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M ' J' 1/ l ld' II kl CUla, erosza z - lne laerosza

1\ kiivetkciÍíkhcn cgy, a tcievízir'J-nézésl szoldsokat és a tcievízióhoz mine a legnagyobb bd()-

clc:ktroniklls médillmhoz való viszonyt feltárni kutatás tesszük
k()/lL;\ Debrecenben végeztük, tiatalok kiirében ] ()SJ 9 májllsában,l

li núnt(! rtIrtjJuctő ,I rtjríto.l Jrígrt i

i\ mlnt;íban a küliinbözi5 iskolacípllsokban tanuló diákok arányának véletlen

szerií váiasl.C;íssal 4 gi mn;ízi um, 6 szakkiizépiskoia és 3 szakm unkásképzéí intézmény 389, az
l ')'J8-')')-es tanévben tizedik évf()lyamos tanulója szerepeit, ami az aiapsokas;íg (az iisszes

debreceni tizedik diák) 9,4'01<l.
Az cíltaLínos Iskolai mintát kisebbre terveztük, Csak arra riirekedtünk, hogy e1téréí körülmé

köziill dolgozó isko!cíkból v:ílogassunk, hiszen az általános iskolások amúgy is sokbl

h,'I"''''','. ·"h,h csoportot érdekléídésük és szociális helyzetük szempontjából. Itt a

111 It1l;1 ;u aiap,okascíg iisszcs debreceni hatodik (kík) 3,7'0,-a volt.

;\"8'J kiizépiskoicís kiiúd ] lj; liú és l lJ] Líny volt (l féí nem válaszolt erre a kérdésre), Az

;íltalJnos IskoLísokból 61 volt a liú és 42 a lány. A minta nemek szerinti lnegoszlása az elséí

csetben meglClc:! ;u, adon popllLíció Ih általános iskolásoknál a kisebb minta

I1lUfl CI. kissé' a tlúk

li

Awk ;1 médiavizsgáiatok, a televízió hatását a nézi5k érzelemvilágának alakítás;íban

betiii tiirt szerepe szempontjából elemzik - a kutatók nagy része eddig clséísorban az ;wl'esszÍv

'iISeikedés stimuLíló vagy motiv:í1r'J okaira gondolt-, általában fontosnak tartják a televízióval

eill)itiitt napi [é',lméréséc. A tapasztalatok slnim megkLdönbiiztetik a

tévéiÍík akik napi 3-4 vagy tiibb órát is a képernyéí cléítt töltenek, és aenbt, akik-

nek sz;\b;ldidejében nem domin;íns sZeI'cpet ez az elfc)glaltság, Noha a televízió

ICI'"!''',lLl,''' jei Ic:gér iil és mértékéréíl máig vitatkoznak, tartják, hogy a sokat tévbJí gye-

rekl'k, akiknek csaLídi vagy m;ír is meglévéí elhanyagolt) problémái

vait'Jinn ki Ic:hemek téve a televíziózás veszélyeinek. Eléífordulhat, hogy c1mosódn;lk

iJeIllllik;\ és a eelevÍzió által teremeett határai, így a média közvetítette mintákat,

1lt'lvi',et'el(I'e adott v;ílaszokat kontroll nélkül, sokszor tudattalallUl átvillCtik saját

konfliktusaik kezelésére, Ez persze csak nagyon ;;ok tényczií esetén vezethet való-

a~resszl()IIOZvagy más értelemben vett problémákhoz, mégls tC)fltos megismerni a kiiI'-

l /\ r;lInJ!II);ítl)' ;lhpj;ír képez6 kurad.st ;1 Kossuth
ILlk IlléC!i;lkllL1Lr\ cSOPOrt'j;l a j-jClldú,jilhClr

()kr;l[;ísi J\/liJliszrériulu hllllllSZíllJ7,"

I ')'),~ ClS Idinz""l \l'~:íls,lgévl'1.

