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Mes ter Bé la

RÉ GI URAL MI FOR MÁK 
AZ ÚJ KOM MU NI KÁ CI ÓS TECH NO LÓ GI Á BAN
(A fel hasz ná ló mint ál lam pol gár esé lyei)

Az újabb és leg újabb mé di u mok ra vo nat ko zó el mé le ti refl  e xi ók kö zép pont já ban ál ta lá ban az a ha tás 
áll, amit ezek az in di vi du á lis em be ri gon dol ko dás ra vagy az egyén egész pszi chi ku má ra gya ko rol nak. 
A mé di u mok nak a po li ti kai kö zös ség re gya ko rolt ha tá sát is so kan elem zik ugyan, azon ban ezen 
vizs gá ló dá sok rész ben a po li ti kum pusz ta esz kö zé nek te kin tik a vizs gált mé di u mot, rész ben ép pen 
el len ke zô leg, szin te önál ló po li ti kai ágens ként tart ják azt szá mon. A kor társ mé di u mok kal fog lal ko-
zó leg több ku ta tás ter vé re igaz, hogy va la mely ki vá lasz tott, va la mi lyen szem pont ból do mi náns nak 
tar tott, vagy a jö vô ben vél he tô leg az zá vá ló mé di um vizs gá la tát tû zi ki cél já ul. Mind ezek kel a meg-
kö ze lí té sek kel nem kí vá nok vi táz ni, hi szen sze re pü ket a tárgy föl tá rá sá ban ne héz len ne túl be csül ni, 
csu pán sze ret ném egy má sik szem pont tal ki egé szí te ni azo kat. Elô adá som ban ar ra te szek kí sér le tet, 
hogy a po li ti kai kö zös ség bimediális, il let ve polimediális1 kom mu ni ká ci ós mo dell jét vá zol jam föl, 
amely mo dell, vé le mé nyem sze rint, ha gyak ran mes  sze is esik a po li ti kai kö zös sé gek ide a li zált ön-
ké pé tôl, an nál in kább meg kö ze lí ti va ló sá gos gya kor la tu kat.

A po li ti kai kö zös ség min den struk tu rált tár sa da lom ban va la mi lyen mér ték ben hi e rar chi kus 
szer ke ze tû. Ez a szer ke zet a kom mu ni ká ci ó ban oly mó don nyil vá nul meg, hogy a tár sa da lom egyes 
mû velt sé gi ré te gei mi nô sé gi leg más kép pen vi szo nyul nak az adott kul tú rá ban ren del ke zés re ál ló 
mé di u mok hoz. Már az orá lis kö zös sé gek szá má ra fon tos in for má ci ó kat tá ro ló „szö ve gek” szer-
ke ze te is sok szor mes  sze áll a be szélt nyelv tôl, te lít ve van csak az ün ne pi kul tú rá ban hasz nált, 
ott vi szont fon tos szó kap cso lat ok kal, nyel vi ar cha iz mu sa ik a köz em ber nek né ha már ért he tet-
le nek, leg alább is repro dukál hatat lanok.2 E kö zös sé gek „hi va tá sos em lé ke zôi” szük ség kép pen 
ki mû velt, nem min den ki szá má ra hoz zá fér he tô mne mo tech ni ká val kell, hogy ren del kez ze nek a 
fon tos in for má ci ók tá ro lá sá ra, ak tu a li zá lá sá ra, ké pe sek a „szö veg” be szélt nyel vi tôl el té rô sa-

