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Műveljük 
a médiát!

A média értékrendszer, ideológia 
és kód egyszerre. Célunk tehát,
hogy a technológiai ártatlanságot 
és érintetlenséget, a technikai 
objektivitást lehámozva a médiáról, 
a lehető legjobban, a legtöbb 
perspektívából megmutassuk, többről van 
szó, mint adásról és adatról, üzenetről 
és csatornáról, mint az információ 
kódolásáról és dekódolásáról. 
Aki most attól tart, hogy egyfajta 
médiakritikai esszégyűjteményt tart 
a kezében, megnyugtathatjuk, nem erről 
van szó. Szándékunk szerint a könyv 
a médiaoktatást, a médiaműveltséget 
és a média művelését elősegíteni 
szándékozó, tudományos munka. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne 
kérdeznénk rá a média, a médiaműveltség 
és a médiaértés legfontosabb jelenségeire, 
sem pedig azt, hogy mindenre, amire 
rákérdezünk, meg is adjuk a választ.
A tudás elmélyítése mellett arra 
vállalkozunk, hogy egyes jelenségekre 
felhívjuk a figyelmet, érzékenyítsük 
a kritikai hozzáállást. Néhány fogalomhoz, 
folyamathoz többször is visszatérünk. 
Tesszük ezt azért is, mert három szerzői 
nézőpontból közelítünk, három oldalról 
fogunk hozzá az egész értelmezéséhez, 
háromféleképpen hangsúlyozzuk 
voltaképpen ugyanazt: a média 
a kommunikáció sajátos és átható módja, 
és mint ilyen, értékeket, nézeteket, 
narratívákat rögzít, fejez ki és alkot, 
mind tudományos, mind politikai, 
mind esztétikai értelemben.

Mert fontos, hogy jól döntsön!
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1.  Ki művel és ki művelt a médiában? 
Előszó helyett, avagy bevezető gondolatok 
 
Aczél PetrA

„Szolgáltató: Üdvözlöm, ez a [vállalat] ügyfélszolgálata . Miben segíthetek?
Ügyfél:	 Tegye	hozzáférhetővé	az	információt.	Csinálja!
Szolgáltató: Milyen információra van szüksége?
Ügyfél:	 Csak	csinálja!
Szolgáltató:  Elnézését kérem, uram, segítsen megértenem . Milyen ügyben telefo-

nál?
Ügyfél:	 	Az	 e-mailben	 az	 volt,	 hogy	 telefonáljak,	 és	 az	 információ	 legyen	

hozzáférhető.	Úgyhogy	most	hívom	magukat.
Szolgáltató:	 	Mégis	 mire	 vonatkozó	 információ?	Milyen	 e-mailről	 beszél?	Mi	 a	

tárgya?
Ügyfél:	 Fogalmam	sincs.	Csak	az	utasítást	követtem!	(leteszi	a	kagylót)”1

(Egy	technológiai	támogatást	nyújtó	cég	munkatársa	és	ügyfele	közötti	beszélgetés	
részlete, Following Blind Orders, é . n .)

1787	őszén	Élisabeth-Louise	Vigée	Le	Brun,	korának	ünnepelt	festőnője,	a	francia	
arisztokrácia	kedvelt	művésze	egy	önarcképpel	jelentkezett	a	Párizsi	Szalon	kiállí-
tására.	A	kétévente	 a	Louvre-ban	megrendezett	 tárlat	 a	párizsi	 és	 európai	művé-
szet	mértékadó	 és	 ízlésteremtő	 rendezvénye	 volt.	 A	megejtően	 finom	 ecsetvoná-
sokkal	megfestett	portrén	a	művésznő	látható,	amint	szeretetteljes	mosollyal	arcán	
gyengéden	magához	húzza	ölében	ülő	kisleányát.	A	festmény	nagy	felháborodást	
keltett	és	–	Colin	Jones	történész	szerint	–	elindította	a	mosoly	forradalmát.	Mert-
hogy	Vigée	Le	Brun	a	képen	nyitott	szájjal	mosolyog,	úgy,	hogy	egy	kissé	a	foga	
is	látszik.	Akkoriban	ez	az	ábrázolás	merőben	szokatlan	és	botrányos	volt.	A	nyi-
tott	szájú	mosolygás	közönségesnek	számított,	a	rossz	származás,	a	rossz	modor	és	
nem	 utolsósorban	 a	 korban	 jellemző	 rossz	 fogazat	 leleplezőjének.	 Semmiképpen	
nem	 olyasminek,	 ami	 egy	 előkelő	 hölgyhöz	 vagy	 egy	 tisztes	 édesanyához	 illik.	
Ahogy	egy	felháborodott	újságíró	fogalmazott:	„Az	érzelemkifejezés,	amit	a	mű-
vészek,	 a	művészetek	 rajongói	 és	 a	 jó	 ízlésű	 emberek	 általában	nem	győznek	 el-

1	 Az	 idegen	 nyelvű,	magyarul	 nem	 publikált	 forrásokból	 származó	 idézetek	 fordításai	 az	 adott	
fejezet	szerzőjétől	valók.
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ítélni,	és	amely	a	klasszikusok	között	sem	talál	semmiféle	előzményre,	az	az,	aho-
gyan	 Madame	 Vigée	 Le	 Brun	 mosolyával	 megmutatja	 fogazatát.	 Az	 ilyen	
megnyilvánulás egy anyánál különösen nem helyénvaló” (Jones, 2014: 1) . Ez a for-
radalom	vezetett	el	–	a	fogászat	fellendítése	mellett	–	Julia	Roberts	vagy	Cameron	
Diaz	 felhőtlen,	 teli	 szájú	 nevetéséhez	 vagy	 a	 vigyorgó	 smiley-khoz.	A	 kivételes,	
elbűvölő	 tehetségű	 festőnő	médiaforradalmat	 indított	 el,	 és	megváltoztatta	 a	kul-
túrát .

Ez	a	két	 eset:	 az	 IT-szolgáltatóé	az	ügyféllel	 és	a	18.	 századi	 festőé	a	kritiku-
sokkal	és	a	közönséggel	adja	e	könyv	tárgyának	körvonalát.	Mindkét	történet	egy	
kultúrát	leplez	le	és	kérdőjelez	meg,	a	kultúrát,	amelyben	értetlenség	és	ideológia,	
ízlés	és	fogékonyság,	a	médium	és	az	ember	találkozik.	A	médiaműveltség,	köte-
tünk	veleje	pedig	ezeket	a	metszeteket	igyekszik	értelmezni.

Egy	tudományos	vagy	szakmai	 írástól	 joggal	várhatjuk	el,	hogy	alapvető	kiin-
dulásait	és	célkitűzéseit	szedje	 listába,	és	 tegye	nyilvánvalóvá.	Álljon	itt	hát	ezek	
közül a három legfontosabb:
1.	 	A	média	kultúraformáló,	-tükröző	és	-elbeszélő	forma.	Mint	ilyen	a	legkevésbé	

sem	technológiai	kérdés,	elsősorban	nem	az	informatika	tárgya.	A	média	mint	a	
kultúra	művelése	és	műveltsége	a	humán	tudományok	része.	Ahhoz,	hogy	meg-
értsük	a	hűtőszekrény	jelentőségét	a	konyhai	munka	átszervezésében	és	az	ott-
hon,	 a	 családi	 élet	 átrendezésében,	 nem	kell	 ismernünk	 a	műszaki	 felépítését.	
Vagy	 ahogyan	Postman	 (1996:	 187)	 fogalmaz,	 ahhoz,	 hogy	 „feltárjuk	 a	 társa-
dalmi	 és	 politikai	 hatásait,	 még	 nem	 kell	 a	 televízió	 fizikáját	 is	 ismernünk”.	
Joggal	 gondolhatják	most:	 a	 humán	 tudományok	 képviselőinek,	 a	 humán	 tár-
gyak tanárainak és általában a humanistáknak egyébként is nehézségeik és gát-
lásaik vannak a technológiával kapcsolatban . Még ha így van is – ami persze 
torzító,	a	szőke	nők	és	a	kalapos	autóvezetők	kategóriájába	sorolható	általánosí-
tás	–,	Selbernek	adhatunk	igazat	(2004:	235),	aki	szerint	a	médiával	kapcsolatos	
legfontosabb feladat az, hogy a technológiát, legyen az könyv, televízió vagy 
okostelefon, visszavezessük a társadalomba, a kultúrába, az emberi viszonyok 
közé.	Hogy	 a	médiát	mint	 társadalmi	 problémát,	 kulturális	 formát,	meggyőző	
és értelemadó rendszert mutassuk meg . E könyvben nem „tanítunk” tehát tech-
nikát.	A	műveltségről	beszélünk:	arról,	amit	a	médiával,	a	médiában	és	a	médi-
áért	tehetünk.	És	a	művelésről	szólunk,	a	kritikai	megértésről,	a	belátásról	és	az	
előkészítésről.	Mindebből	pedig	a	humán	tudományok	integráló	jellege,	sokféle	
nézőpontja,	 sokirányú	 megközelítései	 és	 befogadó	 beszédmódja	 miatt	 senki	
nincs kirekesztve: sem az informatikus, sem a mérnök, sem a politikus .

2.	 	A	média	értékrendszer,	 ideológia	és	kód	egyszerre.	Célunk	tehát,	hogy	a	tech-
nológiai	 ártatlanságot	 és	 érintetlenséget,	 a	 technikai	 objektivitást	 lehámozva	 a	
médiáról	 a	 lehető	 legjobban,	 a	 legtöbb	 perspektívából	 megmutassuk,	 többről	
van	 szó,	mint	 adásról	 és	 adatról,	 üzenetről	 és	 csatornáról,	mint	 az	 információ	
kódolásáról	 és	 dekódolásáról.	Aki	most	 attól	 tart,	 hogy	 egyfajta	médiakritikai	
esszégyűjteményt	 tart	 a	kezében,	megnyugtathatjuk,	nem	erről	van	szó.	Szán-
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dékunk	szerint	a	könyv	a	médiaoktatást,	a	médiaműveltséget	és	a	média	műve-
lését	 elősegíteni	 szándékozó,	 tudományos	munka.	Ez	azonban	nem	 jelenti	 azt,	
hogy	ne	kérdeznénk	rá	a	média,	a	médiaműveltség	és	a	médiaértés	legfontosabb	
jelenségeire,	sem	pedig	azt,	hogy	mindenre,	amire	rákérdezünk,	meg	is	adjuk	a	
választ.	A	tudás	elmélyítése	mellett	arra	vállalkozunk,	hogy	egyes	jelenségekre	
felhívjuk	a	figyelmet,	érzékenyítsük	a	kritikai	hozzáállást.	Néhány	fogalomhoz,	
folyamathoz	többször	is	visszatérünk.	Tesszük	ezt	azért	is,	mert	három	szerzői	
nézőpontból	közelítünk,	három	oldalról	fogunk	hozzá	az	egész	értelmezéséhez,	
háromféleképpen hangsúlyozzuk voltaképpen ugyanazt: a média a kommuniká-
ció	sajátos	és	átható	módja,	és	mint	ilyen	értékeket,	nézeteket,	narratívákat	rög-
zít,	fejez	ki	és	alkot,	mind	tudományos,	mind	politikai,	mind	esztétikai	értelem-
ben .

3.	 	A	média	művelhető	és	művelendő.	Számos	vita	zajlik	arról,	hogy	milyen	disz-
ciplínák és mely kutatások, tudományos gyakorlatok számítanak komolynak, 
jelentősnek,	„keménynek”.	Ritkán	sorolják	ezek	közé	akár	a	médiakutatást,	akár	
ennek alkalmazott ágát, a médiatudatosság vizsgálatát és tanítását . Ezek a beso-
rolások, persze, természetük szerint éppen úgy ideológiai megalapozottságúak, 
mint	minden	hasonló,	 az	 értékest	 az	 értéktelentől,	 a	hasznost	 a	haszontalantól	
elválasztó megkülönböztetés . Az, hogy a médiatudomány mint a társadalomtu-
dományok	része	„lágy”,	önmagában	még	egyébként	nem	jelent	semmit.	Legfel-
jebb	annyiban,	hogy	 formálható	és	 formálandó.	Ezzel	pedig	már	 tudunk	vala-
mit	kezdeni.	 Jelen	kötet	egyik	szándéka,	hogy	–	ha	 lágyan	 is,	de	–	erősnek	és	
jelentősnek	mutassa	fel	a	médiaműveltség	kérdéseit,	olyan	elméleti	és	gyakorlati	
területet vázolva fel, amellyel tanárnak, diáknak, tudósnak és laikusnak egy-
aránt	dolga	van.	A	másik	célja,	hogy	a	magyar	nyelvű	szakirodalomban	kapcso-
lódási	pontot	jelöljön	ki	a	médiával	foglakozók,	a	médiaértést	tanítók	és	kutatók	
számára,	jöjjenek	bármely	területről,	bármely	tudományágból.

A	kiindulópontok	és	célok	mellett	azonban	még	tartozunk	néhány	kiegészítő	meg-
jegyzéssel.	 Elsősorban	 azzal,	 hogy	 egy	 folyamatosan	 változó	 területről	 írunk.	
A	példák,	amelyeket	felhozunk,	az	adatok,	amelyeket	közlünk,	talán	már	a	megjele-
nés	idejére	sem	lesznek	helytállóak,	hiszen	a	felhasználók,	a	leiratkozók,	a	fel-	és	a	
letöltések száma néhány nap alatt is nagymértékben növekedhet . Ahogyan a szalon-
ból	 kigördülő,	 vadonatúj	 autó	 az	 utcára	 érve	már	 tíz	 százalékkal	 kevesebbet	 ér,	 a	
médiáról	szóló	statisztikák	is	könnyen	és	gyorsan	inflálódnak.	Ezért	is	törekedtünk	
arra,	hogy	leginkább	meghatározásokat,	elveket	és	tendenciákat,	nagyobb	ívű	„tör-
téneteket”	mutassunk	meg,	amihez	napjaink	példái	illusztrációként	járulnak	hozzá.	
Kérjük	a	most	felnövő	Béta-nemzedéket,	hogy	amikor	médiatanulmányai	során	ta-
lálkozik	majd	a	kötetünkkel,	helyettesítse	majd	be	példáinkat	a	sajátjaival.	Ha	meg	
tudja	oldani,	azt	jelenti:	sikerült	a	részletek	mellett	a	lényegről	is	beszélnünk.	

Meg	kell	jegyeznünk	azt	is,	hogy	a	médiáról	való	értekezés	a	médiatudományra	
vonatkozó	reflexió	is:	annak	megmutatása,	mennyit	változott	a	szakmai	diskurzus	
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a	médiával	kapcsolatban.	Minden	állításra	 jutott	 legalább	egy	cáfolat,	és	fordítva.	
Ez	 valószínűleg	 e	 kötettel	 sem	 lesz	 másként.	 Amikor	 2011-ben	 megjelent	 Elias	
Aboujaoude	könyve	a	virtuális	személyiségről,	már	mindenki	sejtette,	hogy	az	in-
ternet	senkit	nem	tesz	általában	zárkózottabbá	vagy	boldogtalanabbá	(Aboujaoude,	
2011).	Arra	viszont	sokan	felkapták	a	fejüket,	hogy	a	digitális	tér	által	formált	sze-
mélyiségjegyek	között	olyan	újszerű	vonások	találhatók,	mint	a	grandiozitás,	a	túl-
zott magabiztosság, a személyiség határtalanságának tudata, a narcizmus vagy a 
sötét	 tartalmak	 iránti	vonzalom.	Tudjuk,	hogy	mindig	 lesz	új	és	újabb	megállapí-
tás,	s	a	rendbetételre	senki	nem	vállalkozhat,	amíg	nincs	elég	időbeli-intellektuális	
távolság	a	rálátáshoz.	Ezért	az	a	meggyőződésünk,	hogy	nem	rendet	tenni,	hanem	
az	újra	nyitottan	gondolkodni	és	gondolkodtatni	kell:	állításainkat	megbízható	tu-
dományos forrásokra alapoztuk, kéréseinkkel pedig eszmecserét és gyakorlatokat 
igyekeztünk ösztönözni . 

Nem	térhetünk	ki	az	elől	sem,	hogy	belássuk:	a	humán	tudományi	megközelíté-
sek között is éles, tartalmi és beszédmódbeli különbségek húzódnak . Bizonyos, 
hogy	a	pszichológia,	különösen	a	gyermekpszichológia	sokkal	felelősebbnek	gon-
dolja	azt	a	médiatudományt	és	 -kutatást,	amely	a	káros	médiát	elválasztja	a	 jóté-
konytól,	míg	a	médiaesztétika	ott	is	filozófiai	mélységet	követelne,	ahol	gyakorla-
tokról	 van	 szó,	 a	 média-gazdaságtan	 és	 a	 médiapolitika	 pedig	 több	 jogiasságot,	
más levezetéseket, feszesebb terminológiát vinne végig . Mindannyiuk igényét és 
igazságát	elismerve	ezúttal	maradtunk	a	médiaelmélet	talaján	azzal,	hogy	a	média-
műveltség	taníthatóságának	megalapozását	céloztuk	meg.

Arra törekedtünk tehát, hogy megmutassuk, mi a média, hogy mi vagyunk a 
média, hogy milyen a mi médiánk, és hogy mi a dolgunk a médiával . Hogy mind-
ebben	sikerrel	jártunk-e,	most	már	a	lelkes,	érdeklődő	vagy	éppen	elnéző	olvasón	
múlik.	 Apáczai	 Csere	 János	 a	Magyar Encyclopaedia (Utrecht, 1653) olvasóhoz 
szóló	 Előszavában	 az	 „aranyszavú”	 Senecától	 idéz,	 hogy	 könyve	 szándékát	 és	 a	
művelés	céljának	jelenőségét	összefoglalja.	Sorai	számunkra,	a	médiaműveltségről	
gondolkodók,	 írók,	 a	 médiatudatosságot	 tanítók	 és	 elsajátítók,	 a	 technopolisz,	 a	
kiberéra és a digivilág lakói számára is irányadók: „Arról panaszkodsz, hogy nincs 
ott elég könyved . De nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen 
jók	 a	 könyvek.	Meghatározott	 tárgykörben	mozgó	 olvasás	 haszonnal	 jár,	 az	 ide-
oda	 kapkodás	 csak	 szórakoztat.	Aki	 el	 akarja	 érni	 kitűzött	 célját,	 csak	 egy	 úton	
haladjon,	 s	 ne	 kóboroljon	 sokfelé,	mert	 az	 nem	 haladás,	 hanem	 tévelygés…	 (…)	
Szolgája	 senkinek	 sem	 vagyok,	 nem	 viselem	 a	 nevét	 senkinek.	 Sokat	 elfogadok	
nagy	emberek	ítéletéből,	de	adok	valamit	a	magaméra	is.	Mert	ők	is	hagytak	ránk	
egyet-mást,	ami	megfejtve	nincs,	hanem	még	kutatni	kell	utána.	És	talán	megfej-
tették volna mindazt, ami szükséges, ha nem kutattak volna fölösleges dolgok 
után.	(…)	Teljes	lélekkel	arra	törekedjünk,	amiről	jó,	ha	gondoskodunk,	hogy	ne	a	
szavak,	hanem	maguk	a	 tények	ne	csaljanak	meg	bennünket!	 (…)	Lám,	az	egész	
élet csak hazudik nekem; az életet leplezd le hát, az életet kényszerítsd vissza az 
igazsághoz,	ha	éleselméjű	vagy!”



2. Mi, a média

  Andok MónikA

Hétköznapi	médiatapasztalata	mindenkinek	 van,	 sőt	 jól	 használható	 tudásunk	 is	
erről	 a	 tapasztalatról.	Van-e	értelme	ezen	 túl	 tudományosan	 is	 foglalkozni	a	mé-
diával? Mire vezettek az eddigi kutatások? Aki beleolvas Jenning Bryant és Dori-
na	Miron	2004-es	tanulmányába,	amelyben	három	jelentős	médiaelméleti	folyóirat	
elemzésének	 eredményeit	 ismertetik	 a	 szerzők,	 az	 igencsak	 elbizonytalanodik.	
A	45	évnyi	anyagból	véletlenszerűen	kiválasztott	1806	cikk	alapján	azt	mondhat-
juk,	a	médiakutatás	legdominánsabb	trendje,	hogy	távol	tartja	magát	az	elméletek-
től.	Ugyanis	a	Bryanték	által	feldolgozott	cikkeknek	csupán	48,03	százaléka	tartal-
mazott valamiféle utalást médiaelméleti háttérre, a többi egyáltalán nem . 
Az elemzés másik elgondolkodtató adata, hogy abban a 48 százaléknyi, körülbelül 
900	cikkben	viszont	több	mint	600	elméletre	hivatkoznak.	S	e	rengeteg	elméletnek	
csak igen kis töredékére utalnak tíznél többször a kutatók . A három legtöbbet hi-
vatkozott elmélet – a „Big Three” – pedig nem más, mint a használat- és élmény-
kutatás,	a	tematizáció	és	a	kultivációs	elmélet.	Jól	láthatjuk,	hogy	hiány	és	bőség	
így	 egyszerre	 jellemző	 a	 médiakutatásra	 (Bryant–Miron,	 2004).	 Másik	 nehéz	
öröksége	a	médiatudománynak	saját	önállósodási	 folyamatával	kapcsolatos,	azzal	
a hosszú meneteléssel, melynek végén elfogadott, önálló tudománnyá válhatott . 
Miben	tükröződnek	a	nehézségek,	az	esetenkénti	„önállótlanság”?	Az	eltérő	tudo-
mányágakból való merítésben, hivatkozásokban . Bryanték ezzel kapcsolatban a 
következőt	 találták:	 pszichológiára,	 szociológiára,	 politológiára	 és	 közgazdaság-
tanra hivatkozott az elemzett tanulmányoknak több mint negyede . Egy átfogó mé-
diaelmélet	kibontakozását	a	kutatások	módszertani	alapjai	is	hátráltatják.	Hogyha	
megnézzük a kvantitatív és a kvalitatív kutatások arányát, akkor a médiakutatást 
egyértelműen	 a	 kvantitatív	 túlsúly	 jellemzi	 (Kamahawi–Weaver,	 2003).	Kicsi	 el-
mozdulás	 azért	 látható	 ezen	 a	 téren,	 Jenning	 Bryant	 ugyanis	 az	 új	 évezred	 első	
három	évének	publikációit	vizsgálva	megállapította,	hogy	a	médiakutatók	új	nem-
zedéke	nyitottabb,	s	erősebben	törekszik	kifejezetten	médiaelméleti	kérdések	tisz-
tázására,	kritikájára	(Bryant,	2004).	Bár	a	fenti	adatok	többnyire	nem	az	európai,	
hanem az amerikai médiakutatást tekintették kiindulópontnak, kis megszorítással 
általános	érvényűnek	tekinthetjük	őket.

Természetesen arról sem feledkezhetünk meg, hogy a tömegkommunikáció el-
múlt	 száz	 éve	 alatt	maga	 a	média	 is	 rengeteget	 változott,	 alakult.	 S	 ezt	 a	 válto-
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zást természetesen a médiával foglalkozó kutatások és szakirodalmak is követték . 
Az	egyes	korszakok	eltérő	megközelítéseiről	 számos	kortárs	 és	visszatekintő	 fel-
dolgozás	született	(Schramm,	1957;	Perloff,	1976;	Rogers,	1994;	Preiss	et	al.,	2011).

Európai és amerikai hagyomány

Az amerikai és az európai médiakutatást 1957-ben Robert K. Merton még így 
hasonlította	 össze:	 „Az	 európai	 változatban	 tehát	 fontos	 kérdésekről	 esik	 szó	
empirikusan	kétségbevonható	módon,	míg	az	amerikaiak	vélhetőleg	triviálisabb	
kérdéseket taglalnak, csakhogy empirikus szigorral . Az európai képzel, az ame-
rikai néz; az amerikai rövid távon vizsgálódik, az európai hosszú távon speku-
lál” (Merton, 2002b: 529) .

Mi hát a média,	 hányféleképpen	 lehet	 közelíteni	 hozzá?	Milyen	 átalakulás	 jelle-
mezte a médiáról szerzett tapasztalatot és gondolkodást az elmúlt száz évben? Ho-
gyan lett az üzentek továbbítására szolgáló csatornából néhány évtized alatt üze-
netrendszereket	 előállító	 intézmény? Miként vált az emberi környezet részévé, a 
cselekvésünk környezetévé, kontextusává? Ráadásul olyan környezetté, melyhez 
hozzáigazítjuk	 viselkedésünket,	 akár	 csak	 annyiban,	 hogy	 esernyőt	 viszünk	ma-
gunkkal,	ha	a	meteorológusok	esőt	jeleznek.	Ám	az	utóbbi	tizenöt	évben	már	nem-
csak a környezet, de a cselekvés közege is lett a média: ahelyett, hogy rápillanta-
nánk	az	ablakra	szerelt	külső	hőmérőre,	inkább	az	időkép.hu	honlapját	böngésszük,	
karácsonyi	 ajándékokat	 nézegetünk	 és	 rendelünk	 a	 virtuális	 kirakatokból,	 vagy	
családfánkat	kutatjuk	a	findmypast	 segítségével.	A	 fenti	 folyamatban	a	médiatar-
talmak	 tekintetében	átrendeződtek	a	 lényegi	hangsúlyok.	A	média	szóról	ma	már	
nem	 a	 sajtóra,	 a	 rádióra,	 de	 nem	 is	 a	 televízióra	 asszociálunk	 először,	 hanem	 a	
 hálózati kommunikációra, az internetre. A 21 . századra ez vált az elsődleges mé
diummá. Milyen más változásoknak lehetünk még tanúi? Például a tartalommal 
kapcsolatos átalakulásoknak: hogy mi a média tartalma, mit közvetít, és hogyan . 
Korábban	a	médiatartalmak	vizsgálatának	hangsúlya	a	narratológiára,	majd	a	rep-
rezentációra	esett.	Vagyis	azt	vizsgálták,	miként	mesél történeteket a média, ké-
sőbb	 pedig	 hogy	 milyen	 módon	 jelenít	 meg,	 reprezentál jelenségeket	 (szegény-
ség), csoportokat (migránsok), eseményeket (természeti katasztrófa) . A hangsúly 
ma már nem az elbeszélésen vagy a reprezentáción, hanem – a média mint cselek-
vési közeg miatt – az applikáción,	 a	 hozzáillesztett	 cselekvési	 lehetőségen	 van.	
Azon, hogyan cselekedhetünk, milyen társadalmilag elfogadott, egyéni kulturális 
gyakorlatokat végezhetünk a média (okostelefonunk, tabletünk) segítségével .

A	 média	 jelentésének	 összetettségét	 több	 irányból	 érdemes	 áttekintenünk.	
Az egyik irány a technológiától a tartalomig	vezet,	vagyis	azt	mutatjuk	be,	hogy	
az	 egyes	 iskolák	 a	média	 hatását,	 jelentőségét	 a	 tartalomhordozó	 technológiában	
–	a	nyomtatott	sajtóban,	rádióban,	televízióban,	hálózatban	–	látják-e,	vagy	abban	

https://www.idokep.hu/
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a	 tartalomban,	amelyet	a	média	közvetít,	 legyen	az	hír,	 szórakoztató	műsor	vagy	
egy	 poszt	 a	 Facebook-oldalon,	 esetleg	 egy	 Twitter-bejegyzés.	 A	 médiaelméletek	
megközelítésének másik szála az egyéntől a közösségig, a társadalomig vezet . Itt 
a	kutatók	inkább	azt	tartják	kiemelendőnek,	hogy	a	médiahasználat	miként	jelenik	
meg	az	átlagemberek	mindennapjaiban,	illetve	hogy	a	média	társadalmi	szintű	je-
lenségek,	változások	előidézője,	fenntartója	lehet.	E	két	irány	akár	egy	koordináta-
rendszer két tengelyeként is felfogható .