Tudolnálqcl0'cccm Nt.'\'Cléscudo111::Ítlyi Ph.D programjJ
I'('r',,~,w(;j Intézet közrcmlíködésévd. A kuradst az
prr,ble'lll'ii' elCIllZ{) kuradsok" dmogat5.s;lLl kiírt
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nyez('tllnklJCn élií fiatalok tv-nézési szokásait (mit és mennyit néznek), és azzal, mit gondol

nak a televízió életükben betöltött szerepéréíL
;\z I. táblában láthatjuk, mennyi idéít töltenek a vizsg~ílatLlnkban szerepl6 diákok a képer-

el(íll egy átalagos hétköznapon és Osszehasonlításként közöljük külf(jj-

di felméré.s eredményét is.

I. TÁBLA
A előtt tö!tlitt debreceni minta (perL)

6.osztályosok 10.osztályosok

Hét közben
Hét végén

209
383

134
298

2.

A képernyő előtt töltött idő, máJ országokban (percY

USA: 1997-1998, becsült átlag, naponta

2-11 évesek: 180
12-17 évesek: 184

§panyolország: 1998-as átlag, naponta

4-7 évesek 144
8-12 évesek 159
13-17 évesek: 165

~sehorszá.g: 1998-as átlag, naponta

3-7 évesel\: 99
8-12 évesek: 128
13-17 évesek: 140

Argentína (Buenos Aires [\örzete) 1998-as átlag, naponta

4-8 évesek 185
9-12 évesek 209
13-19 évesek: 180

ivlil1l Lít!UCJuk, a mlllJtók mmdenhol meglehu(ísen Különiisen soknak t(inik

mJllI,ínk csuében, ahol, lu az átlagoljuk, akkor a7. általános iskolásoknál na-

[)Ollla csakncm 5 ótcÍt, '1 kiiz.épiskol,ísokná! pcdig .3,5 ódt kapunk. 'l(:h~1t a :1

"ketnény" tévénéz(ík t,íhor:tlxlraltozik. Az adatfelvétel eltt'Trek

tÜllkhen (a v:ílaszait vettük alapul a "Mennyi id(ír nézed a 'TV-t)" kérdésre), a

fenti. küliinhiiz(í számokkal a rniell1ket nem lehel egy az iisszevCl-

ni. dc 'l tendenci:ík jellemz(íck .

.2 Cl'l:ili;] VOll l:cilit'lCJl Ulh CarIssol1 (szerk.): Children and lvicdia, Inuge Educarioll Paniciparioll. Th,.~

UNF.\CO: IIHLnLHioll~d ClcJringhoLlsc on Children and Violcllcc~ on the Screen, ]lJ99.
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ne;"ru'!z;A leglcedveLtebb mi!mrah

i\ kérdiíív egyik kérdése ISO televízIós programot sorolt föl. Ezek között szerepelt mindcn, az
[l)')') j:llllLírja közön ható televíTiós flkciös sorozat (szappanoperák, sor07k

tok, sorozatok, sitcomok stb. ~ a rajzGlm-sorozatok közül csak a Simpson csaLidot és
a Ballt soroltuk föl, a különbözií csatornák összes hír- és hánérműsorai, a kulturális és

cll(lományos (Repeta, Publikum, Delta 20(0), a quíz (Szerencsckerék, Ki marad a végén)

plogramok és a 'IV show-k (Meglepő és mulatságos, Dáridó stb.).

i\ 3. táblázatban azt a 20 műsort láthatjuk sorrendbe szedve, amelyet a két korcsoport,

kLilön-külön, a lcgkedvcltebbnck ítélt a ISO-b6L A válaszokat ötfokú skálán kellcn clhelyez

n i f\ r:tblázat a skála ,4-cs ("kcdvelem") és 5-ös ("odavagyok érte") fokozatának egyesítése

rl'vén ki~llakul t sorrendjét tartalmazza.

.l. rAI\I./\

A lclcvízíós mzt.fIJroi: az általános és ri lújzépiskolásolc lcörében

Sorrend % Általános iskola Középiskola % Sorrend

l. 81,5 Fókusz Fókusz 77,6 l.
2. 75,7 Egy rém rendes család X-Akták 72,0 2.

3. 73,8 Rex felügyelő Frei Dosszié 66,5 3.
4. 69,9 Frei Dosszié Vészhelyzet 61,4 4.