1 A bime di al itás vi szo nyai kö zött él egy tár sa da lom, ha kom mu ni ká ci ó ját két, jól el kü lö nü lô mé di um ha tá roz za 
meg. Klas  szi kus pél da az a chi ro graph i cus (kéz írá sos) írás be li ség, ahol az írás már a tár sa da lom éle té nek nél kü-
löz he tet len té nye zô jé vé vált, azon ban a né pes ség igen nagy ré sze még írás tu dat lan. A poli me di al itás ki fe je zést 
ar ra az ál la pot ra al kal ma zom, ame lyet ket tô nél több mé di um do mi nál a köz vé le mény kü lön bö zô szeg men se i nek 
for má ló dá sá ban. Ez az ál la pot több nyi re együtt jár az zal, hogy nem tud juk vi lá go san meg mon da ni, pon to san hány 
mé di um lé te zik és hol van nak azok ha tá rai. Így a fi lm, a te le ví zió és a vi deó az elem zés szem pont já tól és lép té ké-
tôl füg gô en te kint he tô egy vagy több mé di um nak is. (A mul ti mé dia ki fe je zést an nak el ter jedt, tisz tán tech ni kai 
hasz ná la ta okán itt cél sze rû nek lát szott el ke rül ni.) Mi vel az egyes mé di u mo kon ke resz tül va ló kom mu ni ká ci ó hoz 
szük sé ges tu dás mind két eset ben egyen lôt le nül van meg a tár sa da lom ban, fel ér té ke lô dik azok sze re pe, akik 
egy szer re több mé di um vi lá gá ban van nak ott hon, és ké pe sek ezek kö zött át jár ni.
2 Nyel vünk vi szony la gos ho mo ge ni tá sa kö vet kez té ben a ma gyar ol va só nak ne héz sé get okoz hat, hogy meg fe le lô 
ké pet al kos son ma gá nak a szó ban for gó nyel vi ál la pot ról és tár sa dal mi kö vet kez mé nye i rôl. A hely ze tet leg job ban 
ta lán nyel vünk kö vet ke zô ana ló gi á já val ér zé kel tet het jük: a ma gyar be szé lôk több sé ge fur csá nak ta lál ja ugyan 
az egy kor lé te zett több fé le múlt idô alak ja it (menék, menék vala/ volt, men tem, men tem vala/ volt), de azért meg-
ér ti az azo kat tar tal ma zó szö ve ge ket. Ha vi szont, mond juk tré fá ból, az ar cha i kus ala ko kat kí ván juk hasz nál ni, 
az leg több ször ba lul üt ki, a fel idéz ni kí vánt ré geb bi ál la pot sza bá lyai sze rint nyelv ta ni hi bák so rát kö vet jük el. 
Ugyan így va gyunk a hasz ná lat ból ki ko pott sza vak, ki fe je zé sek egy ré szé vel is, míg egy má sik ré szü ket egy ál ta lán 
nem ért jük már meg. Már most kép zel jük el azt a hely ze tet, ahol a fon to sabb, kul tu rá lis presz tíz  zsel ren del ke zô 
szö ve gek meg fo gal ma zá sa csak ilyen, ré gi es ala kok kal és sza vak kal te li nyel ven le het sé ges. E ré gi es nyel ve zet 
meg ér té se és he lyes hasz ná la tá nak a kész sé ge az e tár sa da lom ban fon tos min den tu dás bir tok lá sá nak az elô fel-
té tel évé vá lik, egyút tal szi go rú an el ha tá rol ja egy más tól az eli tet és a köz né pet.
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ját sá ga i nak a ke ze lé sé re, ami re szer ve zett, exk lu zív ok ta tás ké szí ti fel ôket.3 Ha tal muk ab ban 
az aszim met ri á ban áll, hogy ké pe sek a meg fe le lô pil la nat ban a meg fe le lô szö ve get fel idéz ni, 
el len tét ben a köz em be rek kel, és el is hi szik ne kik, hogy az ál ta luk fel idé zett szö veg a hi te les vál-
to zat. Az élô be széd nek a mi szem szö günk bôl egy ne mû nek, min den ki szá má ra kö zös nek lát szó 
mé di u ma ezek ben a kö zös sé gek ben va ló já ban két mé di um, és a ket tô kö zöt ti át já rás ké pes sé ge 
ad ja a szel le mi elit ha tal mát. Ép pen mi vel az élô szó mé di u ma kö zös nek lát szik, az el mék fö löt ti 
ha ta lom to tá lis le het: a köz em ber nem éb red het rá, hogy az ép pen fel me rü lô kér dés nek más 
meg ol dá sa is le het a kö zös ha gyo mány alap ján, mint ame lyet a „hi va tá sos em lé ke zôk” az adott 
eset ben ép pen ki hir det nek.

