,
which are the following: attitude
towards control, argumentation of con-
trol, and control in practice. Children’s
Internet usage at home is a challenge
for the local family model, and this is
also reflected in the difficulties parents
have to face (different Internet usage

competences, digital divide, digital im-
migrant parents, digital native children).

Farkas Gábor Eszenyei 
The Entanglements of the Econo-

mic and Political Elite in the Turn-of-
the-Century Development of Nagyvárad
Keywords: Transylvania, Oradea, dua-
listic era, economic and political elites,
multiculturalism, urbanization, indus-
trialization, architecture, Rimanóczy
family, entrepreneurs and managers
One of the recurring themes of con-
temporary historiography is that of the
elite and especially the economic elite.
Consequently, the present study is
aimed at offering a detailed analysis of
the role of the elites in the economic
life of Transylvania at the beginning 
of the 20th century. Transylvania has
experienced an accelerated develop-
ment in the last two decades of the 19th

century, and this economic and social
momentum has naturally prompted
the formation of a more or less wealthy
social class that has very much left its
mark on the economic, the political,
and the social development of this
region. Hence, it is my conviction that
an analysis of the role of this economic
elite within the developmental context
is relevant and beneficial for the re-
cognition of a Transylvanian deve-
lopmental model, and that such a study
based on an interdisciplinary approach
can offer a new perspective on the to-
pic under discussion. The researched
time period, i.e. the beginning of the
20th century, is a most appropriate 
one for this investigation, since it is at 
the height of the relative economic
maturity and political as well as social
stability of the city of Oradea and its
region. In addition, I wish to elucidate
the position and the role of these
economic elites and their possibilities
for influence on the development of
Transylvania. Thus, my aim is to define,
characterize, and study the economic
elite of Transylvania at the beginning
of the 19th century and its dynamics
within the context of local develop-
ment. Generally, the economic elite
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has played an important role in the
cultural and political life of Transylva-
nian cities. Therefore, I propose for the
purposes of a case study a city which
has had a distinct developmental tra-
jectory within the development of this
region. Preliminary analyses show that
the most spectacular development has
been made by the city of Oradea in the
period between 1890 and 1910, which
has led to its rapid rise to the level of
the developed cities of this region. I be-
lieve that the analysis of the economic
elite of Oradea, as a case study within
the context of its development, will
offer us a clear picture of the elite and
its role in the development of the city.
At the same time, I wish to present, as
a specific case study, the Rimanóczy
family, which belongs to this elite cate-
gory and has contributed to the deve-
lopment of the city at the beginning of
the 20th century. 

Tímea Krizbai 
Doctor Google: The Use of Internet

in Self-Diagnosis 
Keywords: Google, self-diagnosis, Inter-
net, health system, healing
The goal of the present study was to
analyze in what percentage young and
middle-age people use the Internet
instead of seeing a doctor for diagnosis,
and how they use the World Wide Web
information for self-healing. 80 young
people (age 18-24), 80 adults (age 25-34),
and 80 middle-aged and older adults
(age 35-60) participated to the study.
The questionnaire contained questions
regarding demographic patterns, Inter-
net usage habits, and Internet self-diag-
nosis and self-healing. Young people use
the Internet significantly more often
than young and older adults. 23,8% of
the respondents research their health
problems on the web before seeking
medical attention. Young people choose
the Internet diagnosis instead of seeing
a doctor because they can save time,
and it is less stressful. The adult age
groups prefer to be well informed be-
fore going to the doctor, and therefore
they opt for the web. The modern man

turns to the internet to solve health
problems in almost all cases, before
turning to a doctor. The question is
whether we should reorganize the
health systems in these circumstances.

Tibor Mester
Feeling at Home in the Late Modern

Media Environment: Some Aspects of
the Consumption of Television Series
Keywords: media consumption, televi-
sion series, interpretive communities,
engagement media
This paper gives a brief account on
recent trends related to the production
and consumption of television series
in Hungary. We argue that watching
television is becoming an active prac-
tice of gathering experiences in social
settings. The notion of “feeling at home”
is generally associated with watching
the daily soaps and sitcoms in our
home, but taking part in online dis-
cussion creates another kind of fami-
liarity and sense of belonging. We
would highlight new processes of
“domestication” of television series
using some Hungarian examples. A re-
cent successful trend is “home produc-
tion”, i.e. the adaptation of an existing
series to the Hungarian market. The
other type of domestication is achieved
by online fan communities that make
up for the failures in distribution and
overcome the barriers of reception in
relation to foreign productions.

György Molnár – Zoltán Szûts 
My, myself and I: The Impact of

Private Media on the Public Sphere
Keywords: social media, information
technologies, private media, Web 2.0
In this article, the authors claim that in
new media the “I” and its private
messages are superseded by the mes-
sages of professional communicators
and traditional media outlets. Nume-
rous (often profane) examples can
show that the boundaries of the private
sector are pushed forward and the
content previously formulated only in
private messages is now visible to the
entire Internet community. This is126
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often done by “mistake”, as the sender
of the message simply lacks knowledge
of the technical details and believes to
be sharing content with only his or her
private friends.

Dénes Tamás
The Comment as the Dirt of Time

Keywords: public sphere, public debate,
commenting, Internet
The wider framework of my study is
the changing public sphere due to the
appearance of the Internet. Commen-
ting is merely one of the possibilities
that serve the realization of open
public debate. It is questionable, howe-
ver, how much comments adhere to
the rules and norms of debate and
dialogue. General experience seems to
indicate otherwise. In this study I
attempt to find answers as to why pub-
lic debate is distorted in the publicity
opened by commenting.

Gyöngyvér Tõkés 
“They Were Born with this Code in

Them…”: The Role of Family Sociali-
zation in the Development of Digital
Practices of Kindergarten Children
Keywords: digital technologies, kinder-
garten children, family socialization,
digital practices, digital competence,
everyday life
This study explores the role of family
socialization in the formation of the
digital practices of 4 to 6 years old
children in the Romanian context. The
purpose of the study was to describe
the digital practices of young children
in the Romanian context and to ob-
serve how these practices are integra-
ted into the daily routines of young
children at home. We applied a small-
scale exploratory research and gathe-

red data from 18 young children and
their middle SES families in Romania.
Findings showed that the access to and
use of digital technologies among the
surveyed Romanian children was
interrelated with the digital practices
of their family. The article suggests that
active intervention should be required
at the level of children and families in
order to develop appropriate digital
practices for these children.

Hanna Orsolya Vincze 
Mass Media Practices in Consumer

Generated Media
Keywords: old media, new media, par-
ticipatory culture
Media content created and distributed
by users of online interfaces, the ac-
tive, participatory audience of the
latter, participatory culture in general
is often hailed as a new, more open
form of culture, free of the constraints
of traditional mass media. Literature
discussing media as a profession or a
professionalised institution, i.e. dealing
with “old” media, primarily investi-
gates the relationship between “old”
and “new” from the point of view of
the impact of participatory culture on
mass media, the transformation of the
latter. At the same time, however, the
“private” or “amateur” content created
and distributed online often reuses
content and forms of knowledge crea-
ted by mass media or mass cultural
industries. The present paper investi-
gates these continuities between “old”
and “new” media, the ways in which
content and practices created and dis-
tributed by traditional media indus-
tries are perpetuated in online parti-
cipatory culture, in the new media
practice of private users.
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