5. 65,1 Herkules Barátok közt 59,1 5.

6 65.0 Xena RTL Híradó 56,3 6.
7 64,1 Vészhelyzet Bravó TV 56,1 7.

8. 63,1 X-Akták Meglepő és mulatságos 56,1 8.

9 63,1 Fábry SllOwder SweetValley 52,2 9.
10 63,1 Meglepő és mulatságos Columbo 49,1 10.

11 62,2 Aszu per csa pat RTL Night Klub 47,8 ll.
12. 62,1 Az első csók Kriminális 46,8 12.

13. 61,2 Simpson család Fábry Showder 46,5 13.

14. 61,2 Nickelodeon Egy rém rendes család 45,8 14.

15. 61,1 Dragon Ball A bohóc 44,0 15.

16. 60,2 JAG-Becsületbeli ügy JAG-Becsületbeli ügy 43,5 16.

17. 60,2 Lois és Clark Cobra 11 43,2 17.

18. 59,2 Robin Hood Rex felügyelő 42,2 18.

19 58,2 McGyver Megdöbbentő világ 41,2 19.

20. 56,6 Baywatch-Forró éjszakák Mission Impossible 41,1 20.

J\ kér lisra ciihh ponwn hasonlít egymáshoz, mégis raLílunk jellcmzií cltéréscket, amit jó részr
élcrkori indokol nak. Nézzük cliíször a közös jellcmziíkcc. Az c1sií helycll mindkér

csoporthan az RTL Klub j;ókusz cím ű "hánérmúsora" áll, amit az általános iskoLísok 81,5'Yr,
d, a középiskol:lsoknak pcdig 77,(í%-a szeret. Ha csak a műL1jr ismernénk, meglepiídbet

nénk, miért arat egy nem fikciós, "információs" jellegű músor ekkora sikert. ELt inkább a

hulv~irsajt{)ra emlékeztetií stílus és a sokszor szenzációra bazírozó témaválasztás indokolhatja.
A hírrnLísorok kiizü] csak egy kCl"ü] r be a toplistába, szintén az RTL Klub programja, a Hír-
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adó, ami a kiizépiskoLísok 56,3 lYchínak "szavazatával" jutott a hatodik helyre. Egy másik kér
désre adott válasz alapján mindkét korcsoport úgy tartja, hogy a televízió két legfontosabb
fúnkciója az, hogy "informál a világ eseményeiröl" és hogy "izgalmas témákat mutat be" (3-as
és 4-cs sómú táblázat). A műsorok nagy többsége két kereskedelmi csatorna, az RTL Klub és
a TV2 kínálat;Íbó! került ki. A mértéktartó bb hangnemű (és eszközeiben szegényesebb) köz
szolgálati televíziók saját programjai közül egyetlen egy sem szerepel ebben a listában. Az
onnan megismert filmsorozatokból is csak kettö, az X-Akták és a Vészhelyzet, amiket a nagy
sikernek köszönhetöen késöbb az RTL Klub is vetíteni kezdett.

Éppen az X-Akták eb'Yike azoknak a programoknak, amelyek ügyében az ORTT precedens
érrékű döntést hozott és az éjszakai műsorsávba száműzte a vetítését 3 Ez a misztikm krimi
sormat olyan feloldatlan feszültségeket kelt, ami sokáig szorongásban tarthatja a nézöket és
eróteljes érzelmi viszonyokat indukál bennük. Felmérésünk is azt igawlja, hogy valóban so
kan kedvelik, a kÖ'lépiskolásoknál a második helyen áJ] 72%-kal, az általános iskoLísoknái
pedig a l)-en, 63,] IYrJ-kal.