A	fejezetben	először	a	tartalom–technológia	dimenziót	követjük.	Történeti	érte-
lemben	a	média	 tartalmi	kutatásáé	az	elsőbbség,	vagyis	hamarabb	kezdték	a	mé-
diatartalmat vizsgálni, elemezni, mint a technológiát . A tömegkommunikációval 
foglalkozó	 elméletek	 első	 nagy	 korszakát	Stanley Baran és Dennis Davis a tö-
megtársadalom	és	 a	 tömegkultúra	korszakaként	 jellemzi.	Ez	az	 időszak,	mely	az	
1930-as évek közepéig tartott, egyben a médiaipar kialakulásának is intenzív kor-
szaka:	létrejön	a	hollywoodi	stúdiórendszer,	országos	rádióhálózatok	épülnek	ki,	a	
nyomtatott	sajtót	kiadóbirodalmak	tartják	a	kezükben.	Ez	idő	tájt	a	társadalomtu-
dományokban leginkább a tömegtársadalom és ehhez kapcsolódóan a tömegkultú-
ra	elméletei	voltak	népszerűek.	Az	első	világháborút	követően	nem	csodálkozha-
tunk	 azon,	 ha	 a	 médiáról	 való	 gondolkodást	 elsősorban	 a	 propagandaelméletek	
határozzák meg, akár politikai kommunikációs, akár marketingkommunikációs 
céllal (Baran–Davis, 2000) . A médiakutatás technológiai fordulatát – vagyis hogy 
egy	médium	 tekintetében	elsősorban	nem	a	 tartalom,	hanem	a	 technológiai	meg-
valósulás érdekes, mert a technológia lesz hatással a társadalomra és a kultúrára – 
Marshall McLuhan kanadai	 médiakutató	 munkásságához	 szokás	 kötni.	 S	 bár	
korszakos	műve,	A Gutenberg-galaxis	1962-ben	jelent	meg	(magyarul	2001-ben),	a	
torontói iskola vagy más elnevezéssel technológiai determinizmus elméletének 
forrásai	(lásd	Innis,	2007)	jóval	korábbra	nyúlnak	vissza.

A technológiai determinizmus

A technológiai determinizmus elmélete szerint a médiatechnológia az, ami 
meghatározza	 az	 emberi	 észlelést	 és	 ezáltal	 társadalmi	 változások	 előidézője	
lesz.	„[H]a	felfogóképességünk	a	kommunikáció	módja	miatt	megváltozik,	ak-
kor megváltozik az a mód is, ahogyan az emberek tapasztalataikat rendsze-
rezik . A technológia változása az emberi kapcsolatok változása . A társadalmi 
valóságot meghatározza a kommunikációs technológia” (Halász, 2011: 13) .

Az	azonban	bizonyos,	hogy	a	szorosan	vett	médiakutatásban	McLuhan	irányította	
rá	a	figyelmet	elsőként	a	technológia	kérdéseire.	Akkor	is	így	van	ez,	ha	egyet	kell	
értenünk a nemrégiben elhunyt német médiakutatóval, Friedrich Kittlerrel: 
„Csakhogy	McLuhan,	 aki	 eredetileg	 irodalmár	 volt,	 jobban	 értett	 az	 észleléshez,	
mint	az	elektronikához,	s	a	technológiákat	már	csak	ezért	is	a	test	felől,	nem	pedig	
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fordítva kísérelte meg elgondolni . A médiumoknak, tehát egy érzékszerv technikai 
protéziseinek	 (…)	 egy	 természetes	 vagy	 fiziológiai	 funkciót	 kellett	 kiváltaniuk”	
(Kittler,	2005:	19).	A	média	működéséről	való	elméleti	gondolkodás	erőterébe	így	
McLuhan	nemcsak	a	 technológiát,	de	vele	együtt	a	 (befogadó)	 testet	 is	beemelte.	
Test és technológia kapcsolatának továbbgondolása a kortárs médiumelméletek 
területére	vezeti	majd	az	olvasót.	De	visszatérve	technológia	és	tartalom	kérdéskö-
réhez, az amerikai médiakutató, Joshua Meyrowitz	 1990-es	 évek	 elején	 meg-
jelent,	 fogalomtisztázó	 írása	 óta	 médiaelméletnek nevezzük a média tartalmi 
 kérdéseivel foglalkozó vizsgálódásokat és médiumelméletnek azokat, amelyek el-
sősorban	a	technológiára,	a	technológia	által	meghatározott	egyéni,	közösségi	kö-
vetkezményekre	és	lehetőségekre	fókuszálnak	(Meyrowitz,	1994;	2003).	A	kérdés-
kör	 lezárásaként	utalok	azokra	a	médiafilozófiai	vitákra,	melyek	azt	 a	kérdéskört	
feszegetik, hogy szükség van-e egyáltalán technikára, technológiára ahhoz, hogy 
médiumról	beszéljünk.	Vajon	médium-e	az	emberi	nyelv,	médium-e	az	irodalom?

Tömegkommunikáció anno 1948

Harold Lasswelltől	származik	a	tömegkommunikáció	egy	viszonylag	korai	és	
sokat	 emlegetett	 definíciója	 1948-ból,	 ám	 többnyire	 gondolatmenetének	 csak	
első	–	 intellektuálisan	 szerényebb	–	 felét	 ismertetik.	A	meghatározás	második	
fele	mutatja	igazán,	hogy	micsoda	komplexitásában	látta	Lasswell	a	média	vilá-
gát,	 elemezhetőségét.	A	meghatározás	 első	 felében	 a	 tömegkommunikációnak	
csupán	 szerkezeti	 összetevőit	 sorolja	 fel:	 valaki	 valamit	 valamilyen	 csatornán	
keresztül	valakinek	valamilyen	hatással	elmond.	De	néhány	mondattal	később	
ezt	kiegészíti	az	elemzés	lehetőségeivel,	ami	magában	foglalja	a	kommunikátort	
és	a	hozzá	köthető	kontrollt	(valaki),	a	tartalomelemzést	(valamit),	a	médiaelem-
zést (csatorna), a közönségkutatást, illetve befogadásvizsgálatot (valakinek) és a 
hatáskutatást (valamilyen hatással) is . Ez utóbbi két pont azért is szerencsés, 
mert pontos különbséget tud tenni a média befogadásvizsgálata és hatáskutatá-
sa	között	(Lasswell,	1948:	117,	idézi	Leschke,	2007:	14;	a	magyar	szakirodalom-
ban	lásd	Lázár,	2005:	115).

A	média	definiálásának	másik	lehetséges	útját	aszerint	tekintjük	át,	hogy	egy-egy	
fogalmi keret annak átgondolásában segít-e, hogy az egyén, a befogadó milyen 
módon	használja	a	médiumokat,	milyen	hatással	lehetnek	életvitelére,	attitűdjeire,	
személyiségére, vagy inkább a társas, közösségi, társadalmi orientációt helye-
zik-e	előtérbe	a	kutatók.	Ez	utóbbi	esetben	a	média	jelenségköre	arra	a	szintre	ke-
rül, ahol a társadalomtudományok a többi nagy rendszert (gazdaság, politika stb .) 
tárgyalják.	 Erre	 a	 különbségtételre	 szokott	 mikroszintű (individuális), illetve 
makroszintű (társadalmi) médiakutatásként hivatkozni a szakirodalom . Croteau 
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és Hoynes	 gondolatát	 idézve,	 a	 médiaelméletek	 alapján	 vagy	 személyes	 életünk	
egy	 részeként	 (mikroszint)	 tekinthetünk	 a	 médiára,	 vagy	 a	 többi	 társadalmi	 erő	
–	 a	 gazdaság,	 a	 politika,	 a	 technológiai	 fejlődés	–	kontextusába	 (makroszint)	 he-
lyezhetjük	el.	Ám,	ha	meg	akarjuk	érteni	a	médiát	és	hatását	a	 társadalomra,	ak-
kor mind mikro-, mind makroszinten meg kell vizsgálni kapcsolatát a társas világ-
gal	(Croteau–Hoynes	2003:	13).	A	magyar	nyelvű	szakirodalomban	Császi Lajos 
úgy különíti el az említett két szintet, hogy a médiakutatás modernista – társada-
lomtudományi – irányzatát a makro-, míg posztmodern – kulturalista – megköze-
lítését	a	mikroszinthez	köti	(Császi,	2008,	részletesen	lásd	I.B melléklet) . A média-
kutatás	ez	 irányú	továbbgondolását	 láthatjuk	Myat tanulmányában, aki a modern 
és a posztmodern mellett a késő modernitást nevezi meg harmadik nagy korszak-
ként (Myat, 2010) .

2.1. ábra:  A médiaelméletek csoportosíthatósága a tartalom–technológia,  
illetve az egyén–társadalom viszonylatában

Médiatartalom

Használat- és élménykutatás
A	jelentés–létrehozás	birminghami	

elméletei (Hall)
Az aktív közönség befogadásvizsgálatai 
(Morley,	Ang,	Radway)

Tudásszakadék-hipotézis
Silverstone	mediatizációs	elmélete
A	klasszikus	médiumokhoz	köthető	
identifikációs	elméletek

Tematizációs kutatások
Az	Acapulco-tipológia	szerinti	II.	és	IV.	

perspektíva (Török, 2005: 62–64)

Korai hatáselméletek
Média és ideológia, frankfurti iskola
Kultivációs elmélet
Tematizációs elmélet
Morális pánik
Médiaerőszak	elméletek/módszertanok
A mediatizált nyilvánosság elméletei
Normatív elméletek
Az origóhoz legközelebb:
Rendszerelmélet 

Egyén
A digitális lét, személyiség elméletei 

(Negroponte)
Média	és	test	/	kiborgelméletek	(Haraway)
Játékelmélet

Társadalom
Az origóhoz legközelebb: 
Médiaarcheológia (Gitelman)
A média mint gyakorlat
Technológiai determinizmus
Konvergens kultúra
Kiberkultúra
A globális média elméletei
Hálózatelméletek
Az információs társadalom elméletei

Médiatechnológia
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Természetesen	más	 felosztási	 lehetőségek	 is	 elképzelhetőek	 és	 érvényesek	 a	mé-
diakutatásban . Baran például négy nagyobb csoportba sorolta a médiaelméleteket: 
a posztpozitivista, a hermeneutikai, a kritikai és a normatív csoportba (Baran– 
Davis, 2000), Fourie pedig nyolcas felosztást követ: pozitivista elméletek, kritikai 
elméletek,	 a	 jelentés	 létrehozását	 vizsgáló	 elméletek,	 a	 technológiai	 determiniz-
mus, az információs társadalom elmélete, a posztstrukturalista-posztmodern elmé-
let, a posztkoloniális és végül a normatív elmélet (Fourie, 2007) . A médiaelméle-
tek	eltérő	csoportosítási	 lehetőségeit	az	I.A melléklet	mutatja	be	összegző	módon.

2.2. ábra:  Couldry piramismodellje (Couldry, 2012: 7)

1. A média politikai gazdaságtana 2. Médiumelmélet

Társadalmi irányultságú médiaelmélet

3. A médiaszövegek elemzései

2.1. Mégis, hányféle média? Fogalmi meghatározások

„[A]	 nyelv	 az	 a	 médium,	 amelyen	 keresztül	 a	 beszélők	 gondolatait	 és	 érzelmeit	
észleljük.	Amennyiben	a	kézzelfogható	dolgok	világában	a	médium,	amelyen	ke-
resztülnézünk,	tökéletesen	áttetsző,	a	figyelmünk	teljes	egészében	a	vizsgált	tárgy-
ra	 irányul,	 a	médium	köztes	 szerepére	 a	 folyamatban	 ilyenkor	 teljesen	érzéketle-
nek	vagyunk,	 létezését	 szinte	 észre	 sem	vesszük.	Ámha	a	médiumban	bármiféle	
hiba merül fel, hogyha homályosan látunk általa, vagy vizsgálódásunk tárgya 
	tökéletlenül	 reprezentáltnak	 tűnik,	 netán	 biztosak	 vagyunk	 benne,	 hogy	 rosszul	
reprezentált,	 figyelmünk	 a	 tárgyról	 rögtön	 magára	 a	 médiumra	 helyeződik	 át.”	
(George	Campbell:	A retorika filozófiája, 1776, idézi Guillory, 2012)
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John Guillory,	az	angol	nyelv	professzora	a	New	York-i	Egyetemen	arra	vállalko-
zott A médiafogalom eredete	című	írásában,	hogy	bemutassa	a	média	fogalmi dis-
kurzusának	filozófiai	 előfeltételeit.	 Szövegvizsgálataival	 feltárta	 azt	 a	 folyamatot,	
melynek	során	a	’középső’	jelentésű	ókori	latin	szó,	a	medius a 20 . századra a leg-
fejlettebb	 kommunikációs	 technikák	 gyűjtőnevévé	 vált.	 Guillory	 szerint	 sajátos	
rejtőzködés	jellemzi,	sőt	egészen	a	19.	század	végéig	kifejezetten	hiányzott	a	kom
munikáció médiumának	a	fogalma.	Ezt	megelőzően	ugyanis	a	művészettel	kap-
csolatos vitákra épültek azok a kérdések, amelyek ma már a médium köréhez kap-
csolódnak.	 A	 médium	 fogalmának	 megjelenése	 tulajdonképpen	 válasz	 volt	 a	
technikai	 médiumok	 19.	 század	 végi	 gyors	 elterjedésére.	 Azon	 technikai	 eszkö-
zökről	van	szó,	amelyek	már	nem	illettek	bele	a	korábbi	művészet	fogalmába,	mint	
például	a	telegráf	vagy	a	fonográf.	S	míg	a	klasszikus	művészet	fogalmát	a	mimé-
zis uralta, addig a 19 . század vége ebben is változást hoz: „A remedializáció elter-
jedése	a	késő	XIX.	században	nem	kisebb	dolgot	követelt	meg,	mint	egy	új	filozó-
fiai	rendszer	létrehozását,	amely	képes	volt	a	média	fogalmát	a	mimézis	domináns	
rendszerén	belül	 felfogott	műalkotás	fogalmával	szembeállítva	értelmezni.	Ezt	az	
új	keretrendszert	a	kommunikáció	fogalma	biztosította,	amely	mára	a	média	ösz-
szes	formáját	összefoglalja,	akár	művészetként	(festészet),	akár	nem	művészetként	
(információs	műfajok,	újságok	stb.),	akár	a	kettő	közé	esőként	(fényképészet)	defi-
niáljuk	 őket.	 A	 szépművészetek	 rendszere	 behódolt	 az	 új	 rendszernek:	 a	 médiá-
nak .” (Guillory, 2012) (Ezt a szembeállítást a médiakutatásban úgy is fel szokták 
vetni,	hogy	a	média	vajon	csupán	bemutatja,	realistán	vagy	realisztikusan	ábrázol-
ja	vagy	pedig	megteremti,	konstruálja-e	a	valóságot.	Az	ezzel	kapcsolatos	elgon-
dolások	összegzését	adja	a	Stefan	Weber	médiakutató	írása	[Weber,	2002]	felhasz-
nálásával összeállított II. melléklet .) A fenti szövegben Guillory is említi a 
remedializáció fogalmát, melyet a médiakutatásban Jay Bolter és Richard 
Grusin	 dolgozott	 ki	 elsőként.	 A	 szerzőpáros	médiadefiníciója	 roppant	 egyszerű,	
bár némiképp tautologikus: Médium az, ami remedializál . Ami birtokba veszi más 
médiumok	 technikáit,	 formáit,	 sőt	 társadalmi	 jelentőségét	 is.	 Vagyis	 a	 reme-
dializáció – az átcsomagolás egy másik médiumba – nem csupán materiális gya-
korlat;	 társadalmi,	 politikai-hatalmi	 következményei	 is	 vannak.	 Az	 első	 reme-
dializációs gyakorlatot a nyomtatás hozta, amikor felváltotta a kézírást, de a 
társadalmi dimenzió szerepét Bolterék a festészet-fényképészet váltással támaszt-
ják	alá,	 amikor	 is	 a	19.	 század	végére	a	 fényképészek	átvették	a	korábbi	 (portré)
festők	 helyét.	Guillory	maga	 is	 beemeli	 elemzésébe	 a	 remedializációt,	 úgy	 hatá-
rozva meg a fogalmat, hogy remedializáció az, ami láthatóvá teszi a médiumot .



22 Műveljük a médiát!

„Médium” a magyar nyelvben

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárából: „médium 1789 »Ez három ver-
sekben	(…)	láthatsz	valami	(…)	különbözést	indúlataim	között,	az	elsőben	forró	
szeretetet,	az	utolsóban	tiszteletet,	a	középsőben	valamely	médiumot.«	Kazinczy	
levelezésében	maradt	fenn.	1.	középút,	2.	eszköz,	3.	közvetítő	személy	a	spiritua-
lizmusban.	Latin	eredtű,	vö.	lat.	medium	–	közép,	középpont,	közbenjáró,	közve-
títő.	A	magyar	médium	jelentései	közül	az	1.	és	a	2.	a	latinból	való.	A	3.	jelentés-
re	elsősorban	a	német	megfelelő	hathatott.”	(Benkő,	1970:	2/873)

2.1.1. A média technológiai megközelítései – médiumelméletek

A	 technika,	 technikai	 háttér	 felől	 közelítve	 a	 média	 fogalmát,	 elsőként	 minden-
képp Marshall McLuhan nevével, a technológiai determinizmus elméletével ta-
lálkozunk.	Amikor	néhány	évvel	ezelőtt	a	Replika 76 ., tematikus, a kanadai kutató 
születésének	 100.	 évfordulója	 tiszteletére	 „McLuhan	 üzenetei”	 címmel	 készített	
számát kerestem, a leárazott könyvek között véletlenül észrevettem Thomas 
Carlyle 1840-ben írt, Hősökről című	kötetét	 (Carlyle,	2003).	Tudtam,	 sőt	 tanítot-
tam, hogy ebben a kötetben maradt fenn Burke nevezetes mondása, miszerint a 
parlament	 karzatán	 ott	 ül	 a	 negyedik	 rend,	 az	 újságíróké,	 mely	 jelentékenyebb,	
mint	a	másik	három.	Már	fizetés	közben	elkezdtem	keresni	a	könyvben	a	megfele-
lő	szakaszt	–	miközben	az	eladó	jól	 rám	pirított:	„De	ugye,	nem	csak	ezért	a	két	
mondatért	veszi	meg	a	könyvet?”	Igaza	lett	–	ráadásul	elég	meglepő	módon.	Mert	
a	Burke-idézetet	bevezető	szakasz	így	kezdődik:	„Az	írás	művészetével,	aminek	a	
nyomtatás	 egyszerű,	 kikerülhetetlen,	 s	 aránylag	 jelentéktelen	 kiegészítése,	 folyo-
mánya,	a	csodák	igazi	uralma	kezdődött	meg	az	emberiség	számára.	Bámulatos	új	
érintkezéssel	és	állandó	közelséggel	kapcsolja	össze	a	múltat	és	 távolit	a	 jelennel,	
időben	és	térben:	minden	időt	és	minden	helyet	a	tényleges	mával	és	hellyel.	Min-
den	körülmény	megváltozott	 az	emberre	nézve,	minden	neme	a	 fontos	 tényezők-
nek:	a	 tanítás,	a	prédikálás,	a	kormányzás	és	minden	egyéb.	 (…)	De	ma,	habár	a	
»parliament«	 elnevezés	 fennáll,	 nem	 támad-e	 föl	 a	parlamenti	 vita,	mindenütt	 és	
mindenkoron, sokkal behatóbb módon a parlamenten kívül is? Burke azt monda, 
hogy	három	rend	van	a	parlamentben;	de	az	újságírók	karzatán	ott	ül	a	negyedik	
rend,	 jelentékenyebb,	mint	 a	másik	három	együttvéve.	Nem	képletes	kifejezés	ez	
vagy	élces	mondás,	tény	ez	szó	szerint	–	nagyon	fontos	a	mi	időnkben.	Parlament	
nekünk	 az	 irodalom	 is.	 Gyakran	 mondom,	 a	 nyomtatás,	 amely	 szükségszerűleg	
következik	 az	 írás	 után,	 egyenértékű	 a	 demokráciával”	 (Carlyle,	 2003:	 188,	 191–
192).	Úgy	tűnik,	technológiai	determinizmus	témában	több	könyvre	is	szert	tettem	
aznap	 délelőtt.	Még	 akkor	 is,	 ha	Carlyle	 gondolatai	 inkább	 Innist	 előlegezik,	 és	
nem	magát	McLuhant,	hiszen	Innis	 inkább	figyelt	a	kommunikációs	 technológiá-
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nak	 a	 társadalomszerkezetre	 és	 a	 kultúrára	 tett	 hatására,	 míg	McLuhant	 inkább	
az	 emberi	 érzékelés	 változása	 érdekelte	 (Carey	 1968,	 idézi	 és	 értékeli	 Halász,	
2011:	 13).	 A	 torontói	 iskola	 első	 generációjának	 elméletét	 úgy	 összegezhetjük,	
hogy	 ők	 a	 média	 tartalmától	 független	 társadalmi	 és	 kulturális	 hatásokat	 tulaj-
donítanak	 a	 kommunikáció	 uralkodó	 technológiájának	 (McQuail,	 2003;	 Pólya,	
2011:	51).	Többen	leírták	már,	hogy	Luther	a	reformáció	sikerre	vitelét	többek	kö-
zött	a	nyomtatásnak	–	és	ebből	fakadóan	hittételei	gyors	elterjedésének	–	köszön-
hette.	Vajon	mi	lett	volna	Husz	János	sorsa,	ha	a	találmány	egy	évszázaddal	hama-
rabb	 születik	meg,	 és	ő	 is	 élhetett	volna	ezzel	 a	 lehetőséggel?	Nem	 tudjuk,	 talán	
semmi.	Az	utóbbi	évek	legtöbbet	idézett	kommunikációelméleti	szerzője,	Manuel 
Castells,	a	hálózati	 társadalom	elméletének	atyja,	erőteljesen	baloldali	szerző	így	
vélekedik technológia és társadalom kapcsolatáról: „A technológia természetesen 
nem	határozza	meg	a	 társadalmat.	 (…)	A	 technológiai	determinizmus	dilemmája	
valószínűleg	hamis	probléma,	mivel	a	technológia	beépül	a	társadalomba,	s	a	tech-
nológia	eszközei	nélkül	a	társadalom	nem	érthető	meg	és	nem	írható	le”	(Castells,	
2005: 38) .

A technológiai determinizmus médiumfogalmának használatában akkor va-
gyunk	pontosak,	ha	azt	is	látjuk,	technológia és médium ebben a beszédmódban 
nem szinonimák. Hargitai így összegzi a különbséget: „A médium ugyan mindig 
egy bizonyos technológia, de egy tartalmat szolgáltató vagy hordozó technológia 
még	nem	feltétlenül	önálló	médium.	(…)	Amikor	egy	új	technológia	mint	médium	
megjelenik,	még	nem	mint	mcluhani	értelmű	önálló	médium	jelenik	meg,	hanem	
egy	 ideig	 még	 mint	 egy	 új	 technológiai	 csomagolása	 egy	 korábbi	 médiumnak,	
melyben	az	új	technológia	tartalom-előállítója	is	a	korábbit	veszi	mintának,	és	fo-
gyasztója	is	a	»visszapillantóba«	tekintve	a	korábbi	szokásait	alkalmazza”	(Hargitai,	
2011: 75) .

Raymond Williams és a technológiai determinizmus

A	média	 fogalmának	a	 technológiára	való	 leszűkítését	Raymond Williams, a 
birminghami	 iskola	vezető	alakja	 több	esszéjében	is	bírálta.	Személyes	vissza-
emlékezéseiben	 azonban	 arról	 is	 ír,	 hogy	 amikor	 először	 olvasta	 McLuhan	
könyvét	 1962-ben,	 az	 hónapokig	 nem	ment	 ki	 a	 fejéből,	 annyira	 a	 hatása	 alá	
került . Gondolatai folyton visszatértek az ott felvetett kérdésekre, s bár a 
 Gutenberg-galaxist	alapműnek	tartotta,	azzal	sosem	értett	egyet,	hogy	a	társa-
dalmi	 változások	 egyetlen,	 legfőbb	 kiváltó	 oka	 a	 technológiai	 változás	 lenne	
(részletesen	lásd	Lister	et	al.,	2003:	78–79).

A	 technológiai	alapú	médiumelmélet	két	kritikus	 továbbgondolójára	 térek	még	ki	
ebben	 a	 fejezetben,	Friedrich Kittlerre és Lev Manovichra – a kérdést úgy is 
feltehetnénk: technológiának technológia, de hardver vagy szoftver?
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Kittler, a Humboldt Egyetem néhai médiateoretikusa, aki bár az irodalomelmé-
let	területéről	érkezett,	mégis	legelkötelezettebb	hirdetője	lett	a	technológiai	szem-
pont	elsődlegességének	(és	ellenlábasa	a	médiaelmélet	irodalmi	hagyományainak).	
Optikai médiumok	című	kötetében	azon	berlini	előadásait	adja	közre,	amelyek	el-
mélete	 technológiatörténeti	 alátámasztását	 adják.	 Játszik	 a	 hallgatósággal,	 az	 ol-
vasóval;	 mert	 hiába	 szól	 könyve	 az	 optikai	 médiumok	 fejlődéséről,	 a	 camera	
obscurától a laterna magicán át a moziig, egyetlen kép vagy illusztráció sem szere-
pel	benne:	„Bevallom	azonban,	hogy	Nietzsche	minden	iróniája	sem	indíthat	arra,	
hogy	jelen	előadás	témáját egyben médiumává is tegyem . Más szóval nem fogom 
didaktikai	 vagy	más	 hasonló	 célokra	 kiaknázni	 a	 videofelvevők,	 televízió-képer-
nyők	és	kivetítők	állami	kínálatát.	(…)	Magának	az	előadásnak	a	médiuma	egyéb-
ként	 és	 általában	 azon	 akusztikából	 és	 írásbeliségből	 álló	 keverék	 marad,	 amit	
Nietzsche éppoly ironikusan, mint amennyire pontosan írt le [kiemelés – A . M .]” 
(Kittler,	2005:	9).	Kittler	elemzésének	alapja	a	médium fogalma,	melyet	ő	techni
kai értelemben	használ.	Technikai	értelemben,	de	még	McLuhant	is	meghaladva.	
Hogyan teszi mindezt, miben lép nála is tovább? Kittler értelmezésében 
McLuhannél	a	médiumok	metszéspontok	vagy	interfészek	egyfelől	a	technológia,	
másfelől	a	 test	között,	vagyis	a	médium technikai (test)protézis. Hasonló ehhez 
Freud elgondolása is, ám Kittler szerint mindketten tévednek, amikor azzal az 
előfeltételezéssel	 élnek,	 hogy	 minden	 médium	 szubjektuma	 az	 ember.	 A	 német	
médiakutató	szerint	ez	az	előfeltevés	módszertanilag	kényes,	ugyanis	a	technikai 
újítások kizárólag egymásra (és nem a testre, a testi észlelésre) adott válaszok. 
Így	a	médium	fogalmát	nem	szabad	máshonnan	venni,	mint	ahonnan	ered:	a	fizi-
kából,	 a	 hírközlő	 technológiából,	 s	Kittler	 ehhez	 vezérfonalának Shannon mate-
matikai kommunikációelméletét tekintette . Kittlernél nemhogy nem testprotézis a 
technológia, hanem – áttekintve technika és test kapcsolatának történetét – épp 
ellenkezőleg:	a	technológia az elsődleges a testi észleléssel szemben . Kittler arra 
jut,	nincs	semmiféle	tudásunk	az	érzékelésről,	amíg	a	médiumok	nem	bocsátanak	
rendelkezésünkre ehhez modelleket és metaforákat . Bár kétségtelen, hogy tétele 
igazolásához	csak	két,	időben	is	távol	eső	példát	hoz:	az	ókori	Athénban	az	írásbe-
liség	kialakulása	idején	terjedt	el	a	lélek	metaforájaként	használt	tabula rasa kife-
jezés,	illetve	a	20.	század	elején	a	film	megjelenése	hozott	új	metaforát	az	észlelés-
re,	 a	 halálközeli	 élmények	 utáni	 beszámolók	 kezdődtek	 így:	 lepergett	 előttem	
életem	filmje.	Kittler	úgy	véli	(bizonyára	helyesen),	hogy	itt	nem	a	lélek	és	az	em-
ber	újabb	és	újabb	definícióiról	van	szó,	hanem	arról,	hogy	a	mindenkori	techni
kai apparátusok segítenek hozzá metaforáikkal észlelési folyamataink megraga
dásához,	 leírásához	 (lásd	 még	 Smid,	 2011:	 136–137).	 Bár	 a	 példák	 találóak,	 az	
olvasónak	mégis	az	a	benyomása,	hogy	inkább	illusztratív	jellegűek,	és	nélkülözik	
az	igazoló	erőt.
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Kittler kritikusai

Lisa Gitelman,	a	New	York-i	Egyetem	médiakutatója	történészi	megközelítés-
ből	 bírálja	 Kittler	 megállapításait,	 több	 esetben	 pontatlannak	 tartja	 felhozott	
példáit,	 érvelését	 pedig	 inkoherensnek	 (Gitelman,	 2006:	 9–10).	 Vagy	 ahogy	
Smid	összegzi:	„számos	kritika	érte	Kittlert,	hogy	a	médiumok	eredete	és	hatá-
sa	egymásra	montírozódik	szemléletében…”	(Gitelman	1999,	idézi	Smid,	2011:	
136) .