A chi ro graph i cus tár sa dal mak ban (az irat te ker csek és kó de xek kul tú rá já ban) lát szik a leg tisz táb ban 
mind a kor tár sak, mind a ké sôb bi elem zôk szá má ra, hogy ugyan ab ban az idô ben és ugyan ab ban a 
tér ben kü lön bö zô tí pu sú mé di u mok – az élô szó és az írás – van nak je len, és a két fé le kö zeg ben zaj ló 
kom mu ni ká ció más tí pu sú tu dást igé nyel. En nek az ön ma gá ban is sok szí nû, erô sen ta golt kul tu rá lis 
alak zat nak az elem zé sé re dol goz ták ki a XX. szá zad el sô fe lé tôl kezd ve a bime di al itás fo gal mát. A 
leg in kább a ré gi ek han gos ol va sá sá nak felfedezésével4 és en nek a szö ve gek szer ke ze té re és a gon-
dol ko dás ra gya ko rolt ha tá sá val ösz  sze füg gô fo ga lom hasz ná la ta a po li ti kai kö zös ség szer ke ze té nek 
le írá sá ban is ter mé keny le het. A szö ve gek lét re ho zó i nak és be fo ga dó i nak ideáltipikus kö zép ko ri 
lán ca, amely a Leg fôbb Szer zô vel kez dô dik, egyéb el is mert szer zôk kel, majd kom pilá torokkal és 
kom men tá to rok kal foly ta tó dik, vé gül a mind ezek út mu ta tá sa sze rint ta ní tó és pré di ká ló, de szö ve-
ge ket nem al ko tó al só pap ság gal és jó részt írás tu dat lan kö zön sé gé vel zá rul, jól lát ha tó an egy ben 
a tár sa da lom ha tal mi szer ke ze té nek a kle ri ku sok ál tal meg fo gal ma zott, ideáltipikus in terp re tá ci ó ja 
is. A chi rographia vi lá gá ban te hát nem pusz tán a (ma gas szin tû, ide gen nyel ven va ló) írás tu dás, 
ha nem a (kéz)írás és a szó be li ség kö zöt ti át já rás ké pes sé ge lesz az el mék fö lött gya ko rolt ha ta lom 
leg fôbb esz kö ze. A tár sa dal mi kom mu ni ká ci ó ban elôny te le nebb po zí ci ó ban lé vô fél itt rá éb red het, 
hogy van nak a ha gyo mány ér tel me zé sé nek a hi va ta los tól el té rô le he tô sé gei, azon ban ezek hoz zá-
fér he tet le nek szá má ra. (Min den ki tud ja, hogy az eret ne kek nek is van nak szent írás-ma gya rá za ta ik, 
de azt is, hogy ezek ha mi sak nak te kin ten dôk és szer zô ik kel együtt több nyi re elég nek.)