A m,ísik sorozat, amiröl az ORTT hasonlóan döntött, az RTL Klubon vetített Dragon Ball
és Dragon Ball Z volt. Az ORT'1' ,iltal fölkén pszichológus szakértó jelentése szerint "A
filmsorozat;i kiskorúak személyiségfejlödésére súlyosan ártalmas."4 I-!ösei a fizikai és a vCl'bá
liS elemeit valamint a lelki megf('lemlítést is gyakran alkalmazzák. A tömény ag
ressziór az elborzaszcó ,íbr;Ízolás valamint a f('ny-, a mozgás- és a hangeffektusok is fokozzák.
Mindez pS7jehedelikus hatást kelthet, ami vízió khoz vezethet. A szakértöi vélemény szerint a
soront azért kü]önösen rnert "fikciós és játékos f(Jrmában fógacltatja el a nézókkel
az eró,wako[","

j\ klrúnó éneimi halist ml IS tapasztaltuk vizsgálatunk sodn. A gyerekek több esetben
kének bennünku: "imézzük el", hogy kedvenc filmjüket újra műsorra tűzzék. Mcgnyilarko
z,ísaik ahpj:m kLiliinösen az általános iskolások rajongtak érte. Kisebbik részük ""'""'·h.ln,,':,'''
,·I"n,-;',·, (eLéri kerülr a l 'S. helyre), a Viszont szereri, 6] ,'S%, Siít, ebbiíI1J8,'S%
eg\'enesen "odavan érte". Ilyen f(lkú lelkesedést más esetben nem taLílrunkc, A kiizépiskoLí
sokn,íl az e[lltasÍtók szcínH m;ír sokbl nagyobb, Íb'Ya listán (ami a "szeretem" és az

éne" f;Jkozatok iisszesÍtésébiíl alakult ki) nál tik nem a Dragon Bcdl. ViSWIH
közrük is sobn vannak a rajongók: a tizedik oszt,ilyosok körülbelül nyiiarkm,ott (igy,

"odavcll1 éne", Az érzelmi igazolja al, e!utasÍtók és a a
többi csethez képest polarizálódása is.

Ha a debreceni kívül is szeretnénk tájékozódni a két elóbb
csak az Jnterneren böngésznünk egy kicsit. A magyar keresiík sq~íL:;é~:ével

cen belül a térn ákl 10/, bpcsolódó találacok hosszú listáját A töhbi televíZiÓS progl'am-
hoz képesr meglepiicn sok "ll1leraktividst" is feltételezií hukkanunk,
homepage-eket, játékokat is találunk. Sz,ime az aktivitás, anJl a
és az X-I\kt:lbt kiséri,

) Az ítékrCl' S. p",,,g,aluscíl1ak 4. pontja indokolja (,,1\ kis!zor!"j,lk szcll1éiviségl,jltic!é,;érc
;irLlllllas, kidiiJlhscn ,IZ öIlcéJll nugararcísl nliI1takél1t hCll111l":ll/l, ,1 S!.l'X \I:d i ri') l
(lJ1CL-Jl'Ull ll1lísorsz,íll\()t cS;lk L).()() 5.0{) (Sr,] kc)ú)tt Ichet kÖZZl;rClJJli. !«()ZZt:túd eléirI elTC ;1 k(i;_iiJL';~'g

1;~)'(:Jm0r r('1 kell hívni. ")

4 .sz;lkt':rr{íi Vdl'lllL:IlY. 01Z"1"1', l ,)'JK tll:'ijUS. hrrp:lI,,~vw.()rtt.hlllllai;yarldLlg,,".hll.hall.hllll

") Uo

humorLí :;ifl~{)Il1 kiivcrkczik(} A lísLij:11l ;1 I1Lísodik rém rendes csaLld cí rn (í
'41 cgytt,hktllt ;1 Elm;] kHOdiko50k

7 Az X-i\kdk l'."l'rtlll'll 1 t ')'1, :1 Dragoll IbI! kapcs:ín pedig ':;02 cJláhrorjclzctl:1 }-lcurék:l kt.'rL'\fíjc 1()t)9. ol([/J-
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I': k,'t, escc me!!ut listánkon taLílunk még az eréíszakos hatáskcltés szell1-
p() Illl'il)(')! kevéshé ddI niál ható programot is. Az ál talán()s iskolás() k úiaszt,\s,u kö-
/,ilt a likCló, l1lúElj()k dominálnak. Az összesen 4 nem fikciós programból Erei Dosszié,