Mi	az	új	média?	A	digitális média maga, annak anyagi és logikai	organizációja.	
Ily	módon	 definiálja	 a	 fogalmat	Lev Manovich,	 a	Kaliforniai	 Egyetem	Vizuális	
Művészetek	Tanszékének	vezetője,	egyben	az	újmédia	megkerülhetetlen	teoretiku-
sa,	 de	 tartják	 prófétának	 vagy	 fenegyereknek	 is.	 Számára	 az	 újmédiában	 nem	 a	
hálózatiság a fontos, hanem a technológia, és nem a közösség, hanem a kultúra . 
Vagy	 ahogy	 maga	 nevezi,	 az	 adatbázis-kultúra,	 mely	 a	 HCI	 (Human-Computer	
Interface) kulturális interfészén	keresztül	működik.	Írásaiban	azt	mutatja	be,	mi-
ként lehet az adatbázisra nem mint számhalmazra, hanem mint szimbolikus kultu-
rális	formára	tekinteni,	vagyis	mit	jelent	az	interfész	kulturalizálása.

Manovich és az informatika

Manovich	Moszkvában	 született,	 s	 bár	 festői	 ambíciói	voltak,	 1975-ben	mégis	
egy	matematikai	 főiskolára	 iratkozott	 be,	 ahol	 számítógépes	 programozást	 ta-
nult . Két évig anélkül tanultak programozni, ismerkedtek programozási nyel-
vekkel, hogy számítógépet láttak volna . A tanár táblára írta fel a tudnivalókat . 
Két	 év	 elteltével	 ülhettek	 először	 számítógép	 elé,	 amelybe	 be	 kellett	 vinni	 a	
	saját	 maguk	 által	 írt,	 egyfajta	 vizsgamunkának	 szánt	 programot.	 Manovich	
megtette,	ám	nem	működött.	Mivel	korábban	sosem	látott	klaviatúrát,	a	progra-
mozás	során	nem	a	nullát,	hanem	a	nagy	O	betűt	használta	–	ez	volt	sikertelen-
ségének	oka.	De	a	festészetről	sem	tett	 le,	magánórákra	 járt,	s	érdeklődésének	
két területe lassan összekapcsolódott: a 3D-s számítógépes ábrázolás irányába . 
Erről	 azonban	már	 nem	 az	 egykori	 Szovjetunióban,	 hanem	 az	Egyesült	Álla-
mokban	tanult.	1981-ben	emigrált,	s	New	Yorkban	szerzett	MA-foko	zatot.

Manovich	eddigi	 legátfogóbb	műve,	a	The Language of New Media 2001-ben	 je-
lent	 meg.	 Kiindulási	 pontja,	 hogy	 mára	 –	 mintegy	 száz	 évvel	 a	 mozi	 születése	
után	–	a	filmszerű	megismerési	mód	lett	a	legalapvetőbb:
–	 az	idő	strukturálása,	
– a történetek narratív szerkezete,
–	 a	tapasztalatok	egymásra	következése	szempontjából.	
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Ám	fontos	különbség,	hogy	míg	a	mozinéző	csupán	értette	a	film	nyelvét,	de	nem	
beszélte	 (nem	 tudott	 filmet	 készíteni),	 addig	 az	 internetfelhasználó	 érti	 is	 és	 be-
széli	 is.	 Ebből	 a	 kiindulási	 helyzetből	 már	 látszik,	 hogy	 Manovich	 tagadja	 az	
ómédia-	újmédia	aszerinti	felosztását,	hogy	a	számítógépes	kommunikáció	jelente-
né	 az	 újmédia,	 s	minden	 azt	megelőző	 forma	 az	 ómédia	 világát.	 Számára	már	 a	
mozi	is	újmédia,	amit	ezzel	nagyobb	történeti	 távlatba	helyez	(Gitelman–Pingree,	
2003; Aczél, 2014) .

Manovich szerint három olyan kulturális forma	létezik,	amely	alapvető	hatással	
van az 1990-es évek kulturális interfészeire:
–	 Az	első	forma	a	film. 
– A második a nyomtatott szó. 
–	 	A	harmadik	forma	pedig	az	általános	rendeltetésű	ember-számítógép interfész 
(HCI).

Ez utóbbi, az ember-számítógép interfész leírja	azt	a	módot,	ahogy	a	felhasználó	
kapcsolatba	kerül	a	számítógéppel.	Egyrészt	fizikai	valóságában	–	monitor,	billen-
tyűzet,	 egérhasználat	 –,	 másrészt	 metaforikusan	 is,	 hogy	miként	 használja	 fel	 a	
számítógép	tárolta	adatokat.	A	20.	század	végétől	a	kulturális	formák	megosztása	
számítógép-alapú lett, az interfészkapcsolatban egyre többször találkozunk olyan 
elemekkel, amelyek eredetileg és dominánsan kulturális adatok – kép, szöveg, fotó 
stb.	 Vagyis	 az	 interfészkapcsolatban – Manovich szerint – nem számítógéppel 
találkozunk, hanem digitális formába kódolt kultúrával.	 Ezért	 javasolja	 az	
ember-számítógép-kultúra formát leíró kulturális interfész megfogalmazást, 
melynek	alapján	a	számítógép	elérhetővé	teszi	számunkra	az	interakciót	kulturális	
adatokkal .

Ahogy	azt	már	Hargitai	McLuhan-értelmezésében	láthattuk,	az	új	kommuniká-
ciós	technológia	még	nem	szükségszerűen	médium.	Manovich	is	ezt	vallja,	szerin-
te a digitális számítógép az 1990-es évek folyamán vált kulturális eszközből 
médiummá.	A	90-es	évek	elején	még	nagyrészt	úgy	gondoltunk	a	számítógépre,	
mint az írógép, az ecset és a vonalzó utánzatára – más szóval mint olyan kulturális 
terméket	előállító	eszközre,	 amelyet	 létrehozása	után	az	adott	 terméknél	már	ko-
rábban	 is	 használt	médium	 segítségével	 tárolunk	 és	 terjesztünk:	 nyomtatott	 szö-
veg,	film,	fénykép,	elektronikus	felvétel	formájában.	Az	évtized	vége	felé	a	számí-
tógép általános képe egyre inkább eltolódott egy univerzális gép irányába, 
amelynek	 segítségével	 nemcsak	 előállítani	 lehet	 ilyen	 termékeket,	 hanem	 tárolni,	
terjeszteni	is:	általa	minden	médiumot	hozzáférhetővé	lehet	tenni.	Minden	kultúra,	
legyen	az	múltbéli	vagy	jelenkori,	kezd	átszűrődni	a	számítógép	médiumán,	annak	
speciális ember-számítógép interfészén .

Manovich érvelésében az ember-számítógép interfész nem más, mint operációs 
rendszer.	A	webes	 kereső	 ablaka	 olyan,	mint	 egy	 televíziós	 képernyő,	mint	 egy	
mozivászon, egy galéria fala, egy könyvtár, egy könyv és így tovább – s mindez 
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egyszerre . Mindaz, ami a kultúrába sorolódott vagy sorolódik, az a számítógép 
szűrőjén megy	keresztül	(a	szűrőt	nem	a	’szelekció’	értelmében	véve).	Szemiotikai	
szóhasználattal a számítógép interfésze kódként működik, mely kulturális üze-
neteket	 szállít.	 Amikor	 az	 internetet	 használjuk,	 bármi,	 amit	 rajta	 keresztül	 el-
érünk	–	szöveg,	kép,	mozgókép	–	a	keresőprogram	interfészén	keresztül	jön	át.	S	a	
kulturális	kommunikációból	 tudjuk,	hogy	a	kód	nagyon	ritkán	szimpla,	semleges	
átviteli	mechanizmus.	A	kód	a	saját	világnézetéről	is	gondoskodik,	a	saját	logikai	
szerkezetéről.	

A kulturális interfészek nyelve hibrid: keverednek benne a tradicionális kul
turális formák (fotó, mozgókép) és a ember-számítógép interfész konvenciói 
(a	belemerülés	és	a	kontroll,	a	standardizáció	és	az	originalitás	kettőssége).	A	fel-
színen	ott	van	a	kép,	 festmény,	 fotó,	mozi,	de	a	mélyben	az	 irányítás	 lehetősége.	
Manapság a kulturális interfészek nyelve korai stádiumában van,	ahogy	a	film	is	
volt	száz	évvel	ezelőtt.	Nem	tudjuk,	milyen	lesz	a	végeredmény,	illetve	hogy	stabi-
lizálódik-e	a	helyzet	egyáltalán	valaha.	Mind	a	nyomtatott	szó,	mind	a	film	meglel-
te	végül	stabil	formáit,	melyek	csak	néhány	változáson	mentek	át	hosszú	idő	alatt,	
részben	azért,	mert	előállításuk	és	terjesztésük	körülményei	fejlődtek.	Ha	tekintet-
be vesszük, hogy a számítógép nyelve a szoftverben ölt	testet,	elképzelhető,	hogy	
állandó	változásnak	lesz	kitéve.	De	egy	dologban	biztosak	lehetünk:	egy	új	kultu-
rális	kód	kialakulásának	vagyunk	szemtanúi,	ami	legalább	olyan	fontos	lesz	majd,	
mint	amilyen	a	nyomtatott	szó	és	a	film	volt	korábban.	Igyekeznünk	kell	a	logiká-
ját	addig	megérteni,	amíg	születőfélben	van	–	véli	Manovich.

Kapcsolódási és kritikai pontok – magasiskola

„Az egyik médiasztori Walter Benjamintól	 indul	 és	 Clement	 Greenbergen	 át	
Rosalind	 Kraussnál	 végződik,	 a	 másik	 pedig	 Henri Bergsonnál	 kezdődik	 és	
Giles Deleuze-ön keresztül Katherine N. Hayleshez vezet . Az egyik a poszt-
médium-állapot	története,	a	másik	meg	a	poszthumanizmusé.	És	mindkettőt	sú-
lyosbítja,	hogy	az	új	média	egyik	legjelentősebb	teoretikusa,	Lev Manovich né-
hány	éve	már	le	is	számolt	a	médium	fogalmával:	a	software-t	állítva	a	helyére.	
Kittler	viszont	már	korábban	kinyilatkoztatta,	hogy	software	egyáltalán	nem	is	
létezik,	csupán	hardware-ek	vannak,	amelyek	meghatározzák	nemcsak	a	 tech-
nikai, de a metaforikus képek univerzumát is . Kittler szerint a másik (lacani) 
diskurzusa nem a tudattalan, hanem a nyomtatott áramkör, és tágabb értelem-
ben	véve	a	képalkotó	és	információtároló	médiumok	diskurzusa.	És	innen	egy	
pofátlan	 huszárvágással	 visszacsatolnék	Walter	 Benjaminhoz,	 aki	 a	 fotográfia	
és a technikai képalkotás kapcsán már az 1930-as években bevezette az optikai 
tudattalan fogalmát” (Hornyik, 2009) .
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2.1.2. A média tartalmi oldala – médiaelméletek

Ha	a	médiadefinícióban	a	tartalmi	oldalt	helyezzük	a	figyelem	középpontjába,	ak-
kor a funkcionalista, illetve kulturalista	 leírásokkal	 érintkező	 szövegeket	 talá-
lunk . Ahogy Terestyéni	összegzi:	„eszközök,	(…)	amelyek	az	emberiség	történeté-
nek	 egy-egy	 korszakában	 mint	 a	 nyilvános	 reprezentációk	 legfőbb	 hordozói	 és	
közvetítői	–	széles	körben	használt	divatszóval:	médiumai	–	meghatározó	szerepet	
töltöttek/töltenek	 be	 a	 kultúra	 termelésében	 és	 a	 társadalom	 szervezésében”	
 (Terestyéni, 2006: 215) .

A	média	informál,	vagyis	információs	tartalmat	szolgáltat,	tájékoztat,	szórakoz-
tat, közvetít, esetleg oktat, felvilágosít . Természetesen a médiatartalmat a különbö-
ző	irányokból	jövő	elméleti	iskolák	eltérő	hangsúlyokkal	fogják	elemezni.	Mást	lát	
és	láttat	egy	modernista	és	mást	egy	posztmodern	médiakutató.	Az	előbbi	inkább	
hírműsorokat	 vizsgál,	 normativitást,	 míg	 a	 másik	 a	 szórakoztatásra,	 dramatikus	
bemutatásra	 figyel	 (Császi,	 2008).	 McQuail	 a	 tájékoztatás és a szórakoztatás 
mellett	 arra	 is	 figyelmeztet,	 hogy	 a	médiatartalmak	 képesek	 az	 összekapcsolást 
(események magyarázata, szocializáció), a folytonosságot (érdekközösség kialakí-
tása) és a mobilizálást (társadalmi célok érdekében) is megvalósítani egy-egy kö-
zösségben	(McQuail,	2003:	77–78).	A	média	tartalmi	oldalára	helyezik	a	hangsúlyt	
azok a klasszikus iskolák, amelyek média és kultúra kapcsolatára fókuszálnak: 
a kritikai elmélet a frankfurti iskola vagy a birminghami iskola megközelítései-
ben, valamint a pszichoanalitikus elméletek . A tartalmi kérdések vizsgálatában 
persze	más	jellemzi	a	frankfurtiakat,	akik	erősen	kötődnek	a	tömegtársadalom	és	
a	 tömegkultúra	 kritikájának	 ideológiai	 alapjaihoz,	 és	 a	 kultúra	 vonatkozásában	
minden piaci alapú megközelítést elutasítanak . Adorno és Horkheimer kultúripar-
kritikája	máig	követőkre	talál	(az	iskola,	az	Institut	für	Sozialforschung	történeté-
ről	 lásd	 Friedeburg,	 é.	 n.;	 Adorno,	 2003).	 A	 Birminghami	 Egyetemen	 1964-ben	
jött	létre	a	Kortárs	Kultúrakutatási	Központ	(Birmingham	Center	for	Contemporary	
Cultural	 Studies)	 Richard Hoggart vezetésével . Az itteni kutatók Raymond 
 Williams, Stuart Hall	 elgondolásai	 már	 nem	 elsősorban	 a	 médiatartalmakba	
ágyazott	ideológiáról	szóltak,	hanem	a	tartalmak	eltérő	olvasatairól, az elitkultú-
rával szembeni populáris kultúráról	 a	 korábbi	 pejoratív	 képzelettársítás	 nélkül	
(Hall,	2007;	Williams,	2003;	Gans,	2003).

Adorno és a félreértés

1938-ban	Walter	Benjamin	szeretett	volna	megjelentetni	egy	tanulmányt	Baude-
laire	költészetéről	a	Zeitschrift für Sozialforschungban, de Adorno visszaküldte 
a	kéziratot,	megtagadta	a	közlést.	A	csalódott	szerző	és	a	szerkesztő	ezek	után	
hosszasan	 leveleztek,	de	az	ügy	nem	 jutott	nyugvópontra,	 az	álláspontok	nem	
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közeledtek.	Benjamin	írása	közben	kéziratos	formában	terjedt.	Évekkel	később	
Adorno a visszautasítás körülményeit összegezve így ír: „A félreértés az a mé-
dium,	amelyen	keresztül	az	elmondhatatlant	mondjuk	el.”	(közli	Guillory,	2012)

Média és tömegkommunikáció

Számos	médiatankönyv	 él	 azzal	 a	 felosztási	 lehetőséggel,	 hogy	 a	mediatizált	
kommunikációt	tekintsük	a	nagyobb	egységnek,	melynek	két	fő	típusa	lehet,	az	
egyik a klasszikus tömegkommunikáció, a másik a számítógép medializálta 
kommunikáció	(CMC).

„Gerhard Maleczke 1963-ban	megjelent,	A kommunikáció lélektana	 című	
könyvében szociálpszichológiai irányból közelített a tömegkommunikáció fo-
galmához:	a	tömegkommunikáció	a	kommunikáció	minden	olyan	formáját	ma-
gában	 foglalja,	 amelynek	 során	 közlések	 nyilvánosan	 (tehát	 a	 címzettek	 nem	
korlátozott	és	nem	személy	szerint	meghatározott	köréhez),	technikai	közvetítő	
közegen	(médián)	keresztül,	indirekt	módon	(azaz	úgy,	hogy	a	résztvevők	egy-
mástól	 időben	és/vagy	 térben	 távol	vannak)	és	egyoldalúan	 (azaz	a	közlő	és	a	
befogadó	 szerepének	 cseréje	 nélkül)	 jutnak	 el	 egy	 diszperz	 közönséghez.	 (…)	
Maleczke	szerint	a	 tömegkommunikáció	alapvető	 tényezői	a	kommunikátor,	a	
közlés,	a	médium	és	a	befogadó.	(…)	Hoffman,	Riem	és	Vesting	azonban	azért	
kritizálja	Maleczke	definícióját,	mert	szerintük	túlságosan	is	a	befogadó	oldalá-
ról	 közelít	 a	 folyamathoz.	Szerintük	a	 „tömegkommunikáció	minden	 formájá-
nak	előfeltétele	a	tömegmédia	léte,	ezt	pedig	elsősorban	nem	a	speciális	befoga-
dói	 hozzáállás	 alakítja	 ki,	 hanem	 mindenekelőtt	 meghatározott	 produkciós	
folyamatok	 és	 értékek,	 valamint	 az	 ezekből	 következő	 befolyásolási	 lehetősé-
gek . [kiemelés A . M .]” (Jarren–Donges, 2010: 306–308)

Alapvetően	 tartalmi leírását adja a médiának két médiatörténész is, amikor 
könyvükben médiának tekintenek minden olyan kommunikációs rendszert, amely 
lehetővé	teszi	egy	társadalom	számára,	hogy	betöltse	három	létfontosságú	funkció-
ját:	a	megőrzést, az üzenetek és tudásformák távolsági kommunikációját, vala-
mint	 a	 különböző	 politikai,	 kulturális	 gyakorlatok	 reaktualizálását (Barbier – 
Bertho Lavenir,	2004:	13).	S	akadnak	olyan	megközelítések	is,	amelyek	egyetlen	
szóval	jellemzik	a	médiatartalmakat:	ez	a	tudás,	s	ennek	előállításával	és	terjesz-
tésével foglalkozik a média . Hiszen tartalmai – akár képek, akár eszmék – a leg-
több	ember	számára	a	közös	múlt	és	a	jelenlegi	társadalmi	helyzet	ismeretének	fő	
forrását	alkotják	(McQuail,	2003).
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2.1.3. A média társadalomelméleti megközelítései

A média fogalmi megközelítésében a technikai-tartalmi dimenzióból áttérve a má-
sik	 lehetőségünkre,	 a	 média	 bemutatható	 egyrészt	 társadalmi intézményrend
szerként, illetve az egyéni befogadó	oldaláról.	Nézzük	először	a	makroszintű	el-
gondolásokat, melyek hátterében az áll, hogy a tömegkommunikáció, a média 
társadalmi	szintű	folyamat,	s	mint	ilyen	társadalmi szintű kapcsolatokat és lát
hatóságot teremt . Ez a szociológiai indíttatású médiaelméletek alapbeállítódása, 
a rendszerelméleté	 (Luhmann),	a	normatív elméleté	 (McQuail),	 sőt	a	neodurk-
heimiánus	vonalat	is	megemlíthetjük,	mivel	a	média	intézményrendszere	igencsak	
alkalmas	 rituális	 szerep	 betöltésére	 (Császi,	 2002).	 A	 média	 társadalmi	 hatásait	
vizsgáló	főbb	szempontok	McQuail	szerint	a	hatalom és az egyenlőtlenség, a tár
sadalmi integráció és az identitás, valamint a társadalmi változás kérdése 
(McQuail,	2003:	61–86).

A hatalom	 tekintetében	 azt	 érdemes	 vizsgálni,	 hogy	 ki	 ellenőrzi	 a	 médiát,	
mennyire	eredményesek	a	médiumok	céljaik	elérésében,	vagy	azt,	hogyan	szerve-
zik	a	médiához	való	hozzáférést.	Miközben	2014	őszén	ez	a	könyv	íródott,	 jelen-
tette	be	a	magyar	kormány	az	ún.	 internetadó	bevezetését.	Vajon	tekinthetjük	ezt	
pusztán	 költségvetési	 kérdésnek,	 vagy	 többről	 van	 szó?	 A	 médiahasználat	 meg-
adóztatásával	a	hozzáférés	 latens	korlátozásáról,	a	digitális	szakadék	és	egyenlőt-
lenség	növekedéséről.

Társadalmi integráció	 tekintetében	vajon	mennyire	képes	összefogni	a	 társa-
dalmat	a	média,	és	képes-e	kialakítani	egyfajta	nyilvánosságot	közéleti	kérdések-
ben?	Hogy	kielégítően	végzi-e	a	média	a	feladatát,	vegyük	a	2014-es	év	42.	heté-
nek	néhány	nézettségi	adatát!	A	társadalmi	integrációt	a	hírműsorok,	nem	pedig	a	
szórakoztató	tartalom	felől	megközelítve,	elmondhatjuk,	hogy	az	első	húsz	legné-
zettebb	műsorba	három	híradó	is	bekerült.	Az	5.	helyen	a	TV2	Tények	című	műso-
ra	állt	egymillió	nézővel	(27,6%	SHR,	12%	AMR),	a	7.	az	RTL	Klub	Híradója	950	
ezres	nézőszámmal	(24,8%	SHR,	10,6%	AMR),	és	a	19.	helyen	az	M1	esti	Híradó-
ja	450	ezer	nézővel	(9,9%	SHR,	5%	AMR).	Tehát	két	és	fél	millió	ember	biztosan	
nézett	hírműsort	az	adott	héten.

McQuail	harmadik	szempontja	a	társadalmi változások tekintetében az utóbbi 
évek	legszembeötlőbb	példája,	az	arab	tavasz	volt,	amikor	2011	tavaszán	az	észak-
afrikai államok polgárai demokratikus megmozdulásaikat a közösségi média segít-
ségével szervezték, irányították .

A média rendszerelméleti megközelítése – Luhmann

„A tömegmédia fogalmán a továbbiakban mindazon társadalmi intézményeket 
értjük,	 amelyek	 a	 kommunikáció	 terjesztéséhez	 a	 sokszorosítás	 technikai	 esz-
közeit	alkalmazzák	(…)	Az	elhatárolás	esetleg	önkényesnek	tűnhet	fel,	az	alap-
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gondolat	azonban	az,	hogy	csak	a	terméknek	mint	a	kommunikáció	hordozójá-
nak	 –	 de	 nem	 az	 írásnak	 mint	 olyannak	 –	 gépi	 előállítása	 vezetett	 a	 külön	
tömegmédia-rendszer	 kitagozódásához.	 A	 terjesztési	 technológia	 itt	 mintegy	
azt képviseli, amit a gazdaság kitagozódásánál a pénz mint médium vitt végbe: 
maga	csak	médium,	mely	 lehetővé	 teszi	a	 formaképződményeket,	amelyek	az-
után,	eltérően	magától	a	médiumtól,	azokat	a	kommunikatív	műveleteket	alkot-
ják,	amelyek	a	kitagozódást	és	a	rendszer	működési	zártságát	lehetővé	teszik.”	
(Luhmann,	2008:	9–10)

A média intézményi felfogásában hangsúlyos a társadalmi beágyazottság kérdése 
mind a gazdasági, mind a politikai-hatalmi rendszerbe; megnyitva ezzel a mé-
diaszabályozási	 és	média-gazdaságtani	 vizsgálódások	 lehetőségét.	Magyar	 példát	
említve, Gálik Mihály Média-gazdaságtan	 című	 könyvében	 így	 definiálja	 a	mé-
diát: tömegkommunikációs eszközök és intézmények összessége (Gálik, 2003: 19) .

A média társadalmi hatásával foglalkozó kutatások sok esetben érintkeznek a 
politikai kommunikáció, a mediatizált politikai kommunikáció világával . Megem-
líthetjük	a	tematizációs kutatásokat, McCombs és Shaw elméletét, mely szerint a 
média	képes	a	befogadók	napirendjének	kijelölésére,	a	keretezés elméletét vagy a 
morális pánikot.	 De	 idesorolhatjuk	 a	 kultivációs elméletet, vagyis George 
Gerbner kutatásait is abban a tekintetben, hogy milyen képet, értékeket hoz létre 
és tart fenn szelektíven a média azokban, akik legalább napi négy órát nézik a tele-
víziót,	hogy	mekkora	a	különbség	a	televízió	valósága	és	a	fizikai	környezet	való-
sága között .

2.1.4. A média az egyéni felhasználó megközelítésében

Az	egyéni	befogadó	nagy	utat	tett	meg	a	médiakutatásban	1920-tól	kezdve!	Hiszen	
először	 itt	 is	úgy	hangzott	a	kérdés,	mint	makroszinten:	Mit tesz az egyénnel, a 
befogadóval a média?	Hogyan	használja	(ki)	a	befogadót?	Mára	itt	is	megfordult	a	
kérdés:	a	hétköznapjaik	során	miként	élnek	a	médiával	az	emberek, hogyan hasz
nálják	 mindennapjaikban?	 Onnan	 kezdve,	 hogy	 a	 telefonjukon	 beállítják	 az	 éb-
resztőórát,	kiszámolják	és	 rögzítik	ebédjük	kalóriatartalmát,	 egészen	addig,	hogy	
egy megkapó képet lefotóznak, és felteszik a közösségi média oldalaira . Milyen 
mérföldkövek	jelezték	ezt	az	átalakulást?	Három	főbb	pontban	foglalhatjuk	össze	
azokat	a	jellemzőket,	amelyek	a	média	befogadóval	kapcsolatos	elgondolásait	ala-
kították .