3 Az orá lis kul tú rá kat sok szor azért gon dol juk jó val csepp fo lyó sab bak nak, mint ami lye nek va ló já ban, mert több-
nyi re csak ezek pusz tu ló for má it si ke rült tu do má nyo san re giszt rál ni. An nak a benn szü lött cso port nak a kul tú rá ja, 
amely olyan re zer vá tum ban vagy mis  szi ós te le pen él, ahol a leg fon to sabb dol go kat a fe hér bü rok rá cia dön ti el, 
rész ben funkciót lanná vá lik, en nek kö vet kez té ben a szö ve gek ép ség ben va ló meg ôr zé se töb bé már nem fon tos. 
(Lé nyeg te len né vá lik pél dá nak oká ért a ré geb ben bir tok ha tár ok le gi ti má lá sá ra is hasz nált ere det mon dák és ge-
ne a ló gi ák szö ve gé nek pon tos rep ro du ká lá sa, ha csak a gyar mat te lek köny vi tiszt vi se lô jé nek a sza va mö gött áll 
ha ta lom, kü lö nö sen, ha azok a bir to kok már ré gen nin cse nek is az il le tô et ni kum bir to ká ban.) Az új ál la pot ban a 
mí to szok szó ra koz ta tó, az elô adó és a hall ga tó ság ked ve sze rint va ri ál ha tó me sék ké ala kul hat nak át, azon ban 
eb bôl nem le het ar ra kö vet kez tet ni, hogy az orá lis kö zös ség kom mu ni ká ci ó ja ak kor is ilyen kép lé keny volt, ami kor 
még ké pes volt meg áll ni a sa ját lá bán, és mí to sza ik nak le gi ti má ló sze re pe volt az egyes dön té sek ben.
Mele tyin szk ij a nép me se egész mû fa ját a ri tu á lis ko he ren ci á ját vesz tett mí tosz ból ere dez te ti, fô ként auszt rál pél-
dák alap ján. Így ír ja le a fo lya ma tot: „Ami kor fel ol dot ták azo kat a spe ci á lis meg kö té se ket, ame lye ket a mí to szok 
el mon dá sa kor be kel lett tar ta ni, s a hall ga tók kö zé »avatat lanokat« (as  szo nyo kat és gye re ke ket) is been ged tek, a 
szö veg mon dó óha tat la nul a ki ta lá lás ra s a mu lat ta tó elem ki bon ta koz ta tá sá ra kez dett tö re ked ni. (...) A totemikus 
mí to szok ból el hagy ják a to tem ôsök mi ti kus ván dor lá sá ra vo nat ko zó szent in for má ci ót, ehe lyett hang sú lyo zot tab-
ban eme lik ki a to tem ôsök csa lá di vi szo nya it, ve sze ke dé se i ket és ve re ke dé se i ket, a leg kü lön bö zôbb ka lan dos 
mo men tu mo kat, ame lyek nagy fo kú sza bad sá got biz to sí ta nak a va ri á ci ók ra és ez ál tal a ki ta lált ele mek sza po-
rí tá sá ra. A szak rá lis jel leg el vesz té sé vel csök ken a hit, hogy az el mon dot tak meg fe lel nek a va ló ság nak.” Lásd 
Jeleazar Mele tyin szk i j: A mí tosz po é ti ká ja. Bu da pest: Gon do lat, 1985. 431. Mele tyin szk ij sze rint te hát az orá lis 
ha gyo mány kép lé keny sé ge, ál lan dó, re konst ru ál ha tat lan át fo gal ma zá sa nem az élô szó mé di u má ból kö vet ke zik, 
ha nem a ha gyo mány nak vagy egy ré szé nek funk ció vesz té sé bôl és deg ra dá ló dá sá ból.
4 Az a ma már köz hely nek szá mí tó meg ál la pí tás, hogy az ókor ban és a kö zép kor ban az írás mû vek ol va sá sán 
han gos fel ol va sást kell ér te ni, Ba logh Jó zsef ne vé hez fû zô dik. Er rôl szó ló fon to sabb szö ve ge it új ki adás ban lásd: 
Ba logh Jó zsef: Hang zó ol da lak. Voces pa gi na rum. Bu da pest: Ká vé Ki adó, 2001.
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A bime di al itás fo gal ma nem csu pán a chi ro graph i cus tár sa dal mak ra al kal maz ha tó, ha nem 
min den is mert ké sôb bi médi um együttesre is. Ter mé sze te sen itt ös  sze tet tebb a kép és ne he zebb 
meg ál la pí ta ni, mi te kint he tô új, önál ló mé di um nak és mi egy mé di u mon be lü li tech ni kai vál to zat-
nak, fej lesz tés nek. E sok ré tû, sok szí nû poli me di al itás ter mé sze te sen nagy ha tás sal van a po li ti kai 
kö zös ség re is, azon ban (itt is) hi ba len ne ma gát a mé di u mot ágens nek te kin te ni, a ha ta lom (itt is) 
in kább az át já rás ké pes sé gé ben rej lik. (Pél dá ul ab ban, hogy ké pes va la ki írás ban meg ter vez ni a 
te le ví zi ó ban meg je le nô po li ti kai üze net tar tal mát és köz ve tí té sé nek mód ját is, míg a né zô nem is 
tud ja, va ló já ban mi és mi ért hat rá.)