Shmvder. Meglepéí és mulatságos) három show músor, a szórakoztat,ísra, a
s/t:írkultus/r:, és a s/cnzációkra építkeznek. Az eréíszakos elemeket inkább az. általuk nézett
líkcic'), Iilmekben kereshetjük. A Xena. a j'Ietkules és a Robin Hood például a E1l1tasy mú!:J

saJ:lt':JS"':lg,:ul,ol adódóan ll1eseszerúen kevni a rnisztikus varázslatokat a nyers, test-test
(,Ileni eriísnkkal ,'s ,l mesc fCJldulataival. Ezekben a tjJll1ekben nJÍndig a jó ik

a les/ül Illegnyugtatóan leúrulnak. A technika csodáit is kiaknázó Lois és ebrc
luLljdonképpen szintén ehhez a csuporthoz tartozik. A Szupercsapat és a JAG-Becsületbeli

keveri a/ akciót. a nyomozást, a humort illetve a jogi esteket, dc alapvetéíen
"""',n""" ,l pörgií, izgal mas cselekmény a lényegük.

;\ kÖl.épisk()Lísok kedvence i kö/.ött m:ír jóval több, nyolc a nem fikciós miísor. E/ekm-k IlJe
S/c'lI:lko/t:lI/) show mií"ol' (Br:m') ·rv. Fcíbry Showder, és mulats:ígos és a hei ])oss/ié.
I\,ír CI. utóhhl nlCír inldhh él :lZ akci,')dús szenz:íciókeltés A másik része vis/ont

program. :(Jl1ihen gyakran láthatunk "valódi", do!mmentulll-szerú eréíszakot (Fókusz,
!ZTI. ffír:ld,'" i<rlmln:ills, ivlegdéihhentií Ezekben az esetekhen nehezebb eIdéinte
III. illi Llrtm.lk :l/. öl1cé!ll eriís/aldbráwLís körébe és mi swlg:ílp a tényfeltárást és a hiteles
Cd)'-"''',','',<,'', V:tlószíniileg Cl.ért nem terjedt ki eddig ezekre oly mértékben az ORTT

gond nélkül JJlutathamak be eréíszakos képsorokat, f(ímúsoridiíben. Hogy
JJlelviknck van nagyohb harisa (ha egyáltalán valamilCle kimutatható), a magukat
va!r'ls~ígként kCl.c1ií vagy a likciós mú!:Jjoknak, azr ez a viLsg,ílat nem tárhatja föl. Mivel non
Lm. mllH arra m,lr I<intebh is utaltunk, kérdezettjeink (különösen a középiskolások) a televí
I,iót :ll. Inl(JIIn~íciósznzésés a tud:ís hiteles forrásának tekintik (lásd a 3-as és a 4-es tábl:lzalO
bt), aZ[ kdl hogy ennek a ll1édiumnak van némi szerepe a gyerekek valóság

alakiLÍs~íhan. lu cl. nem is az eriíszakra való nyílt buzdítással azonos. EgyeLeket a
Inúsorok:ll alJ. vev{í tartalomelemzés JJlegállapíthatn,í, vajon az eriísz,dz szeJJlpontj:íb,',1
hitelesen repren:nt:iljJ.k-e a vizsgJ.lt programok a valóságot, nem mutatnak-c kicsit töhhet
(keve,chhu i ) vagy JJlJ.shogy:m. mint az ig:l7.~íból ml~g(:sl1c

egy elgonc!olkodL:lló adat ra bukkanharunk ezt a összesítés t A kö-
l,épISko!isok !lstáj,ín a 11. helyen az RTl. Night Klub címú programsávja szerepel. Ebhen a
késií esti, müsorcsomagban legálisan vetíthetók (23 óra után) olyan filmek is, amiket
az () RT l' egyéh ként a kiskorúakra ártalmas voltuk miatt korábban nem engedne bem utami.
[k m It ér a til ds a csatornák jogkövet{í magatartása), ha a lG-l 7 évesek 47,8');éJ-a nb.i és
kcdvdi e/.eket a "tiltott gyümölcsöket"i Bár az RTL Night Klub az általános isko!ásokn,íl
(12-13 nem került be az els6 húsL kedvenc közé a két kategória összevonásával, dc itt
lS kLilönöscn magas volt az "odavagyok érte" aránya (31, l %). Vajon a gyerekek ezeket a íjlll1e
ket ,szlileikkd kiiziisen nó:ik és utána megbeszélik, hogy minden a hdyére kerüljön i Sajnos
UIC vonatkozóan nem téinél][ adatfelvétel.