Először	csak	mint	tömegközönség volt megragadható a média számára, homo-
gén, passzív, rövid távú hatásoknak kitett nagyközönségként . Mint önálló szemé-
lyiség	nem	jelent	meg,	csak	mint	a	médialövedék	vagy	a	hipodermikus	fecskendő	
áldozata .
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Az aktív befogadó	 modelljére	 épülő	 vizsgálatok	 egy	 része	 már-már	 valóban	
egyéni,	 egyenkénti	 szinten	 írta	 le	 a	médiatartalmakhoz	 kapcsolódó	 jelentéstulaj-
donítást.	Ilyen	például	Fiske	kutatása,	amelyben	15-20	hajléktalan	férfival	elemez-
te a Die Hard	 című	 akciófilmet,	 pontosan	 leírva	 a	 befogadói	 helyzet	 mikro-	 és	
makrokörnyezetét, a szemiotikai és a gazdasági keretet egyaránt (Fiske, 1999) .

Az egyénekre szabott befogadásvizsgálatot sokáig kísérte az az idealizáció is, 
hogy minden esetben racionális értelem által vezérelt, tudatos befogadóval van 
dolgunk.	Erre	utalva,	ám	a	nyilvánossággal	kapcsolatban	írja	Hermes:	„A	nyilvá-
nosság	elméleteinek	kulcseleme	az	értelem	(…)	A	populáris	kultúra	kutatása	amel-
lett	érvel,	hogy	mindennapi	életünkben	az	érzelem	és	az	érzés	éppily	fontos.	(…)	
Az állampolgárságot inkább kulturális állampolgárságként kell felfognunk, és el 
kell	fogadnunk,	hogy	a	tömegdemokráciákban	élők	sokféle	logika	szerint	alakítják	
életüket.”	(Hermes	1994,	idézi	McQuail	2003:	96)

Mára már másként tekint a befogadóra a médiakutatás, normális hétköznapi 
alanyok	médiahasználatát	vizsgálja.	Ezek	alapján	a	felhasználó számára – legyen 
az	olvasó,	néző	vagy	hallgató	–	a	média	megszűri	és	keretbe	foglalja	a	mindenna-
pok valóságát a maga egyszeri és mégis sokszoros reprezentációival, azzal, hogy 
mércét	 és	 viszonyítási	 pontot	 nyújt	 az	 életvezetéshez,	 a	mindennapos	 tapasztalat	
létrehozásához	és	 fenntartásához	 (Silverstone,	2008).	De	éppúgy	 lehet	 emlékeink	
tára,	sőt	identitásunk	egyik	meghatározó	forrása	is.

Új technológiák – mindennapi élet

Ne	 felejtsük	 el	 azt	 sem,	 hogy	 az	 egyén	médiahasználata	 először	 a	 nyomtatott	
sajtót,	majd	a	rádiót,	a	televíziót	jelentette,	ma	pedig	a	digitális	hálózatot	jelenti.	
Azt,	 hogyan	 hat	 ez	 a	mindennapjaikra	 egy	Tom	Wolfe-tól	 származó	 idézettel	
szeretném illusztrálni . A New Journalism	 egykori	megteremtője	 így	 ír	 a	 tech-
nológiai	változásokról,	McLuhan	kapcsán:	A	McLuhan	által	kidolgozott	elmélet	
valahogy	 így	 szól:	 az	 elektronika	 korának	 új	 technológiái,	mint	 a	 televízió,	 a	
rádió,	 a	 telefon	 és	 a	 számítógép	 új	 környezetet	 teremtett.	 Ez	 az	 új	 környezet	
nem	csupán	hozzáadott	rész	az	emberek	alapkörnyezetéhez.	Ez	az	új	technoló-
giai	környezet	radikálisan	megváltoztatja	azt,	ahogy	az	emberek	használják	az	
öt érzékszervüket, ahogyan reagálnak a dolgokra, és ezáltal megváltozik az 
egész	 életük,	 az	 egész	 társadalom	 (Tom	Wolfe,	 1965,	 idézi	Lister	 et	 al.,	 2003:	
262) .

A	médiadefiníciókon,	megközelítéseken	 végigtekintve	mégiscsak	 az	 látjuk,	 hogy	
mindezen aspektusok (technika, tartalom, társadalom, kultúra) egyszerre	 jellem-
zőek	 a	 médiára,	 együttes	 figyelembevételükkel	 írható	 le	 a	 legkörültekintőbben.	
Nem	 véletlen,	 hogy	 a	 legtöbb	médiateoretikus	 definíciójában	 több	 dimenzióra	 is	
kitér.	Denis	McQuail	 például	 így	 fogalmaz:	 „A	 tömegmédia	 intézménye	 a	 társa-



33Andok MónikA: Mi, a média

dalmi	 struktúra	 része,	 technológiai	 infrastruktúrája	 a	 gazdasági	 és	 hatalmi	 alap-
hoz	tartozik,	míg	a	médiumok	által	terjesztett	eszmék,	képek	és	információk	egy-
értelműen	 kultúránk	 fontos	 részét	 alkotják.”	 (McQuail,	 2003:	 62)	 Több	 elemet	
ötvöz Puppis is: „Tömegmédián a társadalomba beépült médiaszervezetet és az 
ebből	 elterjedt	 tömegmédia-jellegű	 nyilvános	 kommunikációt	 értjük.”	 (Puppis,	
2010: 25)

2.1.5. Média mint gyakorlat

Mára, a 21 . századra átalakult a médiával kapcsolatos mindennapi tapasztalatunk 
és	a	hozzá	fűződő	gyakorlatunk.	A	médiatechnológia	jelenleg	is	zajló	átalakulása,	
a digitális, globális hálózati kommunikáció és a közösségi média nyílt és szabadon 
hozzáférhető	felületei	radikálisan	megváltoztatták az emberi cselekvés	 lehetősé-
geit	 is.	Vagyis	 itt	és	most	elsősorban	nem	kommunikációs	 lehetőségekről,	hanem	
cselekvésről	van	szó.	Nem	csak	azt	köszönhetjük	az	új	médiának,	hogy	az	e-mail	
vagy a Facebook-üzenet hamarabb ér célba, mint egy levél és skype-olni kedve-
zőbb,	mint	 távolsági	hívást	bonyolítani.	Sokkal	meghatározóbb,	hogy	a	munkánk	
során	olyan	feladatokat	végzünk	az	újmédiával,	amelyeket	korábban	sokkal	nehéz-
kesebben	 (vagy	egyáltalán	nem)	 tudtunk	megtenni	–	kutatók,	 tanárok,	újságírók,	
mérnökök	vagy	akár	 az	orvosok	 is.	Életünkben	 természetes	módon	vannak	 jelen	
az	 elektronikus	 banki	 műveletek,	 az	 elektronikus	 vásárlás.	 Mérni	 és	 archiválni	
tudjuk	 a	 reggeli	 futásaink	 hosszát,	 egészségügyi	 paramétereit.	Ahogy	Pólya	 írja:	
„A	digitális	interfészek	(…)	a	passzív	érzékek	mellett	a	cselekvő	testet	is	kiterjesz-
tik.	 (…)	 egy	 új	 médium	 megjelenése	 és	 társadalmi	 használatbavétele	 abban	 áll,	
hogy	 a	médiumhasználók	 újrahangolják	 saját	 tevékenységük	 egy	 részét,	 és	 az	 új	
cselekvési	lehetőségekhez	igazítják	azokat.”	(Pólya,	2011:	54,	63)	Éppen	ezen	újra-
hangolást	éljük	most	át	a	mindennapjainkban,	de	az	új	technológia	globális	digitá-
lis	jellegzetességei	miatt	minden	eddigit	meghaladó	mértékben.

Nick Couldry,	a	London	School	of	Economics	médiatanszékének	professzora	is	
azt	 javasolja,	 tekintsünk	 a	médiára mint gyakorlatra, az emberi cselekvésfor
mák	egyik	lehetőségére.	Amint	írja,	a	gondolat	nem	új,	első	változatát	már	Elihu 
Katznál	olvashatjuk	abban	az	1950-ben	született	írásában,	melyben	a	használat-	és	
élménykutatás	alapjait	körvonalazza.	A	különbség	abban	áll,	hogy	Katz	az	egyéni 
médiahasználat	mintázatait	vizsgálja,	míg	Couldry	a	gyakorlat	 társas	dimenzióit	
helyezi	előtérbe,	a	gyakorlatot	mint	szociális	konstrukciót	(Couldry,	2012:	37).	Úgy	
véli,	négy	fontos	előnnyel	jár,	ha	a	médiára mint gyakorlatra tekintünk, mivel a 
gyakorlat
–  mindig kapcsolódik valamiféle szabályozottsághoz, rendezettséghez, rendsze

rességhez. A médiához kapcsolódó gyakorlataink összekapcsolódva más gya-
korlatokkal (mindennapi szokásainkkal) részét képezik annak, ahogy rendet vi-
szünk a világunkba;
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–  mindig társas jellegű.	Nem	egyéni	sajátosságok	határtalan	gyűjteménye,	hanem	
társas	konstrukció,	mely	magán	hordozza	a	teljesítmények,	kényszerek	és	a	ha-
talom világait is;

–	 	olyan	dolgokat	 jelöl,	amelyeket	valóban	megteszünk,	mert	összefüggésben van 
emberi szükségleteinkkel. A médiával kapcsolatos gyakorlatainkat olyan alap-
szükségletek	alakítják,	mint	az	összehangolás,	az	interakció,	a	közösség,	a	biza-
lom vagy akár a szabadság;

–	 	fontos	alapját	képezi	annak	is,	mit	gondolunk	normatívnak a médiával kapcso-
latban,	éppen	azáltal,	ahogy	használjuk,	élünk,	élhetünk	vele.	Hiszen	nemcsak	a	
fogyasztás, de az elkerülés, a távoltartás és a szelekció gyakorlata is minden-
napos .

Couldry	 szerint	 ez	 a	megközelítés	 sokkal	 életközelibb,	mint	 akár	 a	médiaszöve-
gekből,	akár	a	média	intézményrendszeréből,	esetleg	hatásából	kiinduló	vizsgála-
tok.	A	kérdés	egyszerű:	mit	 tesznek,	mit	csinálnak	az	emberek	(egyének,	csopor-
tok,	 intézmények)	a	médiával	a	 legkülönfélébb	szituációkban	és	kontextusokban?

Couldry	könyvében	a	médiával	kapcsolatos	gyakorlatok	tipológiáját	is	adja.	Mi	
mindent	tudunk	hát	végezni	a	média	segítségével?	Először	is	megkülönböztet	egy
szerű és összetett gyakorlatokat. Az egyszerűek	 közé	 a	 következők	 tartoznak:
–  Keresés, kereshetőség, keresésre való képesség.	Mit	jelent	a	keresés,	kereshe-
tőség	a	digitális	világban?	Introna	és	Nissenbaum	aforizmájával	élve:	Lenni	azt	
jelenti,	fel	vagy	véve	a	keresőmotorok	névmutatójába.	Kevésbé	viccesen,	a	kere-
sés	 és	 annak	 körülményei	 nagyban	 befolyásolják	 társas	 létünk	 valóságosságát.	
Emellett	 az	 egyéni	 keresés	 stratégiái,	 a	 jártasság	 összefüggésben	 lesz	 a	
szocioökonómiai státusszal, az iskolai végzettséggel és a korábbi tapasztalata-
inkkal . A keresés gyakorlata hatással van az információcsere gyakorlatára is, 
hiszen	gondoljuk	csak	meg,	hányszor	továbbítunk	egy	linket	családunk,	baráta-
ink számára, ha ott érdekes, fontos vagy különösen szórakoztató információt 
találunk.	Jay	Bolter	 jegyzi	meg,	hogy	a	honlapokat	nemcsak	szövegnek	 tekint-
hetjük,	hanem	helynek	is	a	keresésünk	ösvényein.	A	keresés	képessége	rendkí-
vüli	 jelentőségűvé	 vált	 a	 mindennapi	 életben,	 hogy	 a	 hatalmas	 információ-
folyamban	 rátaláljunk	 a	 számunkra	 potenciálisan	 fontosakra.	 Couldry	 itt	
analógiaként	említi	a	florilegia	középkori	gyakorlatát,	amikor	is	tanult	emberek	
kisebb	csoportja	–	 többnyire	szerzetesek	–	 több	könyvből	összegyűjtötte	a	 leg-
fontosabbnak	vélt	idézeteket,	és	külön	kötetet	állított	össze	belőlük	azok	számá-
ra,	akiknek	nem	volt	idejük,	vagy	hiányzott	a	tudásuk,	a	hozzáférésük	az	erede-
ti	 művekhez.	 Persze	 a	 keresés	 nemcsak	 tudásjellegű	 dolgokra	 vonatkozhat,	
kereshetünk	utakat,	helyeket	is,	pl.	GPS	segítségével.

–  A bemutatás	gyakorlata.	A	közösségi	média	számos	felülete	szolgálja	a	bemu-
tatás	gyakorlatát,	kezdve	a	YouTube-tól	a	Facebookig.	Láthatunk	itt	személyes,	
családi	 emlékeket	 közszemlére	 téve,	 amatőr	 vagy	 profi	 előadói	 produkciókat,	
procedurális	 tudást	 (sütés-főzés,	 tánclépések,	barkácsolás)	megjelenítő	anyago-
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kat, és még sorolhatnánk . Ezzel azonban nem csupán egy digitális fotóalbumba 
helyezzük az anyagainkat, hanem egy folyamatos online képáramlás részeivé 
tesszük	őket,	miáltal	nem	csak	semleges	kontextusban	jelenhetnek	majd	meg.

–  A jelenlét	mint	médiagyakorlat.	A	web	2.0	felületei	tulajdonképpen	éppen	a	kö-
zösségi	nyilvános	jelenlét	lehetőségét	teremtik	meg.	De	miféle,	milyen	státuszú	
nyilvánosságról	 beszélhetünk,	 mondjuk,	 a	 Facebook	 esetében?	 Daniel	 Miller	
szavaival élve, ez a nyilvánosság nem más, mint a privát szférák összesítése . 
A	jelenlét	itt	nem	azonos	azzal,	hogy	felhívjuk	néhány	barátunkat,	és	elújságo-
lunk	nekik	 egy	 jó	hírt;	 sokkal	 inkább	ahhoz	a	 jelenléthez	hasonlít,	 amikor	ki-
függesztjük	az	információt	egy	üzenőtáblára.	A	jelenlét	gyakorlatát	természete-
sen	sokszor	használjuk	önreklámozásra,	de	 fontos	szerepe	 lehet	a	családi	vagy	
baráti	kapcsolattartásban,	ha	fizikailag	távol	élnek	egymástól	az	emberek.

–  Az archiválás	gyakorlata,	mely	egyenértékű	a	jelenléttel,	csak	éppen	az	idő	di-
menziójában.	Vagyis	míg	a	jelenlét	a	közösségi	térben,	az	archiválás	a	közösségi	
időben	megjelenő	gyakorlat.	Azért	különösen	fontos	ez,	mert	a	hálózati	médiá-
ban	a	múlt	sokkal	hozzáférhetőbbé	vált	a	jelen	számára,	mint	a	predigitális	kor-
szakban . Ilyen értelemben a YouTube kulturális archívumként is funkcionál . 
(Személy	szerint	külön	érdeklődéssel	keresek	rajta	televíziótörténeti	anyagokat,	
régi felvételeket .) Míg korábban a családi vagy személyes emlékezet archiválása 
a	fotóalbumban	vagy	a	naplóban	történt,	ez	most	a	Facebook	idővonalán	zajlik.	
A	 fényképek	megosztása	és	archiválása	kapcsán	például	Christensen	és	Ropke	
azt	 is	megjegyzik,	 hogy	 ez	 esetben	olyan	 integratív	 gyakorlattal	 van	dolgunk,	
amikor a személyes emlékezet képei közösségi emlékké válhatnak .

A	másik	nagy	csoport,	amelyet	Couldry	megemlít,	a	médiához	kapcsolódó	össze
tett gyakorlatok köre . Amennyiben mindennapi szokásaink rendszeresen ismét-
lődnek,	 bevett	 gyakorlattá	 válnak.	 E	 gyakorlatok	 azonban	 nincsenek	 egymástól	
elszigetelve,	hanem	kölcsönösen	hatnak	egymásra,	így	aztán	komlpex	gyakorlato-
kat	alakíthatunk	ki,	amelyek	több	összetevőből	fognak	állni:
–	 	Az	első	összetett	gyakorlat,	amelyet	Couldry	említ,	a	hírekkel való lépéstartás. 
Az	emberek	nem	szeretnek	lemaradni	a	világ	történéseiről,	így	hírfogyasztásu-
kat	több	médiaplatformról	is	végzik:	megnézik	magyarul	a	főműsoridős	híradót,	
akkor is, ha napközben többször néztek internetes hírportált, és az autórádióban 
hazafelé	 is	hallottak	már	hírösszefoglalót.	A	 lépéstartás,	a	figyelem	folyamatos	
fenntartásának	oka	a	hálózati	média	térbeli	és	időbeli	dimenziójához	is	kapcso-
lódik:	 a	 globális	 térben	 valahol	mindig	 főműsoridő	 van.	Mikor	 itt,	 Európában	
felébredünk,	 Kelet-Ázsiában	 élő	 ismerőseink	már	 posztoltak	 egy-két	 informá-
ciót,	és	mikor	mi	már	lefekszünk,	amerikai	ismerőseink	még	igencsak	aktívak.

–  A kommentár mint gyakorlat . Míg az antikvitás gyakorlatában kommentárt 
írni	az	alapszöveghez	elsősorban	értelmezés,	magyarázat	céljából	történt,	addig	
ma a kommentár inkább a szelekcióban segíti a másikat: érdemes-e elolvasnia 
egy	szöveget,	hiteles-e,	vagy	nem.	A	kommentárok	e	megváltozott	célja	hatással	
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lesz	 a	 kommentárt	 írók	 státuszára	 is,	 attól	 függően,	 képesek-e	 valóban	mások	
figyelmét	befolyásolni,	vagy	sem.	Napjainkban	szemtanúi	 lehetünk	a	kommen-
tárírás intézményesülésének is .

–  Minden csatornát nyitva tartani,	 folyamatosan	 nyitottnak	 lenni.	Ez	Couldry	
értelmezésében	azt	jelenti,	hogy	folyamatosan	a	magánvilágunkon	kívül	eső	te-
rületek	felé	fordulunk,	és	hagyjuk,	hogy	megjelenjen	vagy	inkább	folyamatosan	
jelen	legyen	benne	a	média.	Így	nyitjuk	meg	magunkat	a	világ	számára.	A	mé-
diakutató	 itt	 is	 megemlít	 egy	 ezzel	 teljesen	 ellentétes	 középkori	 gyakorlatot,	
amikor is az emberek több napra, akár hétre kolostorba vonultak, kizárták a 
külvilágot, hogy megnyílhassanak az isteni üzenet számára .

–  A kiszűrés	gyakorlata.	A	modernitást	megelőző	történelmi	korszakokban	a	 tá-
voli	vidékekről	származó	hírek	kvázi	luxuscikkek	voltak,	a	modernitás	korában	
megszaporodtak,	de	csak	az	elmúlt	két	évtizedben	érezhetjük	azt,	hogy	elborí-
tották a világunkat, az életünket . A médiatelítettség bizonyos értelemben egyen-
súlyvesztést és a stabilitás hiányát is magában hordozza . Így a mai médiakör-
nyezetben	 a	 szűrés	 (mennyiségi	 és	 minőségi	 értelemben	 is)	 már-már	 túlélési	
gyakorlat, hogy ne temessen minket maga alá az információfolyam . Háló za-
tikommunikáció-előadáson	meg	szoktam	kérdezni	a	diákokat:	mit	csináltak	éb-
redés	után,	előbb	reggeliztek,	vagy	bekapcsolták	a	gépüket?	A	valós	élet	kezdő-
dött hamarabb, vagy a digitális? Többnyire az utóbbi .

A média gyakorlatként való felfogása tehát a mindennapi életbe ágyazva képes 
megragadni a médiahasználók viselkedését, persze nem függetlenül sem a tarta-
lomtól,	sem	a	technológiától.	S	nem	egyénített	felhasználói	hajlamot,	hanem	társa-
dalmilag	konstruált	gyakorlatokat	vizsgál.	A	Couldry	által	bemutatott	gyakorlatok	
sora	természetesen	bővíthető,	például	a	sorrendezés,	rangsorolás	vagy	az	újrakeve-
rés	mindennapos	lehetőségeivel.	A	média	közegében	végezhető	cselekvéseink	nem	
csak	 hétköznapi	 vagy	 a	 munka	 világához	 kapcsolódó	 tevékenységeket	 jelenthet-
nek . Kulturális és politikai tevékenységre éppúgy alkalmasak . Publikálhatunk di-
gitálisan novellát, verset, akár közösen is írhatunk ilyet másokkal . Kedvelhetünk 
politikusokat,	 szervezhetünk	 civil	 ellenállást,	 tüntetést.	 Mára	 komoly	 mérőszám	
lett a közösségi médiában használatos „like”, legyen szó akár politikai, akár kultu-
rális	 teljesítményről.	 Ebben	 a	 felfogásban	 a	média	 valódi	 állampolgári	 erőforrás,	
hiszen amit a média közbeiktatásával ma megvalósíthatunk, az valódi cselekvés. 
Folyamat	jellegéhez	kapcsolódva	idézhetjük	Silverstone-t:	„Elengedhetetlenül	fon-
tos	 annak	 felismerése	 is,	 hogy	 a	 mediatizáció	 valójában	 egy	 gyakorlat,	 amely	
egyéneket von be társadalmi és kulturális tevékenységekbe (politikai és gazdasági 
folyamatokról	nem	is	beszélve),	amelyekért	 felelősséggel	 tartoznak.	 (…)	Elvben	a	
mediatizációban	 a	 közönség	 mint	 cselekvő	 részvétele	 biztosítja	 azt,	 hogy	 a	
médiapolisz	 be	 tudja	 tölteni	 szerepét	 a	 globális	 civil	 társadalom	 megteremtésé-
ben.”	(Silverstone,	2010:	63)
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A médium mint cselekvési közeg

Pólya Tamás A médium mint cselekvési közeg	 című	 tanulmányában	 aszerint	
csoportosítja	 a	 cselekvési	 lehetőségeket,	 hogy	 könnyebben	 végezhetők-e	 a	
digitáis média világában, mint a predigitálisban, vagy nem (Pólya, 2011: 61–62) .

Az analóg médiumokhoz képest nehezebb vagy lehetetlen:
–	 a	digitális	kommunikáció	során	személyesnek	lenni,	kézjegyet	hagyni;
–	 a	digitális,	virtuális	tárgyakhoz	érzelmileg	kötődni;
–  a digitális, anyagtalan térben egyes tárgyak helyére emlékezni, azokhoz oda-

találni .

A digitális eszközök használóinak könnyebb, emiatt gyakrabban szokás:
–	 	önkifejező	 módon	megnyilvánulni,	 az	 ént	 fokozott	 narcizmussal	 bemutatni	

nyilvánosan;
–	 a	nyilvánosság	előtt	véleményt	kifejteni;
–	 digitális	vagy	analóg	holmikat	vásárolni,	pénzügyi	műveleteket	elvégezni;
–  a digitális tartalmakhoz és tárgyakhoz hozzáférni, azokat fogyasztani, felhal-

mozni;
–	 társadalmilag	szankcionált	tartalmakhoz	jutni.

Mi a média? Mi, a média. A második mondat eredetileg Dan Gillmore 2004-ben 
kiadott	könyvének	címe,	mely	írás	a	hálózati	média	kereteit	felhasználó,	új	típusú,	
közösségi	újságírásról	szól.	Vagyis	az	újmédia	működtetői	nem	mások,	mint	maga	
a média (Gillmore, 2004) .





3.  Átható médiakommunikáció 
 
Andok MónikA

A második nagy egységben a médiakommunikáció átfogó és mindent átható vilá-
gát	szeretném	kibontani	az	olvasó	számára,	három	területre	irányítva	a	figyelmet.	
Az	 első	 a	média	működése, a második a média tartalma, a harmadik a média 
befogadói oldala lesz . Miért, hogyan kapcsolódik mindez a médiaértés kérdésé-
hez?

Az UNESCO 2011-ben kiadott egy tanárok számára készített tananyagot  Media 
and Information Literacy	 címmel	 (Wilson	et	al.,	2011).	A	kiadvány	e	 jártasságon	
az	információs	kifejezés	szabadságával	kapcsolatos	kérdéseket,	a	hálózati,	digitális	
jártasságot,	a	könyvtárhasználati	 ismereteket,	a	mozgóképes	(filmi)	ismereteket,	a	
digitális	játékokkal	kapcsolatos	jártasságot,	a	televíziózás,	a	hírek	és	a	reklámozás	
kritikai ismeretét is érti . A cél, hogy ezen ismeretek birtokában a tanárok sikere-
sen támogassák diákjaikat, hogy olyan autonóm és racionális felhasználói le-
gyenek a médiumoknak, akik birtokában vannak mindazoknak az eszközöknek, 
amelyek segítségével választani tudnak az információs csatornák közül . A diákok 
ismerjék	 és	 értsék meg a média és az információ fontosságát a demokratikus 
párbeszédben és a társadalmi folyamatok alakításában, az azokban való részvétel-
ben.	Legyenek	képesek elemezni, feldolgozni, értékelni a médiaszövegeket, az 
információforrásokat,	 és	 felelősségteljes	 módon	 hozzanak is létre médiatartal
makat.	 Vagyis	 az	 UNESCO-dokumentum	 a	 tudás–elemző képesség–létrehozás 
hármasságában	 gondolkodik.	 (Sonia	Livingstone	 négy	 összetevőt	 említ:	 hozzáfé-
rés, elemzés, kiértékelés és létrehozás képességét . Ugyanitt utal Bazalgette 1999-
es	 javaslatára,	aki	hat	 területen	 javasolja	az	elemző	megközelítést:	a	média	 intéz-
ményrendszere,	 kategóriái,	 technológiája,	 nyelve,	 közönsége	 és	 reprezentációi	
tekintetében	 [Livingstone,	 2004].)	A	 dokumentum	 hat	 kompetenciakört	 azonosít,	
melyek kialakítását több modulra építi:
–  A média és az információ szerepének megértése a demokrácia működésé

ben. Idetartozik például a véleményszabadság kérdésének ismerete, a hírek 
megértése,	a	közszolgálatiság	elve,	a	szerkesztőségi	függetlenség	és	az	újságírás	
hitelességi kérdései .

–  A médiatartalmak megértése és használata. Idetartozik a médianyelv, a rep-
rezentáció, a közönség és a reklámozással kapcsolatos kérdések .

– Az információkhoz való eredményes és hatékony hozzáférés képessége.
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– Az információk és az információforrások kritikus értékelésének képessége.
–  Az új és a hagyományos médiaformák ismerete, használata. Ezen mind a 
technikai,	mind	a	médiumokhoz	kapcsolódó	műfaji	képességeket	értik.

–  A médiatartalom szituációhoz, szociokulturális kontextushoz való kötöttsé
gének kritikus ismerete. Itt kap hangsúlyt például a globalizáció kérdése az 
anyagban	(Wilson	et	al.,	2011	–	a	munka	több	korábbi	UNESCO-dokumentum-
ra	támaszkodik,	jelen	könyv	szempontjából	elsősorban	a	következők	érdemelnek	
figyelmet:	Frau-Meigs,	2006;	Media Development Indicators, 2008) .

E	fejezet	célja,	hogy	a	fenti	kompetenciák	kialakításához	elméleti	hátteret	biztosít-
son	 azáltal,	 hogy	 bemutatja	 a	 globális	média	 intézményrendszerének	működését,	
jogi,	gazdasági	beágyazottságát,	valamint	a	médiatartalmak	elemzésének,	elemez-
hetőségének	szintjeit	és	módjait.