A po li ti kai kö zös ség bi- és poli me di al itása azért nem ma gá tól ér te tô dô szá munk ra és kor tár sa ink 
szá má ra, mert a kom mu ni ká ci ó val ös  sze füg gô alap ve tô po li ti kai fo gal ma ink, mint a saj tó sza bad ság 
és a cen zú ra, va la mint a hoz zá juk fû zô dô, iden ti tá sunk ré szét ké pe zô nem ze ti ha gyo má nya ink és 
le gen dá ink olyan kor ból szár maz nak, amely ben a po li ti kai kö zös ség nek leg alább az ide á lis ön ké pét 
(ha gya kor la tát nem is) a könyv kul tú ra gon dol ko dás mód ja ha tá roz ta meg.5 E fo gal ma ink az zal az 
is me ret el mé le ti elôföltétel lel él nek, hogy az esz mék az egyé nek el mé jé ben jön nek lét re, és min den 
kül sô kö rül mény tôl füg get le nül jut nak el a nyom da kész kéz ira tig vagy a ke fe le vo na tig, azu tán – ked-
ve zôt len eset ben – a (zsar no ki) ha ta lom el pusz tít ja a tu laj don kép pen kész esz me do ku men tu mát. 
A ho mo typo graph i cus szá má ra egy pil la nat ra va ló ban úgy tûnt, a (mû velt) köz vé le mény egy ne-
mû vé vál hat: min den ki ké pes írás mû vek ben tes tet öl tô esz mék önál ló al ko tá sá ra és meg íté lé sé re. 
A gya ko ribb ural mi tech ni ka azon ban mind a könyv nyom ta tás elôt ti, mind a mai, sok te kin tet ben 
post- ty po graph i cus po li ti kai kö zös ség ben in kább an nak a meg ha tá ro zá sa, hogy mit gon dol ja nak a 
pol gá rok, mint már lé te zô gon do la ta ik cse ré jé nek az el len ôr zé se, így a saj tó sza bad ság és cen zú ra 
foga lom pár ja he lyett ter mé ke nyebb nek tû nik az el mék fö löt ti ha ta lom és az et tôl va ló sza bad ság 
tá gabb ka te gó ri á ját hasz nál ni az elemzések ben.6

A száz, két száz év vel ez elôt ti po li ti kai kö zös sé gek szer ke ze té rôl igen so kat mond ol va sá si sta tisz-
ti ká juk. A ma gas anal fa be tiz mus, a sze gé nyes saj tó vá lasz ték és a sze rény könyv for ga lom azon ban 
nem egy sze rû en hi ányt je len tett (mint aho gyan az el len ke zô je sem pusz tán ma gas át lag mû velt sé get), 
ha nem azt is, hogy a nyom ta tott szó ál tal üre sen ha gyott tér ben a köz vé le mény for má lá sá ban sze re pet 
ját szó más té nye zôk, pél dá ul a ma gán le ve lek, a vi lá gi és egy há zi „szó szé kek” vol tak a do mi nán sak. 
Ezek ará nya, funk ció meg osz tá sa igen fon tos jel lem zô je a po li ti kai kö zös sé gek szer ke ze té nek.

Nap ja ink ban az egy más sal in teg rá ló dó inter netes és mo bil in for má ci ós tech no ló gi ák az ezek kel 
ös  sze kap cso ló dó te le ví zi ó zás sal és rá di ó zás sal egy re in kább ös  sze füg gô komp le xum má vál nak, 
amely ben mind ne he zebb el kü lö ní te ni az egyes al ko tó ele me ket. Még is le het sé ges meg vizs gál ni 
a po li ti kai köz vé le mény szer ke ze tét kü lön bö zô or szá gok ban an nak alap ján, hogy e komp le xum 
mely ré sze do mi náns a töb bi hez ké pest az ál lam pol gár ok in for má ló dá sá ban és kom mu ni ká ci ós 
ak ti vi tá sá ban. A sta tisz ti kai ada tok meg en ge dik a kö vet ke zô ér tel me zést: az inter net hasz ná la tá nak 
el ter je dé se a gaz da sá gi mu ta tók mel lett sok szor az elô zô nem ze dék jó ol va sá si sta tisz ti ká i val jár 
együt t, míg az inter nethez képest 7 ma gas mo bil te le fon-hasz ná lat a köz vé le mény szer ke ze té nek 
örö köl ten erô sebb szó be li sé gé re (is) utal.