A telelJJZIO és (IZ ed/szak

/\ kérd{iív p()l1tj:iban arra kénük a hogy a televízió funkciój,ít.
(I ':rre Icm tebh nLír téibhszii r utal tunk.) Az :íltalunk megadott válaszokat kellett rangsorha áll í
lanillk. A kérd6ív eredményeinek további értékelése során a rangsor és a ll1úsorok nI'"",' (TIí ,,"

gr list:lj:1 iisszevetésével szeretnénk rámutatni újabb összefüggésekrc.
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cl TAB Lf\

II !e!eIlÍziIÍ

Sorrend
Százalék

Tevékenység

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7
8
9.

10
11.
12.

Informál a világ eseményei ről
Izgalmas témákróllátokjhallok benne
Ismeretszerzés (tudás) hiteles forrása

Szórakozás
Puszta időtöltés, kikapcsolódás
Segít megismerni más emberek gondolatait, értékrendjét
Lépéstartás a divattal (ruhák, életmód, termékek)
Elszakadni a mindennapoktól
Tá rsaságot nyeljt
Mintát nyújt arra, hogy viselkedjek nőként/férfiként

Mert másnap beszédtéma lesz a suli ban
Segít problémás helyzetek megoldásában (pl. hogy béküljek ki valakivel)

71,7
62,2

53,8

48,9

45,7
26,2

23,4
18,5

17,0
16,0
12,6
11,3

4. T LA
A tc!evÍzJi5 szerepe az d/t/dános is/w/ásak szerint

73,8

62,1
56,3

54,4
54,4
37,9
34,0

32,0

30,1
25,3
25,2

24,3

Sorrend Tevékenység Százalék.CC- _

1. Izgalmas témákróllátokjhallok benne
2. Informál avilág eseményei ről
3. Szóral\ozás
4 Puszta Időtöltés, kikapcsolódás
5. Ismeretszerzés (tudás) hiteles forrása
6. Mert másnap beszédtéma lesz a suli ban
7. Segít megismerni más emberek gondolatait, értékrendjét
8. Lépés tartás a divattal (ruhák, életmód, termékek)
9. Elszakadni a mindennapoktól
10. Segít problémás helyzetek megoldásában (pl. hogy béküljek ki valakivel)
11. Mintát nYújt arra, hogy viselkedjek nőként/férfiként

12. Társaságot nYúJt

sZl'lim lD indkét koroszr~ílya tc!CVlZjó iSlDl'lctkiiz.léí és s/c\r:d(O/l;ll,')
I'cpér t~llljJ cl hOb')' énékekl't a lcll:víw'}
IlliIHCud,') (/,·",·",·v,·1 bpesolatban: a v:daszolc\k nem gondol)cík, a Jl1lísOl()k "'''l'''(wk

megoldúsában, nem tulajdonítanak nagywercpl't II lelcvlz.i(')luk cl ICi-
fi/néji vi,elkedéslclllllák kii7vctÍrésébcn scm. Ez a7 utc\bbi adat reilckdl '''Ill'''.''''
médiaelennéí Iskoláknak arra a az elcktronihls média voncilkozik a
lcílsadalomlnn eriíszak felkeltésében: a mi válaszadc\ink ítélik Cl Itll:vÍ'w')

Habúr a Lírens hatások ilyen mc\don nem Dírhatc\k kl.