A média működésével foglalkozó	 írások	azokra	 a	médiadefiníciókra	vezethe-
tők	vissza,	amelyek	a	tömegkommunikáció	világát intézményrendszerként keze-
lik.	 Nick	 Couldry	 szavaival:	 „A	 ’média’	 kifejezést	 azonosíthatjuk	 azon	 intéz-
ményekkel és infrastruktúrákkal, melyek gondoskodnak bizonyos tartalmak 
létrehozásáról és elosztásáról; ráadásul olyan – többé kevésbé állandó – formák-
ban,	melyek	éppen	e	tartalmakat	hordozzák”	(Couldry,	2012:	2).	A	kutatók	sokszor	
a	(társadalmi)	intézmény	kifejezéssel	határolják	el	egymástól	médium	és	csatorna	
fogalmát.	A	 csatorna	 ugyanis	 az	 a	 befogadó	 számára	 érzékelhető	 fizikai,	 kémiai	
vagy biológiai közeg, amelynek változásai közvetítik a kommunikáció értelmét . 
Míg	a	médium	az	az	intézmény,	mely	kommunikátumrendszereket	állít	elő	és	tesz	
hozzáférhetővé	 nagyszámú	 befogadó	 számára.	 Így	 csatornáról	 a	 kommunikáció	
valamennyi esetében lehet beszélni, médiumról viszont csak egyes esetekben 
 (Béres–Horányi, 1999: 115) . Arra is találunk példát a szakirodalomban, hogy 
együtt	említik	a	kettőt,	például	Ulrich	Saxer	szerint	a	média	komplexen	intézmé-
nyesített,	 speciális	 teljesítőképességű	 csatorna	 (Saxer,	 1999,	 idézi	 Puppis,	 2010:	
25) .

A médiának mint intézményrendszernek a	működése	 két	 oldalról	mutatható	
be . Egyrészt abból a szempontból, hogy milyen tágabb kontextusba ágyazódik 
maga	a	médium,	vagyis	milyen	jogi	szabályozás,	gazdasági	erőviszonyok	mellett,	
milyen	politikai	és	kulturális	környezetben	működik.	Másrészt	abból,	milyen	kon
textust teremt a média azáltal, hogy valamiféle valóságot konstruál vagy kínál fel 
a befogadói számára . 

3.1. A média környezete, intézményrendszere

Belgium	lakossága	kicsivel	több	mint	tízmillió	fő,	az	ország	jól	strukturált	média-
rendszerrel	 jellemezhető.	 Az	 ottani	 médiumokat	 négy	 testület	 figyeli,	 ellenőrzi.	
A	médiatanács	 javaslatokat	ad	a	kormánynak	médiapolitikai	ügyekben.	Az	egyik	
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szabályozó	testület	a	médiatartalmakat	figyeli	a	kiskorúak	védelme,	a	pártatlanság	
betartása	érdekében.	Egy	másik	testület	kifejezetten	a	francia	nyelvű	médiumokat	
szabályozza,	a	negyedik	pedig	 frekvenciaengedélyeket	ad	ki,	 s	figyeli	az	Európai	
Unió	médiaszabályozását.	Négy	testület	eltérő	feladatkörökkel	(Puppis–D’Haenens–
Saeys,	2010:	113).	Ha	az	egyes	államok	nem	fordítanak	többletfigyelmet például a 
könyvkiadás, a színházak vagy a sport szabályozására, akkor miért van szükség a 
média intézményeinek	–	az	előbb	említett	 területekéhez	képest	–	intenzívebb	el-
lenőrzésére?	Mivel	indokolható	ez	a	kiemelt	figyelem?	A	médiaszociológus	Denis 
McQuail	öt	pontban	sorolja	fel	a	bevett	érveket:
–	 	Az	ellenőrzés	a	kialakított	rend fenntartását	szolgálja,	a	kormányt	és	az	ellen-
őrző	 hatóságokat	 felruházza	 a	 befolyásolás	 eszközeivel.	 Vagyis	 a	 médián	 ke-
resztül	a	hatalom	célja	nem	más,	mint	a	status	quo	fenntartása.	(A	baloldali	is-
kolák	ennek	megfelelően	bírálják	is	ezt	a	célt,	lásd	Hall,	birminghami	iskola.)

–	 	Az	egyéneket,	 illetve	közösségeket	megillető	jogok megóvása miatt is szüksé-
ges	az	ellenőrzés.	Itt	említik	meg	a	közrend,	a	közerkölcs	és	a	kulturális	minő-
ség kérdését .

–  A verseny ösztönzésével növeli a kommunikációs szabadságot .
–	 	Az	ellenőrzés	segítheti,	esetenként	előmozdíthatja	meghatározott	értékek védel

mét. Ilyen lehet például a nemzeti nyelv, a kisebbségi kultúra vagy a fogyaték-
kal	élők	társadalmi	elfogadottságának	előmozdítása.

–	 	Ösztönzi	azokat	a	 technikai	 innovációkat,	amelyektől	végső	soron	hosszú	 távú	
gazdasági előnyöket	várhatunk	(McQuail,	2010:	75).

A	fenti	érvekkel	támasztják	tehát	alá,	hogy	miért	szükséges	körültekintőbben	sza-
bályozni az elektronikus média világát más társadalmi intézményekkel összehason-
lítva.	A	fenti	célok	elérését	a	hatalom,	a	kormányzat	többféleképpen	is	biztosíthatja.	
Ám	az,	hogy	az	aktuális	hatalom	milyen	utat	választ,	nem	véletlenszerű.	A	kivá-
lasztott keret (konzervatív, liberális, demokratikus) pontosan illeszkedik abba a na-
gyobb, átfogóbb politikai rendszerbe, amelyben az aktuális hatalom mozog .

A	 média	 intézményrendszerének	 jogi,	 gazdasági	 és	 kulturális	 szabályozása 
arra	az	elgondolásra	vezethető	vissza,	hogy	a	médiának	valamiféle	formában	a	kö-
zösséget, a közjót	kell	szolgálnia.	Elő	kell	segítenie	közös	ügyeink	megbeszélését,	
láthatóvá kell tennie társadalmi, szociális problémákat, biztosítania kell a nyilvá-
nossághoz való hozzáférést, valamint a kulturális értékteremtést . E célok elérésé-
hez	azonban	a	politika	eltérő	utakat,	eltérő	modelleket	választ(hat)	attól	 függően,	
hogy az adott politikai rendszer mit tekint a legfontosabb értéknek úgy a közösség, 
mint az egyén oldaláról . Ezeket az úgynevezett médiarendszer-modelleket több-
féleképpen is csoportosították, tipologizálták (Jarren–Donges, 2010; Napoli, 1999; 
McQuail,	 2010).	E	 helyütt	Vowe és Donges összegzését ismertetem, akik három 
nagy modellt különítenek el, a konzervatív, a liberális és a demokratikus mo
dellt.	A	modelleket	a	vezető	értékeik,	a	szabályozási	formájuk	és	a	fejlődésről	val-
lott	elgondolásaik	alapján	csoportosították	(Donges,	2010:	70;	Vowe,	2010:	45).
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A konzervatív médiapolitika számára a legfontosabb a biztonság.	Éppen	a	biz-
tonságot	 szem	 előtt	 tartva	 lesz	 a	modell	 vezető	 értéke	 a	 társadalmi	kockázatok 
szabályozása.	Azokon	a	 területeken,	 ahol	nem	nézi	 jó	 szemmel	 a	 társadalmi	 fo-
lyamatokat,	növelni	fogja	a	kockázat	mértékét,	ahol	viszont	örömmel	veszi	a	fejlő-
dést,	ott	csökkenteni	fogja	a	kockázatot.	Hogy	néz	ki	ez	a	média	oldaláról?	Min-
den ország médiafelügyeleti szerve vagy szervei közül az egyik a médiatartalmakat 
figyeli	 (monitorozza).	 Ha	 olyan	 médiatartalom	 jelenik	 meg,	 mely	 károsnak	 vélt	
szociális	vagy	kulturális	folyamatokat	segít	elő,	akkor	azokat	megbírságolhatja.	Ez	
esetben	a	bírság,	illetve	annak	mértéke	jelenti	a	kockázatot,	a	kockázat	nagyságát.	
A	helyesnek	vélt	folyamatokat,	tartalmakat	viszont	bátoríthatja,	ösztönözheti,	pél-
dául pályázati pénzekkel vagy a magyar rendszerben az ún . médiamecenatúrával . 
A konzervatív médiapolitikára az állami irányítás	 elsődlegessége	 a	 jellemző,	 s	
legfőbb	célja	az	állapotmegőrzés.	Wove	és	Donges	a	nyugati	kultúrából	Németor-
szágot	és	Ausztriát	sorolja	a	konzervatív	modellbe.

A liberális modellben a szabadság a legfontosabb elem, s a legnagyobb érték 
az egyén döntési lehetőségeihez	kapcsolódik,	pontosabban	e	lehetőségek	spektru-
mához . Ebben a modellben a nem kívánt irányok esetében korlátozzák a választás, 
választhatóság	lehetőségeit,	míg	a	másik	irányba	bővítik.	Például	bizonyos	média-
tartalmak	 korlátozottan	 elérhetők	 vagy	 egyáltalán	 nem,	 míg	 másokat	 esetleg	
 ingyenessé tesznek . A liberális elgondolás az önszabályozást	 tartja	 a	 legkívána-
tosabb	szabályozási	formának.	Vagyis	a	média	maga,	iparági	önszabályozás	kere-
tében	 fektesse	 le	 működésének	 keretfeltételeit,	 mindenféle	 állami	 beavatkozás	
	nélkül.	E	szabályozás	célja	nem	más,	mint	a	médiarendszer	nyitottságának meg
őrzése. A liberális modellre minden médiapolitikus az angolszász országokat hoz-
za	fel	példaként:	az	Egyesült	Államokat,	Nagy-Britanniát,	Ausztráliát,	esetenként	
	Kanadát	 (a	modell	 bírálatát	 lásd	 később	Curran,	 2010;	Croteau–Hoynes,	 2013	 és	
Bagdikian,	2012	alapján).

A harmadikként említett demokratikus modellben az egyenlőség	 eszméje	 a	
legfontosabb.	Vezető	értéke	a	társadalmi különbségekhez kapcsolódik, melyeket 
lehet	 csökkenteni	vagy	növelni,	 attól	 függően,	mi	 a	követendő	kulturális,	 esetleg	
szociális cél . A szabályozás ebben a modellben az érintettek bevonásával	 zajlik	
azzal	a	céllal,	hogy	elérjenek	vagy	 fenntartsanak	egy	optimális állapotot . Erre a 
modellre a skandináv országokat említik példaként .

A	média	 így	működése	során	hozzájárul	mind	a	politikai, mind a társadalmi 
és a gazdasági	rendszer	optimális	teljesítőképességéhez.	Akkor	is,	ha	konzervatív,	
akkor	is,	ha	liberális,	vagy	ha	demokratikus	elvek	alapján	szabályozzák.	Ennek	a	
folyamatnak a bemutatására dolgozták ki a nyilvános kommunikációs rendszer 
háromfunkciós modelljét.
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3.1. ábra:  Fourie háromfunkciós modellje (Fourie, 2007: 2/17)
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A	médiaszabályozáson	belül	értelmezett	médiapolitika,	amennyiben	jól	működik,	
sosem	 feledkezhet	meg	két	 alapjogról.	Az	 egyik	 a	kifejezés	 szabadsága,	 a	másik	
pedig	a	részvételi	lehetőség	azon	döntéshozatalokban,	amelyek	társadalmunk,	kö-
zösségünk	 alapműködéseit	 érintik	 (Napoli,	 2007:	 179).	Bármilyen	médiával	 kap-
csolatos szabályozásról legyen is szó, ezek az elvek nem sérülhetnek . Többen eb-
ből	a	felelősségből	eredeztetik	a	média	egyedülálló	jogállását,	sajátos	szabályozási	
rendszerét	(Croteau–Hoynes,	2013:	46).	Napoli	szerint	a	médiaszabályozás eseté-
ben	azt	is	figyelembe	kell	venni,	hogy	a	médiapolitikát	számos	normatív elméleti 
konstrukció	 foglalja	 keretbe.	 Napoli	 három	 ilyet	 említ:	 a	 szólásszabadságot, 
melynek	 a	 média	 esetében	 elsősorban	 a	 kollektív	 és	 nem	 az	 individuális	 oldala	
hangsúlyos; a közérdeklődést, melynek elgondolása természetesen változott a mé-
diatörténetben,	mégpedig	attól	függően,	hogy	milyen	strukturális,	illetve	technoló-
giai	 környezetben	 zajlott	 a	 médiaszabályozás;	 harmadiknak	 pedig	 a	 gondolatok 
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piacát	Mill	szabadpiaci	metaforája,	elgondolása	alapján	(Napoli,	2007:	5–7).	Vajon	
mi	a	Rutgers	médiakutatója	szerint	ma	a	legfontosabb	kérdés	a	médiszabályozásban?	
Amilyen mértékben szemtanúi vagyunk annak, ahogy a technológia hatására a 
média	deinstitucionalizálódik,	megválik	intézményes	jellegétől,	olyan	intenzitással	
merül	 fel	 a	 kérdés,	 hogy	miként	 fog	 ez	 tükröződni	 a	médiapolitikákban.	Hiszen	
eddig	a	médiapolitika	kifejezetten	 intézményként	kezelte	a	médiát	 (Napoli,	2007:	
19) . De miként lehet szabályozni egy olyan helyzetet, amikor a közszolgálati csa-
torna	 hírműsora	 tizedannyi	 embert	 ér	 el,	 mint	 egy	 blogger,	 aki	 esetleg	 nem	 is	
ugyanazon ország állampolgára? Hogyan kezelhetik a nemzeti médiahatóságok a 
sokkoló	 ISIS-videókat,	 amelyek	a	kiberterrorizmus	ékes	példái?	Ez	 a	21.	 századi	
médiapolitika igazi kérdése . A válaszkeresés mind elméleti szinten, mind a kuta-
tásban	 (háttérkutatások	 módszertani	 kimunkálása)	 elkezdődött	 (Just–Puppis,	
2012) .

A médiaszabályozás aktuális	alakulása	Bajomi-Lázár	szerint	öt	dolgon	múlik:
– a szólásszabadságról és annak határairól szóló elméleti vitákon;
–  a média közviselkedést és közvélekedést befolyásoló hatását vizsgáló kutatáso-

kon;
– a technológia	fejlettségén;
–  a média tartalomkínálati oldalát meghatározó gazdasági, médiapiaci viszonyo-

kon;
–  a média társadalomformáló hatásáról szóló, a politikai elit által is osztott néze-
teken	(Bajomi-Lázár,	2008:	192).

A	fentiekből	láthatjuk,	hogy	a	médiaszabályozás	háttere,	irányai,	céljai	és	eszköz-
rendszere	is	többféle	lehet.	Pontosabban	a	főbb	irányokat	a	politikai	és	a	gazdasági	
hatalom	jelöli	ki,	ehhez	igazodnak	a	konkrét	médiapolitikai	célok.	A	rendelkezésre	
álló	eszközök	közül	pedig	azokat	választja	ki	a	törvényhozás	(vagy	a	végrehajtás),	
amelyek	a	célok	optimális	elérését	biztosítják.	

A médiapolitikát	 ezért	 újabban	 nem	 mint	 statikus,	 hanem	 mint	 dinamikus 
cselekvési	 rendszert	 írják	 le.	Ennek	tárgya	a	kommunikáció	kialakítása	a	médián	
belül.	„A	médiapolitika	ebből	a	nézőpontból	önálló,	a	maga	dimenzióiban	(szociá-
lis,	időbeni,	térbeli)	nyitott	cselekvési	rendszer,	melyet	elsődlegesen	a	kommuniká-
ció alkot, és a tömegmédiára mint szabályozási területre vonatkozik” (Jarren–
Donges, 1997, idézi Donges, 2010: 64) .

Médiapolitika

A	médiapolitika	olyan	szakpolitika,	amelynek	célja	a	nyomtatott	sajtóban	és	az	
elektronikus médiában fennálló viszonyok megváltoztatása vagy konszolidá-
lása . A demokratikus országokban a médiapolitika legfontosabb törekvése a 
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szólásszabadság	megvalósítása,	valamint	a	sajtóban	és	a	médiában	érdekelt	kü-
lönböző	felek	érdekeinek	harmonizálása.	A	médiapolitika	legfontosabb	eszköze	
a	médiaszabályozás	és	a	források	elosztása	(Bajomi-Lázár,	2008:	223).

A médiapolitikának mint cselekvési rendszernek a tárgya ennek folytán a nyilvá-
nos kommunikáció kialakítása a tömegmédián belül . A médiapolitika fogalmába 
mindazon cselekedetek is besorolhatók, melyek a médiapolitikai döntések keretfel-
tételeinek megváltoztatására vonatkoznak .

A médiapolitika	tárgyalásanak	következő	szakaszában	azt	járjuk	körül,	milyen	
részterületekre	bontható	a	média	jogi	szabályozása.	A	Zürichi	Egyetem	médiaku-
tatója,	Manuel Puppis öt részterületet említ:
–  A szabályozási politika	jelent	minden	olyan	állami	intézkedést,	amely	a	médiá-

ra vonatkozó keretfeltételeket szabályozza . 
–  Az infrastruktúra-politika az elosztó technológiával és a médiacégek támoga-
tási	programjával	foglalkozik.	

–  A médiaszervezeti politika tárgya a médiacégek és a szabályozó hatóságok 
(belső)	szervezete.	

–  A személyzetpolitika a szabályozó hatóságok pozícióinak betöltésével, vala-
mint a közszolgálati szolgáltatók stratégiai irányításával foglalkozik .

–  A program- és információpolitika	 a	 politika	 befolyását	 jelenti	 a	 tartalomra	
(Puppis, 2010: 37) .

Tekintsük	 most	 át,	 miként	 jelennek	 meg	 e	 területek	 a	 konkrét média szabá-
lyozásokban.

Elsőként	a	 tulajdonosi háttér szabályozását kell említenünk . A 21 . században 
az	állami	tulajdonban	lévő,	nemzeti	keretek	között	működő	közszolgálati	média	és	
a	 magánkézben	 levő,	 globális	 kereskedelmi	 média	 kettőssége	 meghatározó	 –	 az	
egyik oldalról . A másik oldalról, különösen a hálózati média világából nézve a 
tartalom-előállítás	és	az	azt	továbbító	intézményrendszer	mellett	az	adatátvitelhez	
szükséges	csatornák,	hálózatok	 tulajdonosi	köre	 is	 alapvető	 fontosságú.	S	 itt	már	
nemcsak a klasszikus értelemben vett tömeg- és hálózati kommunikációt kell meg-
említeni,	hanem	a	 telekommunikációt	 is.	A	20.	 század	médiaszabályozása	kifeje-
zetten	fellép	a	médiakoncentráció	ellen,	mondván,	az	objektív	tájékozódáshoz	való	
jogunk	miatt	 nem	 engedhető	meg	 a	médiapiacon	 olyan	 tulajdonosi	 koncentráció	
–	akár	horizontális,	akár	vertikális	–,	ami	e	jogunkat	veszélyeztetheti.

A	21.	században	azonban	a	technológiai	fejlődés	tulajdonképpen	megkerülte	az	
ilyen típusú szabályozást azáltal, hogy a médiakonvergencia folyamatának ered-
ményeképpen	a	hálózati	média	digitális	platformján	ugyazon	felületen	elérhetőek	a	
korábbi médiumok is, igaz már nem analóg, hanem digitális formába kódolva .
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Médiakonvergencia

A médiakonvergencia	 kifejezés	 azt	 a	 folyamatot	 írja	 le,	melynek	 során	 a	 ko-
rábbi	analóg	médiaformák	és	előállítási,	valamint	terjesztési	folyamataik	a	digi-
tális	technológia	segítségével	összegződnek	és	kombinálódnak.	A	jelenség	mind	
az	 előállítás,	mind	 a	megosztás	 szintjén	megvalósul.	Használják	 a	 tulajdonosi	
koncentráció	globális	folyamatainak	leírására	is	(Lister	et	al.,	2003:	420).

Másodszor szabályozást igényel a műsorszolgáltató szervezet felépítése, irányító 
testülete	és	működése	is.	Különösen	az	átláthatóság	(döntéshozatali,	felelősségbe-
li) és ezzel szoros összefüggésben az elszámoltathatóság	(jogi,	gazdasági)	tekin-
tetében fontos . E kérdések természetesen a kereskedelmi és a közszolgálati médiu-
mok	 esetében	 is	 jelentőséggel	 bírnak.	 Közszolgálati	 média	 esetében	 a	 hatalom	
befolyásoló	 erejére,	 illetve	 annak	 lebontására	 kell	 hivatkoznunk.	Magántulajdon-
ban	lévő,	de	nemzeti	keretek	között	működő	kereskedelmi	média	tekintetében	szá-
mos	állam	kiköti,	hogy	csak	saját	állampolgárai	jelenhetnek	meg	tulajdonosi	köré-
ben	a	nemzeti	kultúrához	való	erős	kapcsolódás	és	a	külföldi	gazdasági	befolyással	
szembeni védelem miatt .

Murdoch, a médiamogul

A világ második legnagyobb médiavállalatának, a News Corporationnek az 
elnök-vezérigazgatója	Rupert Murdoch. Az ausztrál származású médiamogul-
nak	is	meg	kellett	előbb	szereznie	az	amerikai	állampolgárságot,	hogy	birodal-
mát	 az	USA-ra	 is	 kiterjeszthesse.	 1953-ban	 édesapjától	 néhány	 ausztrál	 lapból	
álló	céget	örökölt.	Az	1960-as	évek	végére	övé	lett	az	ausztrál	és	az	új-zélandi	
lappiac.	 Ezután	 áttette	 székhelyét	 Angliába,	 és	 1969-től	 ott	 is	 terjeszkedésbe	
kezdett, megvette a The Sun	majd	a	The Times napilapokat . Televíziós érdekelt-
ségeibe	a	Sky	csoport	tartozik.	S	bár	1974-ben	New	Yorkba	költözött,	az	ameri-
kai állampolgárságot csak 1985-ben kapta meg . Ezután kezdhetett ottani felvá-
sárlásokba . Megvette a 20th	 Century	 Fox	 stúdiót,	 létrehozta	 a	 Fox	 televíziós	
hálózatot.	2012-ben	a	cégnek	48	ezer	alkalmazottja	volt,	és	több	mint	egymilli-
árd dolláros nyeresége .

A médiaszabályozás harmadik nagy kérdésköre a finanszírozással foglalkozik . 
Vajon	 évente	hány	milliárd	 forintból	 gazdálkodhatnak	 a	 közszolgálati	 csatornák?	
Hogyan	és	mire	költhetik	ezt	az	összeget?	Teljesítményük	mennyiségi	és	minőségi	
jelzőszámai	befolyásolják-e	a	támogatás	mértékét?	Számít-e	a	közszolgálati	csator-
nán	a	nézettség,	a	szakmai	díjak?	Hogyan	jelennek	meg	a	finanszírozás	kérdései	a	
kereskedelmi	 csatornák	 esetében?	Természetesen	 ezek	 a	kérdések	 tágabb	kontex-
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tusba	 is	helyezhetők,	 s	 a	médiaipar,	 a	média-gazdaságtan	keretében	 is	 tárgyalha-
tók.	Idézhetjük	Allan	Neuharth	–	a	Gannett	médiavállalat	volt	elnöke	–	kissé	cini-
kus	megjegyzését:	„Itt	üzletről	van	szó.	Nem	gondolnám,	hogy	ennek	bármi	köze	
volna	az	Első	Alkotmánykiegészítéshez”	(idézi	Bagdikian,	2012:	174).

Külön szabályozást igényelnek a médiatartalmak továbbításának	lehetőségei.	
Az	eltérő	technológiai	megvalósítás	eltérő	keretrendszert	igényel:	a	földi	frekven-
ciától	kezdve	a	kábelszolgáltatáson	át	a	műholdas	megoldásig,	valamint	a	hálózati	
kommunikáció	 lehetőségét	 biztosító	 szolgáltatókig.	 A	 szabályozás	 összetettsége	
azon	is	 látható,	hogy	a	 jeltovábbítás	 technikai	regulációja	a	 legtöbb	esetben	nem-
zetközi összehangolást igényel .

Végül	meg	kell	említeni	a	médiatartalmak szabályozásának kérdését . Az eddi-
gi	 magyar	 médiatörvények	 mindegyike	 foglalkozott	 a	 szabályozásával.	 Vegyük	
sorra,	milyen	mintázatok	 láthatók	ebből	a	szempontból.	A	tartalomszabályzás	ki-
tért a gyártás helyére, s ezzel kapcsolatban kvótákat határozott meg a hazai, illetve 
európai	gyártású	műsorok	kedvezményezésére.	Szabályozta	a	tartalmak	korosztá-
lyi besorolását, egyáltalán magát a bemutathatóságot is . Megszabta a káros tartal-
mak	körét,	továbbá	szabályozta	a	reklám	arányát	a	műsorfolyamon	belül	(Puppis–
Leen–Saeys,	2010:	108–110).

Az	1990-es	évek	második	felétől	felmerült	egy	új	elképzelés	a	média	irányítá-
sával kapcsolatban . Az eddig túlnyomórészt állami, kormányzati, esetleg piaci 
	szabályozás	mellett	 az	 iparági	 résztvevőket	 is	 igyekeztek	mind	 szélesebb	 körben	
bevonni	 a	 szabályozásba.	 A	 média	 irányításának	 új	 elképzelése	 az	 ún.	 média-
governance,	mely	egyesíti	a	külső	szabályozást	és	az	önszabályozást	mind	formá-
lis,	mind	informális	módozataiban.	Ahogy	a	médiaszociológus	Denis	McQuail	fo-
galmaz: „Az elszámoltathatóság kérdése kizárólag a szélesebb értelemben vett 
irányítás (governance) bizonyos keretei között tárgyalható . A governance az ellen-
őrzés	olyan	eljárasait	írja	le,	amelyek	decentralizáltak	és	összetettek.	(…)	Minden	
olyan	eszközt	magában	 foglal,	 amelyekkel	 a	 tömegmédiát	 irányítják,	 támogatják,	
igazgatják	és	felelősségre	vonják.	(…)	A	governance	minden	esetben	magában	fog-
lal	normákra	vagy	sztenderdekre	vonatkozó	elgondolásokat”	 (McQuail	2010:	75).

Szabályozástörténet

A	 médiaszabályozás	 első	 szakaszában	 a	 „műsorszolgáltatás	 régi	 struktúrájá-
nak” a közszolgálatiság alapelvei által befolyásolt korai szemlélete uralta a mé-
diapolitikát . A második szakaszban a szabadpiaci megközelítést vették át, ösz-
tönözve	 a	 földfelszíni	 sugárzású	 „ómédia”	 és	 az	 új	médiatechnológiák	 közötti	
versenyt . A harmadik szakaszban világszerte bevezették a dereguláció és a kon-
vergencia	 által	 dominált	 globális	 struktúrájú	 médiapolitikát	 (Katz,	 2010:	 201,	
a	szabályozástörténethez	lásd	még	Van	Cuilenburg	–	McQuail,	2003).
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Az	új	médiaszolgáltatások	 technológiai	 fejlődése	és	a	szélesebb	körű	versenyt	 tá-
mogató	 szemléletváltás	 következtében	 a	 médiapolitika	 jelentős	 változáson	 ment	
keresztül	az	utóbbi	évtizedekben.	A	fejlődés	fő	iránya	eltolódott	az	új	médiatech-
nológiákat	a	 földfelszíni	 sugárzású	 televíziózáshoz	képest	másodlagosnak	 tekintő	
felfogástól az üzleti és piaci	erők	által	dominált,	globális és piacvezérelt iparág
ként	 történő	meghatározásuk	felé.	Az	európai	médiakutatók	 is	 látják	ezt	a	 folya-
matot, a média ökonomizálódását . Manfred Mai, aki a német médapolitika alaku-
lásait	vázolja	fel,	így	összegzi	a	folyamatot:	„Időközben	a	műsorszolgáltatás	mint	a	
médiagazdaság	része	olyan	gazdasági	súlyra	tett	szert,	amely	a	kultúrát	legfeljebb	
a	célhoz	vezető	eszköznek	tekinti.	(…)	Míg	a	műsorszolgáltatás	kezdeti	időszaká-
ban	a	vezérelv	kultúrpolitikai	jellegű	volt,	addig	ma	inkább	a	gazdasági	jelleg	do-
minál” (Mai, 2010: 191) .