5 A ma gyar kul tú rá ban min den ki is me ri 1848. már ci us 15. tör té ne té nek azt a pil la na tát, ami kor el hang zik: „Nem 
me gyünk cen zor hoz, nincs töb bé cen zor!” Eh hez ha son ló tör té ne te ket és ki je len té se ket min den eu ró pai kul tú rá-
ból idéz het nénk, azon ban fel tû nô en hi á nyoz nak az elekt ro ni kus mé di u mok tör té ne té bôl.
6 A fo gal mat bô veb ben ki fej tet tem a ko lozs vá ri Tran zit Ala pít vány ál tal 2001. szep tem ber 27–29-én „Regional 
Con fer ence on Cen sor ship in Pres ent and Recent Europe” cím mel ren de zett kon fe ren ci án el hang zott, Cen sor ship 
and/or Edi tor ship. Rule over the Minds in Oral, Chi ro graph ic, Typo graph ic Soci eties and in Our Dig i tal Age cí mû 
elô adá som ban. (Szö ve ge ki adás alat t.)
7 Fon tos hang sú lyoz ni, hogy ará nyok ról, nem ab szo lút szá mok ról van szó. El kép zel he tô, sôt va ló szí nû, hogy ott, ahol 
alig hasz nál ják az inter netet, és a mo bil te le fon sú lya ezért na gyobb a kom mu ni ká ci ó ban, a la kos ság szá má hoz ké-
pest még is ke ve sebb a mo bil te le fon, mint má sutt, ahol pe dig az inter nethez vi szo nyí tott re la tív sze re pe ki sebb.
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A szó be li ség és az írás be li ség ha gyo má nyos ará nya ál tal meg ha tá ro zott vi sel ke dés mó dok nak 
köz vet len po li ti kai kö vet kez mé nyük is le het. Pél da er re két je len tôs tün te tés so ro zat elô ké szí té se 
a kö zel múlt ból: 

1. A né met di á kok rég óta szer ve zett, struk tu rált moz gal mai azon nal „fel tud tak köl töz ni” a vi lág-
há ló ra, amint az tech ni ka i lag le het sé ges volt, és leg utób bi na gyobb, or szá gos meg moz du lá su kat 
már az inter net se gít sé gé vel szer vez ték. 

2/a. A Fü löp-szi ge tek nek a hos  szú dik ta tú ra alatt szét vert, ad dig sem kü lö nö seb ben erôs és struk tu rált 
po li ti kai nyil vá nos sá gá ban a he lyi kö zép osz tály szá má ra csak a má sutt fô ként ma gán éle ti esz köz nek 
szá mí tó SMS állt ren delkezés re,8 hogy a kor rupt el nö köt el ûzô tün te té se i ket meg szer vez zék. 

2/b. A ma ni lai nyo mor ne gye dek ezt kö ve tô tö meg tün te té se it vi szont gya kor la ti lag tech ni kai 
se gít ség nél kül, élô szó ban szer vez ték meg.

Az eh hez ha son ló el té ré sek ben (az anya gi le he tô sé gek ha tá sán túl) olyan struk tu rá lis kom mu ni-
ká ci ós kü lönb sé ge ket kell lát nunk, ame lyek még hos  szú ide ig nem csu pán az egyes tár sa dal mak ban 
fel nôtt egyé nek mé dia hasz ná la ti szo ká sa it, ha nem na pi po li ti kai ma ga tar tá su kat is be fo lyá sol ják.

8 Egyes ki mu ta tá sok sze rint az eu ró pai át lag nál jó val ki sebb szá mú és sze gé nyebb Fü löp-szi ge te ki mo bil te le fon-
hasz ná lók több SMS-t ír nak, mint az eu ró pa i ak ös  sze sen, da cá ra an nak, hogy ez ná luk még pu ri tá nabb kom mu-
ni ká ci ós for ma, hi szen az ot ta ni szab vány leg föl jebb 80 ka rak te res üze ne te ket en ged meg, szem ben az eu ró pai 
160- nal, a taga log nyelv sza vai pe dig rá adá sul elég hos  szú ak.
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Mes ter Bé la:

Ré gi ural mi 

for mák az új 

kom mu niká ci ós 

tech noló gi ában