KUTATÁS KÖZBEN

'lc)Vcíhhl elemzést a televízió információközló szerepe, hiszen a népszerií5égi listával

iclpcsoiarhan fClhívtuk a figyelmet a hírműsorok leltűnéí Úb'Y gondoljuk ugyanis,
11c'm a h')kllsZ címü müsor közöl Ismereteket a viLígban zajló eseményekréíl,

lm/.c'n eI!aposabb urralomelemzéssel kimutatható az egyes adások híranyagainak és ezek meg

le[l,nlle,;l'nc[< maniplllatív jellege, A kérdéíív más ponrjaira kapott válaswk alapj;ín ezért új

éTlelmnésl keretbe kell helyezn ünk a Ismerettel, infórmcícióval kapcsolatos f()galmain

keH Vall'ls/ínüleg arról van szó, hogy éppen a hasonló "hírmüsorok" hatására árai akul t a világ
rt', 1 vclil) tmlci\, illetve az ezzel kapcsolatos nézéíi elv;ídsok szerkezete,

Kérdiíívünk egy m;ísik helye megerósíti eu a fel tevésü nket: ott arra próbáltunk választ kap

n I, idiíszerií történés (a jugoszláviai események, a NArO béívítése) hogyan nlU

Llti(()zik meg a hírmüsmokban illetve a nézóknek a környezéí valóságról kialakított képében,

Alt lapcls/.talwk, hOb'Y mikor adatszerú, a televíziós híladásból származó konkrét ismereteke r
prllb;íltllnk fcilidé/:tetni kérdezettjeinkkel, nagyon pontatlan és zavaros válaszokat kaptunk,

olyeln lémákban is (pl, az eléíbb emlírettek), amelyekréíl hosszú hónapokon át, nap mint

11:11' hallotlllnic
!\ Sil"ra kO/Jcll;íssal , mint televíZIÓS kapcsolawsan, megállapíthatjuk, hogy

é'ppCll itt uLílunk érintkezési ponlokat az criíszakkal és az créíszaknak a képernyón való jelcn

lélével, A listánk élvonalában szereplií flkciós müsorok közül erőszakmenresnekcsak alig né

mondhali', -- és hangnemükben még azok sem nevezhetők sokszor túlságosan bad,ts;í-
(Ill, rém rendes család), Nagy többségükben (Dragon Ball, X-Akták, Vészhelyzet,

krimismouwk) jelenréís szerepet játszik az eréíszak, A szórakozás f()galma és averekedések,

iiiv'iiiljö,I,,::s,elz, gyilkosságok napl képernyós látványa tehát szorosan összekapcsolódiIc

Bényei Judit ej Szijártó Imre

Iskola és bünözés

;\ unulmcíny címe sómtalan felületes általánosílásra ad alkalmat: ha egy iskolá-

h:lIl erre voncltkoz() kérdést teszünk rémülten tagaclj;lk. hogy h;írmi közük is lenne hozz;L

Ugyanakkor Ínfclrm:ílisan és név nélkül súlyos jelenségekr61 hallani: erós7"akos diákokról, ahol

nemcsak az iskolat;írsclk, a pedagógusok IS célpontnak tudják magukat,
Márpedig a címben feltüntetett fogalompár nagyon is összetartozik, persze csak áttételek

kel, hllz az iskola valóban nem tipikus helyszíne vab'Y terepe a büncselekményeknelc Erre
vonatkozó adatgyiíj tés ról n incs tudomásunk, dc a biínüldözés b'Yakor1ati szakem berei és az

oktaLísi s/,aktcírca illetékesei egyaránt így látják a helyzetet, Az iskolákban jellegzetesen el6f()]'-
du]() - hangsérlyozoltan jelentiíségü -, a gyermekek között lejátszódó vagyoni terrné-

elleni összeüxköz,ések, noha ténylegesen kimerítik a büntetójog vala-
,;;, ",.,,, " tényállás;íl, telüt bLíncselekménynek minósülnek, a bünligyi statisztiIdba még

sem ker(ilnck he, mert a büntetó Igazságszolgáltatás gépezetét senki nem hozza müködésbe,

Fzekcl cl kisehh konf]iktusokar, nagyon helyesen, a pedagógia eszközeivel oldják meg, A hün

tCliíjog az cmhnek kiiziilli viszonyok rendez"ésébcn általában is ultima ratióként jön szóba,

krv;íltképp ez a u\!,r'rJlr)('lc('k
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