3.1.1. Médiaipar

Egyetlen részvénnyel napi 500 forintot kereshet az, aki a médiában nem a tarta-
lomra,	 hanem	 a	 gazdasági	 vonatkozásokra	 figyel.	 A	 Disney	 részvényei	 ugyanis	
2014 . november 5-én reggel még 89,59 dollárt értek, este már 91,6-ot . Megér eny-
nyit	 a	 befektetőknek,	 hiszen	 a	 világ	második	 legnagyobb	médiavállalkozásaként,	
160	 ezer	 alkalmazottjával	 és	 olyan	 érdekeltségi	 körrel,	 melybe	 stúdiók	 (Disney,	
Touchstone,	Pixar),	televíziós	hálózatok	(ABC,	Disney	Channel,	Jetix)	éppúgy	be-
letartoznak,	mint	az	élményparkok,	játékok	vagy	a	képregények	kiadása,	gazdasá-
gi	értelemben	remekül	teljesít.

Az	 eddigiek	 alapján	 is	 láthatjuk,	 hogy	 a	 médiakutatásban	 egyre	 szembeöt-
lőbb	 lett	 az	 iparág gazdasági beágyazottsága is – már csak a volumen miatt is . 
A	McKinsey	cég	által	 készített	 2013-as	 jelentésből	 az	derül	ki,	 hogy	a	világon	a	
média befogadói 2013-ban 1534 milliárd dollárt költöttek médiafogyasztásra, 2014-
ben	hozzávetőlegesen	1634	milliárdot	fognak	rá	költeni,	és	2018-ra	pedig	az	összeg	
átlépi	a	kétezer	milliárdot	is.	Magyarország	GDP-je	mindeközben	kevesebb	mint	a	
tizede	a	fenti	összegnek,	130	milliárd	dollár.	Ekkora	piacról	van	szó.	Vagy	inkább	
kétszer ekkoráról . Miért is?

A piac kettős szerkezete miatt . A médiakutató Philip Napoli szerint a média-
piacok	meghatározó	közgazdasági	 tulajdonsága	a	piac	 termékeinek	kettősségében	
rejlik.	Mert	a	médiapiacon	nem	kizárólag	és	talán	nem	is	elsősorban	a	tartalom a 
termék,	amit	megvesz	az	olvasó,	a	hallgató	vagy	a	néző.	Hanem	ha	el	nem	is	ad-
ható, de beárazható a közönség, a	közönség	reklámozók	iránti	figyelme.	A	média-
piac	e	két	elsődleges	terméke	eltérő	tulajdonságai	alapján	vizsgálható.	A	tartalom	
kérdése	az	egyszerűbb,	a	közönségé	már	kevésbé.	Ahogy	Ang	találóan	megfogal-
mazta: a közönség gyorsan múló termék – szinte azonnal elavul .
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A közönség – termék

„A közönség minden bizonnyal sokkal szokatlanabb termék, mint a tartalom . 
Amikor	 a	 hirdetőknek	 árulják	 a	 közönséget,	 a	médiavállalatok	 lényegében	 az	
emberi	figyelemmel	kereskednek.	Az	emberi	figyelem	sokkal	absztraktabb,	bi-
zonytalanabb	és	kevésbé	kézzelfogható	termék	(…)	A	közönség	másik	lényeges	
tulajdonsága,	hogy	a	termelőfolyamatot	meglehetősen	kiszámíthatatlanná	teszi.	
Ez nagyrészt annak tudható be, hogy a közönségtermék olyan nyersanyagból 
készül, amelyet a gyártók nem tudnak hatékonyan irányítani .” (Napoli, 2010: 
125–126)

A	 fogyasztói	 és	 hirdetői	 bevételek	 aránya	 azonban	 médiatípusonként	 változik.	
A könyvkiadás bevételei szinte kizárólag a fogyasztóktól, a könyvet megvásárló 
olvasóktól származnak . A rádiós, televíziós szolgáltatások egy része ingyenes a 
nézők,	 hallgatók	 számára,	 így	 e	 cégek	 bevételeinek	 döntő	 hányada	 a	 hirdetőktől	
származik,	 kiadásaik	 is	 vannak,	 hiszen	 a	 klasszikus	 médiatartalmak	 előállítása	
költséges . A hálózati, közösségi média piaci szempontból is érdekes: bevételeik a 
hirdetőktől	 származnak,	 nem	 a	 felhasználóktól;	 s	 még	 a	 tartalom-előállítás	 sem	
kerül	 semmibe,	 mert	 a	 közösségi	 média	 felhasználója	 generálja	 a	 tartalmakat.	
Mintha	minden	Facebook-felhasználó	kapna	két-háromszáz	olyan	újságot,	melyben	
csak	hirdetések	vannak,	a	 lap	 többi	részét	ő	maga	 töltheti	ki	és	oszthatja	meg	is-
merőseivel.	Nyomtatásban	mindez	furcsának	tűnne,	digitális	platformon	természe-
tes és virágzó üzlet .

Az utóbbi másfél évtizedben végbement médiaipari és piaci változásokban 
Croteau és Hoynes négy nagy trendet különít el:
–	 	Sosem	látott	mértékű	növekedés. Fúziók és felvásárlások eredményeként gigá-
szi	birodalmak	jöttek	létre.

–  Integráció.	Horizontálisan	mind	több	médiaformára	terjesztik	ki	tevékenységü-
ket,	és	vertikálisan	is,	a	tartalom	előállításától	az	elosztásig	mindent	egy	kézben	
tartanak .

–  Globalizáció.	A	médiabirodalmak	termékeikkel	az	egész	világon	jelen	vannak,	
kereskednek .

–	 	A	tulajdonlás	koncentrációja.	A	nagyobb	résztvevők	egyre	több	médiavagyont	
vásárolnak	 fel,	 a	 mainstream	 média	 tulajdonlása	 egyre	 koncentráltabbá	 válik	
(Croteau–Hoynes,	2013:	94).

Ezt	még	 kiegészíthetjük	 azzal,	 hogy	mivel	 a	 piacon	 többen	 is	 látják	 a	médiában	
rejlő	lehetőségeket,	olyan	vállalatok	is	bevásárolják	magukat	a	médiaiparba,	ame-
lyek	korábban	egészen	mással	foglalkoztak	(Fourie,	2007:	2/152).
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Big Business

James	Cameron	1997-ben	megjelent	filmje,	a	Titanic a 20 . század legtöbb bevé-
telt	hozó	filmje	lett.	Összesen	238	millió	dollárba	került,	s	már	az	Egyesült	Álla-
mokban	eladott	mozijegyekből	bejött	600	millió	dollár,	a	világpiaci	értékesítés-
sel	 ez	 a	 szám	 2	 milliárdra	 nőtt.	 Televíziós	 értékesítésből	 30	 millió,	 videó-	 és	
DVD-eladásokból	1	milliárd	bevétel	lett.	A	Celine	Dion	énekelte	főcímdal	CD-
kiadásával 300 milliót kerestek . Becslések szerint a tiszta nyereség – mely a 
News	Corporation	és	a	Viacom	markát	ütötte	–	elérhette	az	egymilliárd	dollárt	
(Croteau–Hoynes,	 2013:	 138–140).	A	 példán,	 a	 gazdasági	 sikeren	 az	 is	 látszik,	
hogy	 a	médiatermékek	 nem	 csak	 egyetlen	 piacon	 értékesíthetőek.	 A	mozifilm	
pénzügyi	sikere	nem	csak	a	jegybevételekben	mérhető,	mert	a	mozivetítés	csak	
az	 elsődleges	 piac.	 A	 másodlagos,	 harmadlagos	 piac	 –	 a	 televíziós	 vetítés,	 a	
DVD-kiadás,	filmhez	kapcsolódó	emléktárgyak	–	általában	több	bevételt	jelente-
nek, mint maga a vetítés .

Az iparági átalakulások hatására	 jól	 érzékelhetően	 változott	 a	médiatermékek	
tartalma	is.	Érdekes	módon	azonban	a	médiaipar	mennyiségi	növekedése,	erősö-
dése egyáltalán nem a tartalmi gazdagodás felé vitte a kínálatot . A nagyvállalatok 
a	piaci	logikát	követve	maximális	profitra	törekszenek	minimális	kockázatvállalás	
mellett . Ez pedig inkább a régi tartalmak ismétlésének, másképp tálalásának ked-
vez,	nem	új	 tartalmak	bevezetésének.	Michael	Fuchs,	 aki	 az	1990-es	évek	elején	
az HBO elnöke volt, már akkoriban így nyilatkozott a televíziós piac átalakulásá-
ról:	„mindenki	500	csatornáról	beszél.	(…)	Az	az	ötszáz	csatorna	a	régi	csatornák	
átalakított	változataiból	lesz”	(Croteau–Hoynes,	2013:	181).

Az iparági koncentráció következtében végbement tartalmi átalakulás a követ-
kezőket	jelentette	az	elmúlt	másfél	évtizedben:

Homogenizáció.	Az	új	médiatartalmak	korábbi	sikerek	utánzásából	születnek,	
hiszen	ami	egyszer	már	megragadta	a	közönséget,	az	nagy	eséllyel	újra	képes	lesz	
rá . Az utánzás lehet formai, ebben az esetben beszélünk rádiós vagy televíziós 
formatokról, mint a tehetségkutatók között az X-faktor, a Megasztár vagy a Rising 
Star . De lehet tartalmi utánzás is, bár ezek esetében nagyobb a kockázat . A 20 . 
század második legnézettebb sorozata, a Dallas folytatása már nem tudott széles 
közönséget	a	képernyő	elé	vonzani.

Kreativitás kontra kockázatkerülés

„[A]	filmstúdiók,	 ha	 lehet,	még	 kockázatkerülőbbé	 váltak.	 (…)	A	 hajdani	 stú-
diófőnökök	a	megérzéseikre	hagyatkoztak.	Manapság	a	zöld	utat	jelentő	dönté-
sek nagyon nagy mértékben bizottságoktól, fókuszcsoportoktól és konszenzu-
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sos	határozatoktól	függnek.	Nem	éppen	ez	a	művészi	alkotás	receptje”	–	írta	az	
ezredfordulón Peter Bart,	 a	 Paramount	 Pictures	 egykori	 igazgatója	 (idézi	
Croteau–Hoynes,	2013:	183).

Visszaszorulnak a lokális tartalmak. A globális, világméretekben gyártó válla-
latóriások	 olyan	 tartalmak	 előállításában	 érdekeltek,	 amelyek	 nemcsak	 lokálisan,	
hanem globális méretekben is érdekesek, eladhatóak .

Egyszerűsödés, szenzációhajhászás.	 A	 médiaipar	 elsődleges	 érdeke,	 hogy	
megnyerje	a	hirdetőket,	s	ezáltal	bevételre,	haszonra	tegyen	szert.	A	média	hatás-
kutatása	pontosan	meg	tudja	mondani,	milyen	érzelmi	és	mentális	előhangoltság(ot	
biztosító	 műsortartalom)	 kell	 ahhoz,	 hogy	 a	 közönséget	 ne	 idegesen,	 feszülten,	
gondolataiba	mélyedve	érje	a	reklámblokk,	hanem	oldott,	ellazult,	vásárlós	hangu-
latban	legyen.	Erre	nyilvánvalóan	kevésbé	alkalmasak	a	komoly	hírműsorok,	hát-
térelemzések,	dokumentumfilmek.	Igen	jók	viszont	a	show-műsorok,	a	vetélkedők,	
a	délutáni	beszélgetős	műsorok,	melyek	kiszámítható	módon	vonzzák	a	közönsé-
get . Ben Bagdikian, a Berkeley egykori médiaprofesszora mondta, hogy a komoly 
műsorok	 arra	 emlékeztetik	 a	 közönséget:	 az	 összetett	 emberi	 problémák	nem	ol-
dódnak	meg	attól,	hogy	új	dezodorra	váltunk.	

A hírműsorok felhígulása	ma	már	nem	csupán	a	kereskedelmi	 televíziók	 jel-
legzetessége.	Az	 infotainment	 szervezőelve,	a	 szórakoztatva	 informálni,	a	 szako-
sodott	 hírcsatornák	 kivételével	 a	média	 valamennyi	 szegmensére	 igaz	 (Croteau–
Hoynes, 2013: 180–193) .

A fentiek ismeretében nem csodálkozhatunk azon, hogy a média piaci alapú 
szemlélete,	modellje	egyre	erősebb	bírálatokat kap . Maga a piaci modell azt állít-
ja,	hogy	a	médiaipar	egyszerre	termel	profitot,	és	elégíti	ki	a	közönség	szükségle-
teit,	 pontosabban	miközben	 kielégíti	 a	 közönség	 igényeit,	 jelentős	 profitot	 is	 ter-
mel . Minden azon múlik tehát, hogy kik és miként határozzák meg, hogy ki 
alkotja	a	közönséget,	és	milyen	igényei	vannak.

A	piaci	modell	kritikáját	David Croteau és William Hoynes így összegzik:
–	 	A	 piacok	 nem	 demokratikusak:	 a	 siker	mércéje	 a	 profit,	 a	 befolyás	mércéje	 a	

pénz .
–	 	A	piacok	 újratermelik	 az	 egyenlőtlenségeket,	 hiszen	 a	 piacra	 belépők	 számára	
nem	egyenlő	módon	állnak	 rendelkezésre	anyagi	 források.	A	médiapiacra	való	
belépés különösen költséges .

–  A piacok nem ismerik az erkölcsöt: nem tesznek különbséget a társadalom szá-
mára hasznos vagy káros termékek között .

– A piacok nem feltétlenül elégítik ki a társadalmi szükségleteket .
–	 	A	 piacok	 nem	 feltétlenül	 elégítik	 ki	 a	 demokratikus	 szükségleteket	 (Croteau–

Hoynes, 2013: 39–42) .
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A piac kritikáját továbbgondolva és a médiára	vonatkoztatva	mutatja	be	James 
Curran, a londoni Goldsmiths Egyetem médiakutató	 központjának	 igazgatója.	
Úgy	véli,	az	a	liberális	szemlélet,	miszerint	a	média	legfontosabb	feladata	őrködni	
a	 közhatalom	 felett,	 figyelni	 és	 nyilvánosságra	 hozni	 túlkapásait	 és	 visszaéléseit,	
meglehetősen	idejétmúlt.	Curran	szavaival	poros,	anakronisztikus.	Hiszen	ha	meg-
nézzük	a	médiatartalmakat,	elenyésző	részük	foglalkozik	közügyekkel.	(Hozzáve-
tőlegesen	 kiszámított	 magyar	 adat	 91	 csatornára	 vonatkozóan:	 a	 teljes	 műsorfo-
lyamnak	 mintegy	 5	 százaléka	 foglalkozik	 közélettel	 –	 legalábbis	 a	 műsor	 címe	
szerint.)	Az	 az	 alapfeltevés	 sem	 állja	meg	 a	 helyét,	 hogy	 a	média	 elnyomásának	
klasszikus	 helye	 a	 közhatalom	 lenne.	Ma	már	 a	 gazdasági	 erő,	 a	magánhatalom	
sokkal	nagyobb	kihívást	jelent	a	média	függetlenségének,	mint	a	kormányzat	vagy	
a	 politika	 általában.	 Sőt,	 a	 folyamat	 itt	 nem	 állt	 meg:	 „Már	 nem	 arról	 van	 szó,	
hogy	a	médiumok	kapcsolataik	miatt	kompromittálttá	váltak	a	»big	business«	ál-
tal,	a	média	maga	lett	a	»big	business«”	(Curran,	2010:	341).	Esetenként	az	is	elő-
fordul,	 hogy	 a	 piac	 kifejezetten	 elnémítja,	 ellehetetleníti	 azokat	 a	 médiumokat,	
amelyek	még	valóban	őrködnének	a	közélet	tisztasága	felett	(Protess	és	munkatár-
sai	kutatásait	idézi	Curran,	2010:	343–344).

3.2. Milyen környezetet teremt a média?

Mára	 teljesen	nyilvánvaló	a	médiahasználók	 számára,	hogy	a	média nem tükör, 
nem	ablak	a	világra.	Ám	az,	hogy	a	média	miben	és	hogyan	alakítja tapasztala-
tainkat, környezetünket, kultúránkat, illetve a média segítségével mi magunk mi-
ként	tesszük	ezt,	az	már	kevésbé	ismert.	A	média	működését	ebből	a	szempontból	
úgy	lehet	a	legjobban	megmutatni,	ha	megfogadjuk	Roger Silverstone tanácsát, és 
nem a médiumra magára, hanem a mediatizáció, a közvetítés folyamatára	figye-
lünk . „[Ú]gy kellene gondolkodnunk a médiáról, mint egy közvetítési folyamatról, 
mint mediatizációról . Ehhez arra van szükség, hogy többnek tekintsük ezt a 
	közvetítést	 a	 médiaszövegek	 és	 befogadóik	 közötti	 kapcsolódási	 pontnál.	 (…)	
A	közvetítés	a	jelentés	elmozdulását	jelenti,	egyik	szövegből	a	másikba,	egyik	dis-
kurzusból	a	másikba,	egyik	eseménytől	a	másikhoz”	(Silverstone,	2008:	28).	A	je-
lentések	 cirkulációja	 lesz	 az,	 melynek	 során	 értelmezzük	 magunk	 számára	 a	
 (mediatizált) világot . Hasonlóképp vélekednek más médiakutatók is: „a média 
a	 mediációs	 folyamat	 részét	 képezi,	 nem	 köztes	 eszköz	 két	 tényező	 között”	
 (Ran tanen, 2005: 18) .

Amikor a média megmutat, társadalmilag is láthatóvá tesz valamit, akkor ar-
ról	is	informálja	a	befogadót,	hogy	a	jelenséget,	kérdést,	eseményt	milyen	kontex
tusba	helyezi,	azaz	hogy	úgy	jelenít-e	meg	valamit,	mint	amivel	kapcsolatban	tár-
sadalmi konszenzus	 van,	 vagy	 mint	 amiről	 érvényes	 vita folyik, vagy pedig 
deviánsként .
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3.2. ábra:  Társadalmi konszenzus és deviancia  
(Hallin, 1984 alapján, közli Allan, 2010: 82)

A konszenzus 
területe

A legitim vita 
területe

A deviancia 
területe

A határok természetesen változhatnak	 az	 egyes	 területek	 között	 –	 gondoljunk	
csak bele abba a változásba, ami az emberi test, az intimitás megmutathatóságá-
nak	 kérdését	 jellemezte	 az	 elmúlt	 harminc	 évben.	Mindez	 arra	 is	 példa,	 hogyan	
kapcsolódik a média tartalma a társadalmi, közösségi normák, a normativitás 
kérdéséhez.	 A	 mai	 médiakultúrában	 elsődleges	 fontosságú,	 hogy	 a	 médiahasz-
nálók hol húzzák meg a normativitás határait mindennapi gyakorlatuk során . Elfo-
gadható-e	 annak	 a	 nőnek	 a	 viselkedése,	 aki	 okostelefonját	 a	 vállával	 füléhez	
	szorítva,	hangosan	zokogva	meséli	ismerősének	szerelmi	csalódása	történetét,	mi-
közben	két	szabad	kezével	almát	válogat	egy	hipermarketben?	Segítsünk	neki?	Mi-
ben,	a	lelki	bajában	vagy	az	almaválogatásban?	Őt	nem	zavarja	ez	a	helyzet?	Sok	
elméleti	szakember	állítja,	hogy	a	médiatechnológia (hálózat és telekommuniká-
ció) nem új nyilvánosságot teremtett, hanem a privát szféra megmutat hatóságát 
tette	lehetővé	a	nyilvános	szférában.	A	21.	század	médiakultúrája	szempontjából	a	
fejezetben	először	a	normativitás,	majd	a	globalizáció	kérdéseit	mutatom	be.

3.2.1. Normativitás

2007	tavaszán	egy	Hollandiában	beharangozott	valóságshow	borzolta	a	kedélyeket	
szerte	Európában:	a	„Nagy	Donor	Show”-ban	egy	halálos	beteg	nő	versenyeztetett	
egészséges	veséjéért	három	beültetésre	váró	jelentkezőt.	Az	Endemol	által	gyártott	
show	Hollandiában	is	erős	ellenzésre	talált,	az	akkori	kormányfő	tiltakozott,	a	hol-
land	orvosi	kamara	kizárással	fenyegette	azt	a	tagját,	aki	a	vetélkedőből	származó	
vesét	majd	beülteti.	Az	egyik	magyar	kereskedelmi	televízió	még	tudósítót	is	kül-
dött	a	show	helyszínére.	Így	mi	is	élőben	hallhattuk:	a	műsor	beugratás	volt,	a	nő	
nem	haldoklik,	de	a	versenyzők	tényleg	betegek,	s	a	műsor	igazi	célja	az	volt,	hogy	
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felrázza a szervátültetéssel kapcsolatban a hollandokat . Mi is akkor a társadalmi 
norma?	 Szentesítheti-e	 a	 cél	 az	 eszközt?	 Jó	 cél	 érdekében	 sokkolhat-e	 a	média?	
Hasonló esetben mi a normatív?

Bajomi-Lázár Péter: A Bácsfi-paradoxon

„[A]	normák	megerősödését	sokszor	éppen	a	normasértés	provokálja	ki.	A	mé-
diában	megjelenő	normasértés	e	hasznos	 társadalmi	funkcióját	 főként	a	morá-
lispánik-elméletek és a médiabotrány-elméletek irodalma elemzi, de történeti 
gyökerei	 messzebb	 nyúlnak.	 A	 provokatív,	 felforgató,	 gyűlöletkeltő,	 meghök-
kentő	 szólás	 –	 vagy	 az	 olyan	 szimbolikus	 beszéd,	 mint	 a	 karlendítés	 –	 arra	
készteti	 az	 embereket,	 hogy	 újragondolják	 mindazt,	 ami	 a	 meggyőződésükké	
vált, dogmává kövesedett . A tiltás tehát nemcsak indokolatlan, de akár 
kontraproduktív	 is	 lehet:	 éppen	 attól	 a	 lehetőségtől	 foszthatja	meg	 a	 társadal-
mat,	 hogy	 tisztázza	 a	 vitás	 kérdésekhez	 való	 viszonyát.	Nevezhetjük	 ezt	 akár	
Bácsfi-paradoxonnak	is:	az	önjelölt	népvezér	és	nyolcvan	nyilasának	megjelené-
se	nem	a	hungarista	»eszmék«	terjedéséhez	vezetett,	hanem	–	ellenkezőleg	–	tö-
meges tiltakozást váltott ki . Emberek ezrei írták alá a Népszava tiltakozó iratát, 
majd	vonultak	az	utcára	demonstrálni.	Még	a	politikai	pártok	is	szokatlan	össz-
hangban	 határolódtak	 el	 a	 szélsőséges	 véleményektől.	 Paradox	 módon	 tehát	
Bácsfi	nagy	szívességet	 tett	a	magyar	 társadalomnak	azzal,	hogy	ostoba	néze-
teivel	a	nyilvánosság	elé	állt:	ez	kellett	ahhoz,	hogy	a	holokauszt	kérdése	a	sajtó	
és	a	média	egészében	napirendre	kerüljön,	és	ez	provokálta	ki	az	egykori	és	a	
potenciális	népirtóktól	való	tömeges	elhatárolódást.”	(Bajomi-Lázár,	2004)

A	média	működésének	normatív elgondolásai arra keresik a választ, hogy a de
mokratikus társadalmakban milyen szerepet kellene betöltenie a médiának, 
hogy	 eredményesen	 járuljon	 hozzá	 olyan	 társadalmi párbeszéd megteremtésé-
hez,	 mely	 elősegíti	 a	 jobb,	 körültekintőbb	 közös	 döntéshozatalt.	 S	 hozzájárul	 a	
kulturális átalakulásokhoz	is	új,	előremutató	kulturális	gyakorlatok	bemutatásá-
val.	A	normativitás	az	elmélet	és	a	gyakorlat	szintjén	is	megjelent	mind	az	ameri-
kai, mind az európai megközelítésekben .

Európában	az	elektronikus	médiumok	működése	eleve	közszolgálati	mederben	
valósult	meg	az	1920-as	évek	közepétől,	de	a	nyomtatott	sajtó	piacán	ekkorra	már	
háttérbe	szorultak	a	szeriőz	lapok	a	bulvársajtó	előretörése	miatt.	A	sajtó,	a	nyilvá-
nosság	és	a	társadalom	demokratikus	működése	közötti	kapcsolatrendszer	változá-
sának történeti dimenzióit Habermas tárta fel mára klasszikussá vált A társadal-
mi nyilvánosság szerkezetváltozása	című	művében,	melyben	a	klasszikus polgári 
nyilvánosságot emelte a mindenkori norma	rangjára.

Az	Egyesült	Államokban	az	elektronikus	sajtó	erőteljes	kereskedelmi	orientáci-
óval	 jött	 létre	 a	 piac	mindenhatóságába	 vetett	 hit	 jegyében.	Azonban	 a	 kereske-
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delmi	média	és	a	demokratikusan	működő	társadalom	viszonyában	számos	deficit	
mutatkozott, így megfogalmazódott az igény, hogy foglalkozzanak a normativitás 
kérdésével.	Elsőként	a	Hutchins	Bizottság	működését	érdemes	említeni:	1947-ben	
a	Time	kiadóvállalat,	Henry	Luce	finanszírozta	azt	a	vizsgálatot,	melynek	vezeté-
sére Robert Hutchinst,	 a	Chicagói	Egyetem	 rektorát	 kérték	 fel.	A	 független	 bi-
zottság	feltárta,	hogy	a	tömegsajtó	a	maga	szenzációhajhász	tartalmaival	nem	járul	
hozzá	ahhoz,	hogy	a	társadalomban	nyilvánvalóvá	váljanak	a	közös	társadalmi	cé-
lok	és	értékek.	Ám	a	jelentés	mindezzel	kapcsolatban	nem	az	erősebb	állami	sze-
repvállalást	sürgette,	hanem	a	társadalmi	felelősségre	irányította	a	figyelmet.	Ez	az	
elgondolás köszön vissza 1956-ban Fred Siebert, Theodor Peterson és Wilbur 
Schramm kutatásában, melyet a Four Theories of the Press	 című	 könyvükben	
publikáltak.	Ebben	a	sajtó	négy	működési	 típusát	különböztették	meg:	az	autori
tert, a libertariánust, a társadalmi felelősség típusát és a diktatorikust.

A sajtó négy elmélete – és az elméletek kritikája

A sokat hivatkozott tanulmányt számos bírálat	 is	 érte;	 az	 1990-es	 évektől	
kezdve	egyre	többen	találták	túlideologizáltnak	Sieberték	gondolatait.	Ilyen	irá-
nyú kritikát fogalmazott meg John Nerone 1995-ös Last Right: Revisiting Four 
Theories of the Press	 című	szerkesztett	munkájában,	 illetve	Daniel C. Hallin 
és Paolo Mancini Médiarendszerek	című	könyvükben.	„Azonban	a	sajtó	»filo-
zófiájának«	–	vagy	mondhatjuk	úgy	is	»ideológiájának«	–	középpontba	állítását	
a	 Four	 Theories	 of	 the	 Press	 egyik	 legnagyobb	 hibájának	 tartjuk”	 (Hallin–
Mancini,	 2008:	24).	Hibájukul	 róják	 fel	 azt	 is,	 hogy	Sieberték	nem	elemezték	
empirikusan a médiarendszerek és politikai rendszerek kapcsolatát, helyette 
mind a négy elméletet a klasszikus liberalizmusból vezették le . 

Hallin és Mancini ezért másképpen, az empirikus kutatást is bevonva, beszél nor-
mativitásról.	Úgy	vélik,	hogy	a	különböző	országok	sajtója	történetileg	eltérő	mér-
tékben	tükrözi,	 illetve	befolyásolja	a	társadalom	szerkezetét.	Ezt	persze	értelmez-
hetjük	fordulatként is, a normativitás előíró aspektusa helyett inkább a leírásra 
került	a	hangsúly.	Az	mindenképpen	igaz,	hogy	a	szerzők	az	általuk	 leírt	három 
médiamodell közül	egyikről	 sem	állítják,	hogy	csak	az	működhet	normatív	mó-
don, és a többi nem . A három modell: 
– a mediterrán vagy polarizált pluralista; 
–	 az	észak-/közép-európai	vagy	demokratikus	korporatista;
– az észak-atlanti vagy liberális modell .

Kutatásukban először a politikai rendszerek (mint a médiarendszerek környeze-
te)	jellemzőit	elemzik,	majd	részletesen	bemutatják	a	három	eltérő	modellt.	A	típu-
sok	identifikálásakor	a	következő	tényezőket	vizsgálták:



56 Műveljük a médiát!

– a lapkiadás alakulása az egyes országokban,
–  a politikai párhuzamosságok, valamint ehhez kapcsolódva a pluralizmus kér-

dése, 
–	 az	újságírói	professzionalizáció	szintje,	valamint	
– az állam szerepe a médiarendszerben . 

Ha	a	magyar	médiarendszert	vizsgáljuk,	akkor	azt	fogjuk	tapasztalni,	hogy	egyik	
modellbe	sem	illeszthető	be	maradéktalanul.	Bizonyos	elemei	a	polarizált	pluralis-
ta, más elemei a demokratikus-korporatista modellhez viszik közel . 

A médiaszociológus Denis McQuail is	hosszú	ideje	foglalkozott	média	és	nor-
mativitás kérdésével . A 90-es években született munkáiban a tömegkommunikáció 
vonatkozásában négy elméletet különít el aszerint, hogy inkább médiaközpontú 
vagy	 társadalom-központú,	 illetve	 inkább	 anyagi	 vagy	 kulturális	 szemléletű	
(McQuail	2003:	16).	Ennek	alapján	megkülönböztet:
–	 társadalmi	elméletet	(médiaközpontú,	kulturális	szemléletű),	
–	 normatív	elméletet	(médiaközpontú,	anyagi	szemléletű),	
–	 operatív	elméletet	(társadalom-központú,	kulturális	szemléletű),
–  hétköznapi, közgondolkodásbeli elméletet (társadalom-központú, anyagi szemlé-
letű).	

A	normatív	elmélet	jelentőségét	McQuail	abban	látja,	hogy	„szerepe	van	a	média-
intézmények	formálásában	és	legitimálásában,	és	jelentős	hatást	gyakorol	más	tár-
sadalmi	ágensek	és	a	különböző	médiumok	közönségének	a	médiával	kapcsolatos	
elvárásaira”	 (McQuail,	 2003:	 16).	A	 normativitással	 kapcsolatos	 elgondolásainak	
középpontjában	a	közérdek	fogalma	áll,	mely	a	médiára	vonatkoztatva	azt	jelenti,	
hogy	a	médiának	működése	során	tekintettel	kell	lennie	az	igazságosság,	a	méltá-
nyosság, a demokrácia, valamint a kívánatos társadalmi és kulturális értékekre .

McQuail	 új,	 2009-ben	 szerzőtársaival	 együtt	 publikált	 elméletrendszere,	 a	
Normative Theories of the Media a (média)normativitás fogalmának minden ed-
diginél differenciáltabb	 kidolgozását	 kínálja.	 A	 könyv	 szemlélete	 azt	 mutatja,	
hogy	McQuail	és	kutatótársai	a	korábbi	–	anyagi	szemléletű	–	megközelítés	felől	a	
kulturális kötöttségek figyelembevétele	 felé	 orientálódtak.	 „Elismerjük,	 hogy	 a	
normatív elméletek sokkal inkább kulturálisan kötött konstrukciókból és paradig-
mákból	állnak,	semmint	hogy	csupán	aktuálisan	 létező	rendszerek	 lennének.	 (…)	
A	normativitás	jelentése	kulturális	értékek	közti	választáson	alapul,	melyek	végső	
soron	olyan	alapmeggyőződésekkel	állnak	kapcsolatban,	hogy	milyen	is	az	emberi	
létezés	természete,	és	mi	a	célja”	(Christians	et	al.,	2009:	viii,	19).	A	másik	eltérés, 
hogy míg korábban kizárólag két szinten, demokrácia és média vagy máskép-
pen társadalom és média viszonylatában vizsgálódtak, most háromszintessé	bőví-
tették	a	kutatást.	Először	 (1)	a filozófiai tradíciót tárták fel, ezt követte (2) a de
mokrácia,	majd	(3)	a	média vizsgálata .
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A filozófiai megközelítést tekintve négy típust azonosítanak . Az elkülönítést 
annak	 alapján	 dolgozták	 ki,	 hogy	 egyes	 értékek	 választásában	milyen	 eltérő	 ha-
gyományok tárhatók fel . Egy adott kultúra inkább a pluralizmust vagy a (szocio-
kulturális) konszenzust	 részesíti-e	 előnyben,	 tartja	 értéknek,	 illetve	 a	 politikai	
mobilizáció tekintetében inkább a tekintélyelvű vagy a részvételi dimenzió-e a 
fontos	(Christians	et	al.,	2009:	21).	A	négy	típus:
–	 korporatista:	a	konszenzust	előtérbe	helyező	autoriter	irányítással;
– libertariánus: pluralista és participatorikus;
– a társadalmi érzékenység típusa: pluralista és autokratikus;
– a polgári részvétel típusa: pluralista és autokratikus .

A demokráciaelgondolások	elemzése	abban	segítette	őket,	hogy	el	tudják	különí-
teni a demokratikus intézmények és gyakorlatok alternatív formáit, melyek a kü-
lönböző	történelmi	körülmények	és	eltérő	politikai	kultúráik	miatt	differenciáltan	
kezelendők.	Végső	soron	McQuailék	a	demokrácia	eltérő	politikai	modelljeit	írták	
le,	két	esetben	konkrétan	visszautalnak	Hallinék	empirikus	munkájára.

Elsőként	 a	 pluralista demokrácia modelljét	 tárgyalják,	 mely	 az	 egyéni	 sza-
badságjogokra	 épít,	 az	 államhatalom	 minimális	 megjelenését	 és	 a	 szabadpiacra	
épülő	gazdaságot	helyesli.	McQuailék	ezt	azzal	a	modellel	kapcsolják	össze,	amely	
a Hallin–Mancini-kötetben mint liberális-pluralista modell szerepel . Az admi
nisztratív demokrácia modellje a professzionális intézményrendszerre helyezi a 
hangsúlyt,	mely	az	állampolgárok	szociális	biztonságát	szolgálja.	Hallinék	mono-
gráfiájában	ez	a	típus	a	demokratikus-korporatista	médiamodellben	jelenik	meg,	s	
számos	nyugat-,	 illetve	észak-európai	országra	jellemző.	A	harmadik	típus	a	pol
gári demokrácia, alapja	az	állampolgárok	aktív	bevonódása	a	politikai	párbeszéd-
be, döntéshozatalba, különösen helyi szinten . Ehhez állnak legközelebb a partici-
patorikus médiaformák, különösen az internet használata . Rendkívül közel áll 
ehhez a negyedikként ismertetett közvetlen demokrácia modellje, melyben azért 
van	fontos	szerepe	a	médiának,	mivel	megjeleníthetőséget	biztosít	minden	fontos,	
a	közösség	ügyeit	érintő	vélekedésnek.

Elemzésük	harmadik	szintjén	magára	a	médiára	fókuszáltak,	különösen	az	új-
ságírásra . Ennek kapcsán James Carey és Michael Schudson elgondolásaira tá-
maszkodnak.	Mindkettejük	újságírás-definíciójában	nagy	szerepet	kap	a	demokra-
tikus	 társadalmi	 rend	 támogatása	 mint	 újságírói	 feladat.	 McQuailék egyébként 
elismerik,	hogy	a	társadalmi	kommunikációban	más	intézmények	is	jelen	vannak,	
jelen	lehetnek,	de	ez	nem	változtat	azon,	hogy	centrális	helyzetben	a	média	áll.	

A média normatív működésére négy eltérő példát hoznak, és mind a négyet 
normatívként kezelik:
–	 amikor	a	média	megfigyel,	monitoroz;
–	 amikor	segítő	közvetítő, támogató;
– amikor radikális szerepben lép fel;
– amikor együttműködő	módon	van	jelen	a	társadalomban.
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A média megfigyelő szerepben	rendkívül	régóta	jelen	van	hatalom	és	társadalom	
viszonylatában.	De	McQuailék	a	megfigyelés	szerepét	nem	szűkítik	le	a	kormány-
zat,	a	politika	feletti	éber	őrködésre,	beleértik	a	média	azon	funkcióját	is,	hogy	ki-
szűr,	összegyűjt	és	bemutat	bármely,	az	emberek	mindennapjai	számára	fontos	in-
formációt, hírt . 

Közvetítő szerepében akkor találkozunk a médiával, amikor segíti a kiegyenlí-
tett,	érzékeny	politikai	döntéshozatalt;	segít	 társadalmi	folyamatok	megjelenítésé-
ben,	 esetleg	 indikátora	 ilyeneknek.	Vagyis	 nem	 szűkíthető	 le	 pusztán	 a	 politikai	
diskurzusban való szerepére .

A	 harmadik	 lehetséges	 szerep	 a	 média	 működésének	 radikális elgondolása, 
mely	legfőképpen	a	klasszikus	baloldali	tradícióba	illeszkedik.	A	politikai,	gazda-
sági	 vagy	kulturális	 hegemóniával	 szembeni	 radikális	 –	 kritikus	 –	 fellépés	 fogja	
jellemezni,	 a	mindenkinek	 egyenlő	 szabadságot	 és	 egyenlőséget	 alapelvén.	Célja	
sokszor	 a	 társadalmi	 hatalom,	 befolyás	 újraelosztása	 (reformok	 vagy	 forradalom	
útján),	melynek	során	az	újságírásnak	komoly	szerep	jut	a	gazdasági	és/vagy	poli-
tikai rendszer átalakításában .

McQuailék	leírásában	a	negyedik	az	együttműködő szerep . Némiképp a moni-
torozó,	megfigyelő	szerep	kritikájaként	is	olvashatjuk,	mert	itt	nem	azzal	a	médiá-
val	 találkozunk,	 amelyik	 folyamatosan	 szemmel	 tartja,	 számon	kéri	 és	 elszámol-
tathatja	 a	 hatalmat,	 ugyanakkor	 önnön	 hatalmát	 megkérdőjelezhetetlennek	 és	
abszolútnak	tételezi.	Az	együttműködő	újságírás	modelljében	benne	van	magának	
a	médiának	is	az	elszámoltathatósága	és	a	transzparenciája.	Az	együttműködő	mé-
dia	 szerepében	 a	 fejlesztő	 típusú	 újságírást	 elemzik	 és	 tekintik	 normatívnak	
(Christians	et	al.,	2009:	200–201).

A 2009-es kötet fontos elmozdulás tehát a tekintetben, hogy a normativitást a 
média többféle szerepben is képes megvalósítani . E megvalósulás egy-egy konkrét 
állam,	 nemzet	 tekintetében	 a	 történeti,	 szociokulturális	 kontextusban	 elemezhető	
és	 értelmezhető.	 Ugyanakkor	 minden	 konkrét	 megvalósulás	 hátterében	 elméleti	
szinten	 kibontható	 az	 eltérő	 filozófiai	 hagyományban	 gyökerező,	 eltérő	 demok-
ráciafelfogás is .

Más irányból közelített a kérdéshez Roger Silverstone, aki a média minden
napi használatából indult	 ki,	 de	 ugyanúgy	 eljutott	 a	 normativitás kérdéséhez . 
Utolsó,	halála	előtt	írt	könyvében,	a	Médiaerkölcsben	a	megjelenés	olyan	szimbo-
likus terének tételezi a médiapoliszt, mely egyszerre leíró és normatív fogalom . 
Silverstone	saját	keretében	a	normativitást	a	felelősség	kérdésével	szoros	összefüg-
gésben	tárgyalja,	s	hármas felelősséget említ: „A mediatizáció folyamatában min-
den	 főbb	 játékos	visel	valamit	 ebből	a	 felelősségből.	Az	első	 (…)	csoportba	azok	
sorolhatók,	akik	a	világról	bennünket	 tájékoztató	képek	és	narratívák	gyártásáért	
és	közléséért	 felelősek.	 (…)	A	második	csoportba	azok	 tartoznak,	akik	alanyként	
jelennek	meg	a	médiában.	(…)	Végül	pedig	ott	van	a	közönség	és	a	használók	mint	
résztvevők	felelőssége.”	 (Silverstone	2010:	150–151)	Silverstone	elismeri,	hogy	ez	
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utóbbi	a	legkeményebb	dió,	ugyanakkor	arra	is	figyelmeztet,	hogy	állampolgárként	
viselt	végső	felelősségünk	messze	tovább	ér,	mint	a	világnak	a	média	általi	ábrázo-
lása,	hiszen	kiterjed	arra	a	világra	is,	amelyet	a	média	ábrázol.

3.2.2. Globalizáció

2014	 októberében,	 a	 Shanghai	 Rolex	 Masters	 elődöntőjén,	 a	 játék	 egyik	 szüne-
tében	a	közönséget	mutató	kivetítőn	–	két	 reklám	között	–	egy	fiatal	pár	 tűnt	 fel.	
A	 gyanútlan	 kínai	 leányzónak	 a	 fiú	 megmutatta,	 őket	 veszi	 a	 kamera,	 majd	 az	
egész	stadion	láthatta	a	képernyőn	felvillanó	feliratot:	„Hozzám	jössz?”	Két	game-
et	kellett	várni	a	válaszra.	„Igen!”	–	mutatta	az	óriási	képernyő,	és	egy	szívecske	is	
megerősítette	 a	 lánykérés	 sikerét.	 A	médiashow	 itt	 még	 nem	 ért	 véget,	 a	meccs	
végén	a	győztes	Roger	Federer	külön	gratulált	a	párnak.	

Nehéz lenne megmondani, hogy szerte a világon hány lánykérés történt így, 
de	az	biztos,	a	globális	média	szállította	hozzá	a	mintát	az	Egyesült	Államokból.	
S	úgy	tűnik,	manapság	ez	a	kulturális	kód	írja	a	szerelmi	vallomások	forgatóköny-
vét	Sanghajtól	San	Franciscóig,	Budapesttől	Fokvárosig	–	még	a	romantika	is	glo-
balizálódik .

Az	életünket	szervező	kulturális kódokat, az értelemadás mintázatait a glo
bális média közvetíti . A globalizáció David Held	 szerint	 korunk	 nagy	 eszméje.	
De	nem	marad	meg	az	eszmék	szintjén,	hiszen	a	világméretű	összekapcsoltságot 
és a kölcsönös függést	 mindannyian	 érezhetjük	 hétköznapjainkban.	 Marshall 
McLuhan	metaforája,	a	világfalu a hálózati technológia segítségével megtapasz-
talható valósággá vált, mind a tér/távolság, mind pedig az idő	 dimenziójában.	
Hogy	a	valós	fizikai	hely	ma	már	nem	határozza	meg	a	 távolságot,	azt	 tapasztal-
hatjuk,	amikor	a	Google	Maps	segítségével	bekapcsoljuk	a	Street	View-t,	 és	élő-
ben	nézzük,	mi	történik	Prága	utcáin.	A	távolságot	már	nem	befolyásolja	a	fizikai	
hely, atomok tekintetében még igen, ám a bitek tekintetében semmiképp – idézve 
Negroponte szavait a Digitális létből	 (2003).	 Ezt	 a	 jelenséget	 a	 szakirodalom	
deterritorizációnak	nevezi,	függetlenedésnek	a	területi	meghatározottságtól.	Vagy-
is	 a	 hálózati	 média	 közegében	 végzett	 cselekvéseink	 tér-	 és	 időbeli	 hatósugara	
megváltozott.	Időben	a	legtöbb	dolog	szinte	azonnalivá	vált.	Cselekvésem	hatása	a	
médium	 közegében	 nem	 késleltetett	 –	 ennek	 következményeit	 gondoljuk	 át	 egy	
történelmi	példán	keresztül.	Sokáig	nemigen	értettem,	a	brit	gyarmatbirodalomban	
miért	volt	szükség	Indiában	élő	alkirályra	(főkormányzóra),	amíg	nem	bukkantam	
rá	 a	 következő	 adatra:	 a	 Szuezi-csatorna	megépítése	 előtt,	 mikor	 a	 keletre	 tartó	
tengeri közlekedésben meg kellett kerülni Afrikát, egy postai küldemény 5–8 hó-
nap	alatt	ért	el	Indiába,	s	a	monszunidőszak	miatt	összességében	két	évbe	telt	egy	
teljes	levélváltás,	vagyis	amíg	a	válasz	is	megérkezett	Angliába.	Az	1870-es	évek-
től	 kiépült	 a	 távíróhálózat,	 így	 a	 két	 évből	 öt	 óra	 lett	 –	 telegrafáltak	Bombaybe,	
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s	még	aznap	megjött	a	válasz	(Thompson,	1995:	154,	 idézi	Allan,	2010:	39).	Hét-
köznapi cselekvéseink során mindez napi tapasztalattá és gyakorlattá vált: már 
nem	kell	 jó	előre	eltervezni,	hogy	milyen	filmet	szeretnénk	megnézni	a	moziban,	
majd	szabaddá	tenni	az	esténket,	odautazni	a	filmszínházhoz,	jegyet	venni,	és	vé-
gül	beülni	 a	nézőtérre.	Ma,	mihelyst	 utasként	belekeveredek	egy	dugóba	 a	10-es	
úton,	letöltök	egy	filmet,	és	megnézem.	Ott	és	akkor,	amikor	én,	a	befogadó	aka-
rom, és be tudom illeszteni a napi rutinomba . Ma mindannyian a deterritorializált 
azonnaliság	 dimenziójában	élünk,	 ám	ennek	nem	csak	örömteli	 következményei	
vannak . Jody Jensen teszi fel a kérdést a globális kormányzásról szóló könyve 
epilógusában,	 hogy	 egy	 ilyen	világban	vajon	mivel	 lehet	 rávenni	 az	 embereket	 a	
hosszú	 távú	 gondolkodásra,	 a	 hosszú	 távú	 felelősségvállalásra,	 s	 ennek	 kapcsán	
bemutatja Stewart Brand elképzelését a „hosszú jelen órájá”-ról (Jensen, 2014: 
209) .

A „hosszú jelen órája”

„Mai	 civilizációnk	hovatovább	 annyira	 felpörög,	 hogy	figyelmét	 csak	 kórosan	
rövid	időre	tudja	összpontosítani.	Talán	a	technológiai	fejlődés	gyorsulása	teszi,	
talán	a	piacvezérelt	gazdaságok	szűkre	szabott	látásmódja,	talán	a	demokráciá-
nak	a	közelgő	választásokra	fókuszáló	szemlélete	vagy	az	emberi	multi-tasking 
őrülete.	Ráadásul	a	felsorolt	hatások	mindegyike	egyre	fokozódik.	Szükség	len-
ne	valamiféle	kiegyensúlyozó,	korrigáló	erőre,	valamilyen	mechanizmusra	vagy	
mítoszra, amely ösztönzi a távolba tekintést, és vele együtt a hosszú távú fele-
lősségvállalást	–	ahol	a	hosszú	 táv	 legalább	évszázadokat	 jelent.”	 (Brand	1999	
2–3, idézi Jensen, 2014: 209)

A globalizáció és a mindennapi cselekvéseink	 közti	 kapcsolatot	 jól	 írja	 le	
Rantanen,	 állást	 foglalva	 arról	 is,	 hogy	 a	 21.	 századi	 média	 már	 egyértelműen	
nemcsak	 egyszerű	 közvetítője,	 hanem	 közege	 is	 a	 cselekvésnek:	 „az	 emberek	
egyéni	médiatevékenységük	 révén	maguk	 is	 hozzájárulnak	 a	 globalizációhoz,	 és	
ez a tevékenység egyre inkább társadalmi gyakorlattá válik” (Rantanen, 2005: 18) .

A	 21.	 századi	 globalizációra	 nem	 csupán	 az	 jellemző,	 hogy	 kiterjedése	 átlépi	
korábbi	térbeli	és	időbeli	lehetőségeinket,	de	a	folyamat és a hatás intenzitása is 
erősebb.	Held	 ezt	úgy	 fogalmazza	meg,	hogy	az	 emberi	 szerveződés	 és	 aktivitás	
formái eltolódnak a cselekvés, az interakció és a hatalomgyakorlás kontinenseken 
átívelő (transzkontinentális) vagy régiók közötti (interregionális) mintázatai felé .

A	kutató	ennek	négy	fő	vonulatát	különíti	el:
–  A társadalmi, politikai és gazdasági tevékenység túllép a politikai határokon, 

régiókon és kontinenseken .
–  A globalizációt a kereskedelem, a beruházás, a pénzügyek, a kultúra stb . háló-
zatainak,	áramlatainak	gyarapodása	jellemzi.
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–	 	A	globalizáció	a	globális	 interakciók	és	folyamatok	felgyorsulásával	jár,	hiszen	
a	közlekedés	és	a	kommunikáció	világméretű	rendszereinek	fejlődése	növeli	az	
eszmék,	a	javak,	az	információ,	a	tőke	és	az	emberek	terjedésének,	illetve	moz-
gásának a sebességét .

–  Elmélyül a globális interakciók és folyamatok hatása: távoli események is nagy 
jelentőségre	tehetnek	szert	helyi	szinten,	s	még	a	leginkább	lokálisnak	tekinthe-
tő	események	 is	 rendkívüli	globális	következményekkel	 járhatnak	(Held,	2003:	
306, idézi Jensen, 2014: 32–33) .

Jan Pieterse, a Kaliforniai Egyetem tanára úgy véli, a globalizációról csak többes 
számban érdemes beszélni, vagyis globalizációkról . Egyrészt mert egy többdi
menziós folyamattal	 van	 dolgunk,	másrészt	mert	 ahány	 résztvevője,	 folyamata,	
illetve	impulzusa	van,	annyiféleképpen	fog	végbemenni.	Ennek	kapcsán	célszerű-
nek	tartja	megkülönböztetni	azt,	amikor	a	globalizációról mint elvről, és amikor 
mint gyakorlatról	beszélünk.	Ugyanakkor	aláhúzza	a	folyamat	gazdasági	alapjait,	
melyet	 elsődlegesnek	 tart	 a	 folyamatban,	 s	 némi	 iróniával	 „CocaColonializáció”-
nak és „McDonaldizáció”-nak nevez (Pieterse, 1995: 45–46) .

Sokféle modernitás

A	globalizáció,	nagyobb	 távlatokat	figyelembe	véve,	 egyértelműen	a	moderni-
tás	eszméjébe	ágyazódik.	Ahány	modernitáselgondolás,	annyi	 lehetőség	a	glo-
balizáció	 elgondolására	 is.	 A	 Kiotó-	 és	 Templeton-díjas	 kanadai	 filozófus,	
Charles Taylor	írja:	„vajon	egyetlen	jelenséggel	állunk-e	szemben,	vagy	inkább	
sokféle	 modernitásról	 kell-e	 beszélnünk,	 a	 többes	 számmal	 reflektálva	 arra	 a	
tényre,	hogy	a	nem	nyugati	kultúrák	a	maguk	sajátos	módján	modernizálódtak,	
(…)	 a	 nyugati	 modernitásban	 központi	 szerepet	 játszik	 a	 társadalom	 morális	
rendjéről	alkotott	új	elgondolás.	(…)	A	morális	rend	e	képzete	bizonyos,	a	nyu-
gati	modernitásra	jellemző	társadalmi	alakzatok	fejleményeként	épült	be	társa-
dalmi imaginációinkba: ilyen többek között a piacgazdaság, a társadalmi nyil-
vánosság vagy az önmagát kormányzó nép .” (Taylor, 2008: 34–35)

A globalizálódás folyamatában a kommunikációnak, a médiának meghatározó 
szerepe van . Terry Flew ausztrál médiakutató nyomán ezt három dimenzióban 
lehet leírni: 
–  A média technológiái és szolgáltatásai révén bonyolódik a nemzetközi informá-

cióáramlás, információs vérkeringés .
–	 	A	médiaágazatok	vezető	szerepet	 töltenek	be	a	globális	expanzió	és	 integráció	

ösztönzésében .
–  Az emberek a média által közvetített tartalmak és képek révén értelmezhetik a 
világ	 különböző	 helyein	 játszódó	 eseményeket	 (Flew,	 2005:	 178–179,	 idézi	
 Jensen, 2014: 51) .
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A globalizáció folyamatait vizsgáló szakemberek közti vita egyik	 kulcspontja,	
hogy	 vajon	 a	 globalizáció	 kulturális	 következményei	 arra	 vezetnek-e,	 hogy	
egyneműbb,	homogénebb	 lesz	a	kultúra	az	összeolvadások	révén,	vagy	sokszínű	
marad, s a heterogenitás	megőrződik	a	globalizálódás	során.	Arjun Appadurai, a 
New	York-i	Egyetem	médiatanára	szerint	napjaink	globális	interakcióinak	közpon-
ti	 problémája	 a	 kulturális	 homogenizáció	 és	 heterogenizáció	 közötti	 feszültség.	
Úgy véli, a homogenizációs érvek többnyire a baloldali médiakutatásból származ-
nak, s az amerikanizálódás gondolatával állnak kapcsolatban (Appadurai, 2008: 
243–244,	részletesen	lásd	Rantanen,	2005:	74–118).	Ez	előbbire,	a	homogenizáló
dásra, az összeolvadásra a konvergencia, az utóbbira, a heterogenitás leírására a 
hibridizáció	kifejezést	is	szokták	használni.	A	hibridizációként	elgondolt	globali-
záció	a	folyamaton	belül	arra	a	 jelenségre	fókuszál,	amely	egyszerre	hoz	a	folya-
matba	 töredezettséget	 és	 új,	más	 struktúrájú	 integrációt.	Vagyis	 egyes	 kulturális	
formák	elválnak	korábbi	gyakorlatoktól,	és	új	gyakorlatok	új	 formáival	kombiná-
lódnak.	Régebben	a	gyász	kulturális	gyakorlata	a	nyugati	kultúrában	azt	jelentette,	
hogy	a	hozzátartozók	akár	egy	évig	is	fekete	ruhában	jártak.	Ma	a	gyász	kifejezési	
formájába	már	olyan	gyakorlatok	is	beletartozhatnak,	hogy	emlékfilmet	készítenek	
az	elhunytról,	s	azt	a	közösségi	média	felületein	megosztják,	láthatóvá	válik,	való-
ban	 lepereg	 előttünk	 „élete	filmje”.	De	 a	 kulturális	 gyakorlatok	újjászerveződése	
nem	csak	életünk	jelentős,	rituális	pillanataihoz	köthető,	ugyanúgy	megjelennek	a	
mindennapokban is (Jensen, 2014: 34) .

3.1. táblázat:  A globalizáció két megközelítése (Pieterse, 1995: 62 alapján)

Globalizáció mint homogenizálódás Globalizáció mint hibridizáció

kulturális elnyomás kulturális	sokszínűség

kulturális	függőség kulturális függetlenség

kulturális	vezető	szerep kulturális egymásra hatás

önérvényesítés egyeztetés, hibridizáció

modernizáció modernizációk

nyugatosodás globális melange

kulturális igazodás kreolizálódás,	kulturális	kereszteződés

világcivilizáció globális ökumené

rassz fél kasztok, keverékek

etnicitás új	etnicitás

identitás új	identitások,	új	típusú	identifikációk
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A	folyamat	mindkét	oldalára	reflektál	Bayer József globalizálódásról szóló ta-
nulmányában,	bár	erőteljesebbnek	tartja	a	nyugatosodás,	sőt	amerikanizálódás	vo-
nalát . „A transznacionális médiavállalatok által közvetített kultúripari termékekre 
az	jellemző,	hogy	a	helyi	viszonyokhoz	való	minden	alkalmazkodás	mellett	(amely	
főleg	abban	nyilvánul	meg,	hogy	bevásárolják	magukat	a	nemzeti	kulturális	válla-
latokba)	a	közvetített	kultúra	a	következő	vonásokat	viseli.
–	 	Erősen	követi	az	amerikai	 tömegkultúra	mintáit,	az	amerikai	életstílust	és	esz-

ményeket közvetíti . 
–	 	A	 lehető	 legszélesebb	piaci	 terítés	 érdekében	 erősen	 standardizálja	 a	 tartalma-

kat . Ez végül nem kulturális konvergenciához, inkább egyetlen meghatározó 
kultúra	dominanciájához	vezet.	Például	a	CNN	hírszolgálati	gyakorlatát	illetően	
sokakban	jogos	kétely	 támadhat	abban	a	 tekintetben,	hogy	valójában	mennyire	
globális	híreket	sugároz,	vagy	inkább	csak	az	amerikaiak	nézőpontjából	mutatja	
be	a	világ	eseményeit.	A	CNN	kétségkívül	képes	volt	egyesíteni	a	világ	vezető	
gazdasági	 és	 politikai	 elitjeit,	 de	 nem	 képes	 a	 helyi	 érdekek	 differenciáltabb	
megjelenítésére.	

–	 	A	műsorszolgáltatók	a	piachoz	alkalmazkodva	a	 lakosság	különböző	szegmen-
seit	veszik	figyelembe,	azaz	gyakran	célzott	közönséghez	szólnak,	annak	érdek-
lődése	 szerint	 tagolva	 a	 műsorokat	 akár	 csatornánként	 is.	 (Pl.	 a	 kizárólagos	
sport-	és	zenei	műsorok,	film-	és	zenei	csatornák	stb.)	De	az	ezekben	közvetített	
termékek	is	egy	kaptafára	készülnek,	és	így	terítik	őket	a	globális	médiapiacon.”	
(Bayer, 2002: 749)

Jelen	kötetben	nem	tekintjük	szemben	állónak	a	Jenkins (2008) által elemzett kul-
turális	konvergenciát	és	a	hibridizációt,	mert	úgy	véljük,	a	globalizáció	folyamatá-
nak más-más dimenziói . Így nem véletlen, hogy az átlagember egyszerre tapasz-
talhatja	 meg	 mindkét	 folyamatot	 a	 mindennapjaiban.	 Érdemesebb	 lenne	 arról	
vizsgálatot	folytatni,	milyen	kulturális	elemek	(és	miért)	hajlamosak	a	konvergen-
ciára,	és	melyek	követik	a	hibridizáció	lehetőségét.	Alkalmas	lehet	erre	Appadurai 
megközelítése	 is,	 aki	 szerint	 a	 kultúra	 új,	 globális	 gazdaságát	 komplex	 átfedő	 és	
különváló rendnek kell tekinteni: „Felvetésem szerint az említett különválások 
vizsgálatának	kiinduló	kerete	lehet,	ha	feltárjuk	az	alapvető	viszonyokat	a	globális	
kulturális	áramlás	öt	dimenziója	között,	melyeket	a	következő	fogalmakkal	ragad-
hatunk	meg:	 (a)	 etnotájak,	 (b)	médiatájak,	 (c)	 technotájak,	 (d)	pénzügyi	 tájak,	 (e)	
ideotájak.”	 (Appadurai,	 2008:	 244)	Vagyis	máshol	 vannak	 a	 töréspontok	 és	 újra-
szerveződések	a	globalizáció	etnikumokhoz	köthető	áramlásaiban,	médiatartalmi	
áramlásaiban, a technológiában, a pénzügyekben és az eszmékben . Hétköznapi 
példával	illusztrálva:	Londonban	dolgozó	fiatal	magyarok	(etnotáj)	egy	kínai	pénz-
ből	 finanszírozott	 (pénzügyi	 táj)	 és	 felépített	 londoni	 bevásárlóközpontban	meg-
bízható	japán	technológiájú	(technotáj)	multiplex	moziban	a	keleti	filozófiát	előtér-
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be	helyező	 (ideotáj)	hollywoodi	produkciót,	 az	 Ízek,	 imák	szerelmek	című	filmet	
(médiatáj)	nézik.	Máshonnan	jönnek,	és	máshova	tartanak	a	bevándorlók,	a	média-
tartalmak, a pénz, a technológia és az eszmék . Mindegyik beletartozik a globali-
záció	folyamatába,	de	más	töredezettség	és	más	folyamatok	jellemzik	őket.

Castells hálózati társadalma

A	 globalizációt	 a	 gazdasági	 átalakuláshoz	 kötő	 Manuel	 Castells	 –	 a	 hálózati	
társadalom	elméletének	kidolgozója	–	erős	baloldali	kritikáját	adja	a	globalizá-
ció kulturális folyamatainak: „a globális pénzügyi hálózatok az információs ka-
pitalizmus	 idegközpontjai.	 (…)	A	kulturális	harcok	az	 információ	korának	ha-
talmi	harcai.	Elsősorban	a	médiában	és	a	médián	keresztül	vívják	őket.	De	nem	
a média a hatalom birtokosa . A hatalom, vagyis a viselkedés kikényszerítésé-
nek képessége az információcsere és a szimbólumokkal való manipuláció háló-
zataiban	 rejlik,	 amelyek	 ikonok,	 szószólók	 és	 szellemi	 erősítők	 segítségével	
kapcsolnak	 össze	 társadalmi	 szereplőket,	 intézményeket	 és	 kulturális	mozgal-
makat.”	(Castells,	2007:	427,	431)

3.3. A média (formába öntött) tartalmai

Néhány éve a közmédia olyan képzésében tanítottam, ahova határon túli magyarok 
is	jártak.	Egy	alkalommal	szóba	került	a	Közszolgálati	Kódex	kisebbségek	bemu-
tatására	vonatkozó	fejezete,	s	ezzel	kapcsolatban	mondták	el	véleményüket	azok	a	
fiatal	szakemberek,	akik	határon	túli	magyar	szerkesztőségekben	dolgoztak,	s	idő-
ről	 időre	 szállítottak	 médiatartalmakat	 a	 magyar	 közszolgálati	 médiumoknak.	
A	budapesti	szerkesztők	meghatározott	események	kapcsán	kértek	tőlük	tudósítá-
sokat,	riportokat.	A	határon	túli	újságírók	ennek	kapcsán	arról	panaszkodtak,	hogy	
ők	önmagukat	 csak	mint	múltba	 révedő,	néprajzi	 szempontból	 érdekes,	meglehe-
tősen	 anakronisztikus	 közösséget	 mutathatják	 be.	 Ilyen	 anyagokat	 kérnek	 tőlük.	
Pedig szerintük, ha a nagyvárosi kutyapiszok-problémát érintik, akkor Budapest, 
Szeged,	Pécs	mellett	megmutathatnák	Kolozsvárt	vagy	Szabadkát	is	ebből	a	szem-
pontból . Ez náluk is probléma, pontosabban náluk is ez a probléma . Máig fülembe 
csengenek	az	egyik	fiatalember	szavai:	„Tanárnő,	már	én	unom,	ha	Csíkszeredán	
néptánctalálkozó van .” 

A	média	egyik	 legnagyobb	 felelősségére	utal	ez	a	mondat:	kit	és	milyen	hely-
zetben,	 vagyis	milyen	 tartalmat	milyen	 formába	 öntve	 jelenítek	meg	 a	 befogadó	
számára.	Milyen	reprezentációját	alakítom	ki	és	tartom	fenn	ezzel	például	a	nem-
zeti kisebbségeknek .
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A	fejezet	következő	nagyobb	egysége	a média tartalmi kérdéseinek áttekinté-
sét	adja	megkülönböztetve	a	médiatartalom típusait és formáit.	Az	újmédia	kor-
szakában a legrelevánsabb felosztás a médiatartalom típusai tekintetében a ha
gyományos médiatartalom megkülönböztetése a felhasználók által létrehozott 
tartalomtól (user generated content, UGC). Ez utóbbit a digitális platformon meg-
valósuló	médiakonvergencia	tette	lehetővé,	és	az	egykori	befogadók	maguk	is	tar-
talom-előállítókká	váltak.	De	vajon	ez	azt	 jelenti-e,	hogy	egyenértékű,	a	profesz-
szionális	 tartalommal	 felcserélhető	 anyag	 készült?	 Semmi	 esetre	 sem.	 Mindkét	
tartalomtípusnak	 vannak	 előnyei	 és	 hátrányai:	 a	 szelekció,	 a	 műsorfolyamszintű	
szerkesztés	hiánya	egyik	oldalról	a	piaci,	politikai	nyomás	eltűnését	jelentheti,	de	
esetenként	 a	kulturális	minőség	 romlását	hozza	vagy	a	professzionalitásban	 rejlő	
többlettudásról való lemondást . A médiakutatók között akadnak olyanok, akik de-
mokratizálódásként	 konceptualizálják	 ezt	 a	 folyamatot,	 de	 akadnak	 pesszimisták	
is . Ez utóbbiak közé tartozik Peter Dahlgren, aki úgy fogalmaz: belépnek az ama-
tőrök,	professzionális	(technikai)	eszközökkel	(Dahlgren,	2009:	152).

A médiatartalom sikere vagy kudarca, nézettsége, hallgatottsága azon múlik, 
sikerül-e	megfelelő	formába	önteni.	Megtaláljuk-e	a	prezentációnak	azt	a	módját,	
mely	 kellően	 kreatív	 az	 érdeklődés	 fenntartásához,	 de	 nem	 annyira	 formabontó, 
hogy értelmezhetetlen legyen a befogadók számára . A formába öntést is több szin-
ten	 képzelhetjük	 el.	 A	 fejezetben	 három formaszintet, területet mutatok be: a 
narratíva,	 illetve	 az	 adatbázis	 szintjét,	 a	 klasszifikációs	 rendszerek	 működését	
vagy más néven a médiaműfajokat és végül a médiareprezentációkat . Az orosz 
származású	média-fenegyerek,	Lev	Manovich	2001-es	könyvében	az	újmédia	vilá-
gának	 kultúráját	 új	 alapról	 eredezteti.	 Úgy	 véli,	 a	 klasszikus,	 írottszöveg-alapú	
kultúrának lehetett alappillére a narratíva, a történetmesélés cselekménnyel, ka-
rakterekkel,	 helyszínnel.	 De	 a	 szoftveralapú	 új	 médiakultúrának	 ennél	 jóval	 na-
gyobb	 a	 szabadságfoka,	 mert	 alapja	 már	 nem	 a	 narratíva,	 hanem	 az	 adatbázis	
(Manovich, 2001) .

A	médiaszövegek	narratíván	túli	másodlagos	szerveződési	szintjét	a	médiamű-
fajok	jelentik,	a	hírtől	kezdve	a	tudósításon,	valóságshow-n	át	a	dokumentummű-
sorokig.	 Ezek	 a	 többé-kevésbé	 stabil	 formakészletű	 szövegtípusok	 nemcsak	 a	
gyártók,	de	a	befogadók	oldaláról	is	jól	elkülöníthetőek,	felismerhetőek	(McQuail,	
2003;	Fiske,	2010).	Technológiai	oldalról	az	újmédia	megjelenése,	gazdasági	oldal-
ról	 pedig	 a	 piaci	 koncentráció	 és	 profitmaximalizálás	 a	 műfaji,	 klasszifikációs	
rendszer gyorsuló változását hozta az elmúlt másfél, két évtizedben . Egyrészt mert 
minden szöveg, szövegtípus, műfaj médiumspecifikus.	 Vagyis	 másként	 íródik	
egy	 televíziós,	 egy	 rádiós,	 egy	 klasszikus	 nyomtatott	 és	 egy	 digitális	 sajtós	 hír.	
Másrészt	a	gazdasági	verseny	a	kockázat	minimalizálását	és	a	bevétel	maximumát	
legjobban	 a	 formatokkal	 tudja	 biztosítani,	melyekben	 remekül	 ötvöződik	 a	már	
bevett,	ismert	műsortípus	valami	új,	friss	érdeklődést	kiváltó	elemmel.
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Format

A televíziózás talán leghíresebb formatja,	szerzői	 joggal	védett	műsortípusa	a	
Big Brother.	Túlzás	nélkül	mondhatjuk,	a	világ	kétharmadán	sugározták	vala-
milyen	 formában	 a	műsort.	Az	 eredeti	 ötletet	 két	 holland	producer,	Joop van 
den Ende és John de Mol	dolgozta	ki	George	Orwell	1984	című	regénye	alap-
ján.	Az	első	széria	1999-ben	készült	Hollandiában.	A	a	műsor	formatját	később	
a két producer vezetéknevének összeolvasztásával Endemolnak nevezett cégük 
árusította . Az amszterdami cég ma további formatok kidolgozása mellett évi 
15	000	órányi	műsort	gyárt.

A	médiaszövegek	harmadlagos	szerveződési	szintjét	a	reprezentációk	adják.	Rep-
rezentáción	azt	értjük,	hogy	egy-egy	esemény, társadalmi jelenség, csoport stb . 
milyen módon jelenik meg	a	médiatartalomban.	Csak	néhány	a	legkedveltebb	ku-
tatási	 témák	 közül:	 nők,	 romák,	 az	 erőszak	médiareprezentációja.	A	 fejezet	 nem	
ezek	sorát	akarja	folytatni,	 ismételni,	vagy	felülbírálni	a	már	ismert	adatokat.	In-
kább arra törekszik, hogy bemutassa, milyen lehet magának a reprezentációnak a 
módja,	valamint	a	gyakorlata.	A	bemutatás	módja	kihat	majd	a	reprezentáció	hite
lességére, morális és esztétikai dimenzióira.	 Úgy	 vélem,	 alapvető	 különbséget	
kell tenni az információ/tudás, illetve a tapasztalat vagy esetleg az élmény 
móduszában	 megvalósuló	 és	 értelmezendő	 médiareprezentációk	 között	 (Silver-
stone, 2008) . A reprezentáció gyakorlatánál a médiatartalom töredezettségére 
és az ellenpontozás gyakorlatára fókuszálunk . Ez utóbbit ugyancsak Silverstone 
írta le Médiaerkölcs	 című	művében.	 „A	mediatizált	 világiság	 nem	 helyettesíti	 a	
személyes	világiságot,	de	úgy	kell	felfogni,	hogy	annak	ellenpontjaként	kapcsoló-
dik	hozzá.	Az	emberi	állapotnak	e	két	szempontja	egyaránt	jelen	van	és	szükséges,	
s	mindkettő	egyszerre	nyer	és	veszít	az	egymással	való	állandó	interakciók	során.	
A mediatizált világiság pedig önmagában nem is létezik, ha nem töredezett és el-
lenpontozott.”	(Silverstone	2010:	66)	A	mediatizáció	plurális	terében	a	médiarepre-
zentációt	 az	 ellenpontozás	 gyakorlata	 jellemzi.	 Ellenpontozás,	 amikor	 a	 fősodor	
mellett	megmutatjuk	a	másikat.	A	mindenkori	másikat,	az	idegent,	az	ellenpontot,	
mely lehet etnikai kisebbség, lehetnek migránsok, bármilyen csoport, ami valami-
ben	eltér	a	fősodortól.	Bemutatásuk	vajon	mennyire	sztereotipizált,	mennyire	vise-
li	 magán	 a	mi–ők,	 integritás–megkülönböztetés,	 egyetértés–elutasítás	 ellentétét?	
Egyáltalán elgondolható-e semleges módon az ellenpontozás gyakorlata? A német 
Kraemer	szintén	a	medialitást	említi	központi	kategóriaként,	amikor	azt	írja,	a	mé-
dia	 nem	 egyszerűen	 csak	 továbbítja	 az	 üzeneteket,	 hanem	 képes	 formába	 önteni	
tapasztalataink,	 érzékelésünk,	 emlékezetünk	 és	 kommunikációnk	 eltérő	 módjait.	
Azt	a	gondolatot	fejezi	ki,	hogy	a	világgal	való	kapcsolatunkat	is	a	média	alakítja,	
azon különbségtételeken keresztül, amelyeket éppen a média mutat meg számunk-
ra (Kraemer, 1998, idézi Erll, 2011: 114) .
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3.3.1.  A médiatartalom típusai: klasszikus tartalmak,  
felhasználók által létrehozott tartalmak

„Az	Űr.	A	Végtelen.	A	végtelen	 tér,	a	végtelen	 idő	és	a	végtelen	 lehetőségek	ha-
zája.	Itt	minden	megtörténhet,	minden	megválaszolható,	minden	értelmet	nyerhet.	
A	hely,	 ahová	az	emberiség	ettől	 függetlenül,	kivétel	nélkül	csak	 faji	 alapú	önis-
mereti	terápiára	jár.	Jó,	(…)	beszéljünk	róla.	Beszéljünk	a	természetvédelem,	a	ter-
mészet	békén	hagyása	és	az	űrkutatás	szembenállásáról.	(…)	Az	Interstellar vagy 
Csillagok között:	 nagy	film,	 nagy	 látvány,	 nagy	 gondolatok,	 nagy	 hiányosságok”	
–	indítja	2014	őszén	ironikus	hangú	heti	filmelemzését	Szirmai Gergely, a Holly
wood Hírügynökség	videoblog	létrehozója	(Szirmai,	2014).	Szirmai,	a	Színház-	és	
Filmművészeti	Egyetem	végzett	hallgatója	az	egyik	legsikeresebb	magyar	vlogger.	
2011	 májusa	 óta	 heti	 rendszerességgel	 készít	 filmkritikákat	 a	 legfrissebb	 alko-
tásokról	 szakmailag	 korrekt,	 hozzáértő	 módon,	 ugyanakkor	 fiatalos,	 közérthető	
stílusban.	A	Hollywood	Hírügynökség	YouTube-csatornájára	2014	őszén	212	ezren	
iratkoztak	fel,	Facebook-oldalát	közel	százezren	kedvelik,	 illetve	követik.	A	Szir-
mai	 által	 készített	munka	 jó	 példája	 annak,	 amit	 szemben	 a	 klasszikus,	 szakem-
berek által létrehozott médiatartalommal felhasználók által létrehozott tarta-
lomként (user generated content, UGC) említ a szakirodalom . Ez utóbbi 
megkülönböztetésére	 használják	 a	 JGC	 (journalist generated content)	 jelzést	 az	
egyes	hírtovábbító	szervezetek	(Wardle–Dubberley–Brown,	2014:	14).

A felhasználók által létrehozott tartalom mai értelmében elképzelhetetlen a kö-
zösségi	média	és	a	digitális	technológiai	háttér	nélkül.	Ezek	teszik	lehetővé,	hogy	
bárki,	 akinek	 van	 okostelefonja,	 felvegyen	 vele	 egy	 balesetet,	 feltöltse	 a	 saját	
Facebook-oldalára,	majd	posztja	fontossága	miatt	bekerüljön	a	fősodorbeli	média-
tartalmak közé . Meg kell említeni, hogy a szakirodalom kettős értelemben hasz-
nálja	 a	 felhasználók	 által	 létrehozott	 tartalom	 kifejezést,	 egy	 szűkebb	 és	 egy	 tá-
gabb értelemben . Tágabb értelemben beletartozik minden médiatartalom, mely 
a közösségi oldalakra felkerül, legyen az családi fotó, pár perces videó a kedvenc 
kiskutyáról . Szűkebb értelemben csak azon médiatartalmakra alkalmazzák a ki-
fejezést,	melyeket	nem szakképzett újságírók készítettek, de ennek ellenére be
kerültek a klasszikus médiumok tartalmai	közé.	Az	első	ilyen	eset	nem	túl	régi,	
2009-ben	 a	 US	 Airways	 1549-es	 járata	 műszaki	 hiba	 miatt	 kénytelen	 volt	 New	
Yorkban	a	Hudson	folyón	landolni.	A	pilóta	bravúrja	mentette	meg	az	utasokat	és	
a	gépet.	Az	esetet	a	szárazföldről	végignéző	Janis	Krums	megírta	az	esetet	Twitter-
oldalán,	ahol	ezt	látta	kb.	60	követője.	Ekkoriban	mindössze	10	olyan	újságíró	volt	
a	világon,	aki	a	Twitter-bejegyzés	után	 tudta,	hol	kell	képet	keresnie	az	esetről	a	
közösségi médiában, és miként igazolható a történés, hogy az anyag mihamarabb 
bekerüljön	váratlan	hírként	a	 televíziók	adásába.	Bő	öt	év	 telt	el	az	eset	óta,	és	a	
szemtanúk által készített képek, videók, amelyeket feltöltenek a közösségi oldalak-
ra,	forradalmasították	a	hírszerkesztőségek	munkáját.	Bár	a	fanyalgók	még	mindig	
„véletlenszerű	újságírás”-nak	nevezik	a	folyamatot,	az	így	készült	anyagok	meny-
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nyiségi	 előretörése	 szembeötlő	 (Paulussen–Harder,	 2014).	 2014-ben	 a	 Columbia	
Egyetemhez kapcsolódva három kutató – Claire Wardle, Sam Dubberly és Pete 
Brown	–	 széles	körű	kvantitatív	kutatást	végzett	arról,	milyen esetekben és mi
ként használják fel a hírszerkesztőségek a felhasználói tartalmakat . 1164 órányi 
televíziós	anyagot	és	2254	weboldalt	elemeztek,	emellett	64	mélyinterjút	készítet-
tek	újságírókkal	és	szerkesztőkkel	a	világ	24	országából	38	különféle	hírszervezet-
től.	Az	elemzés	kimutatta,	hogy	a	hírszerkesztőségek	napi rendszerességgel pub-
likálnak	 felhasználói	 tartalmakat,	 de	 ezt	 ritkán	 jelzik.	 Egészen	 pontosan	 az	
anyagok 72 százalékánál nem jelölték, hogy felhasználóktól származik . A televí-
ziós	 és	 a	hálózati	 felhasználások	között	 nem	 találtak	 jelentősebb	 eltéréseket,	ma-
gyarul a televíziós csatornák és az online lapok gyakorlata nagymértékben meg-
egyezett.	 Az	 újságírókkal,	 szerkesztőkkel	 készített	 mélyinterjúk	 hat területre 
irányították	a	figyelmet:
–  Munkafolyamat.	Vajon	mi	a	célravezetőbb,	kiemelni	a	munkatársak	egy	részét,	
akiknek	csak	a	közösségi	média	hírtermelésének	figyelése	a	feladatuk,	vagy	az,	
ha	a	hírszerkesztőségben	ez	a	feladat	mindenkihez	tartozik?

–  Ellenőrizhetőség, ellenőrzés.	 Az	 újságírók	 a	 felhasználók	 által	 létrehozott	 és	
feltöltött	tartalmak	ellenőrzésére	szolgáló	gyakorlatok	kidolgozását	tartják	a	leg-
sürgetőbb	feladatnak,	kiváltképpen	a	rendkívüli	hírek	esetére.

–  A jogi háttér tisztázása.	A	szerzői	joggal	kapcsolatos	kérdések	is	aggasztják	a	
szerkesztőket,	hiszen	a	felhasználói	tartalmak	a	legtöbb	esetben	a	készítő	bele-
egyezése,	hozzájárulása	nélkül	ágyazódnak	be	a	hivatalos	hírtartalomba.

–  Hitelesség, megbízhatóság.	Ha	a	szerkesztőségek	hírügynökségektől	veszik	át	
a felhasználói tartalmakat, akkor az ügynökség nem ad semmiféle információt a 
feltöltőről,	így	a	szerkesztőség	nem	tud	utánajárni,	mennyire	hiteles,	megbízha-
tó	a	feltöltő,	illetve	a	tőle	származó	tartalom.

–  Minősítések, besorolások. A	hírszerkesztők	tudják,	hogy	bizonyos	felhasználói	
tartalmakat	aktivista	csoportok	töltenek	fel	a	közösségi	oldalakra,	például	Szíri-
ában	vagy	segélymunkások	teszik	ezt	Közép-Afrika	régióiban.	A	szerkesztőség-
ben	tudják,	hogy	az	átláthatóság	végett	fontos	lenne	megjelölni,	hogy	a	felhasz-
nálói tartalom mögött éppen milyen csoport azonosítható, de ennek a gyakorlata 
nincs	kidolgozva,	egyelőre	nem	tudják,	hogyan	végezhetnék	el	a	besorolást,	mi-
nősítést	megfelelően	és	következetesen.

–  Felelősség. A felhasználók által készített tartalmak bemutatásánál különösen 
nagy	a	szerkesztőség	etikai	felelőssége	a	fenntartók,	a	közönség	és	saját	munka-
társaik	iránt	egyaránt	(Wardle–Dubberley–Brown,	2014:	7–8).

Social Sensor Project 

Az	 Európai	 Unió	 kutatási	 programja	 a	 Social Sensor Project (www.
socialsensor.eu),	melynek	keretében	vezető	európai	online	újságírókat	kérdeztek	
meg,	hogy	mit	kellene	tudnia	annak	a	szoftvernek,	amely	segítené	munkájukat	

http://www.socialsensor.eu
http://www.socialsensor.eu
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a	felhasználók	által	létrehozott	tartalmak	közti	hírgyűjtés,	hírszelektálás	tekin-
tetében.	A	válaszok	kapcsán	három	fő	célt	jelöltek	ki:	1.	a	közösségi	média	leg
fontosabb trendjeinek	 valós	 idejű	 azonosítása;	 2.	 egy	 esemény	 kapcsán	 a	 fő 
véleményformálók azonosítása és további információk beszerzése róluk szava-
hihetőségük	megítélése	végett;	3.	a	felhasználó	által	feltöltött	tartalom	könnyű,	
gyors és megbízható hitelesítésének biztosítása .

A	2012-es	amerikai	elnökválasztáson	tesztelték	is	a	kifejlesztett	szoftvert,	az	
Alethiometert,	 mely	 az	 igazság	 görög	 istennője,	 Alétheia	 után	 kapta	 a	 nevét.	
A hitelesség mérése a 3 C mentén történt: contributor	 (’feltöltő,	megosztó’),	
content (’tartalom’), context	(’környezet’).	Vagyis	a	Social	Sensor	Project	sze-
rint	a	hitelesség	mérésének	három	legfontosabb	dimenziója:	a	megosztók,	feltöl-
tők	szavahihetősége,	a	tartalom	maga	és	a	kontextus,	a	környezet,	amelyben	az	
adott	tartalom	megjelent	(Schifferes	et	al.,	2014).

Minek vagyunk itt szemtanúi? Annak a folyamatnak, amelynek során kikristályo-
sodik a közösségi médiából származó tartalom hitelességére, hitelesítésére vo
natkozó kulturális gyakorlat. A hírek történetével foglalkozó könyvemben rész-
letesen	 bemutattam	 azokat	 a	 kulturális	 gyakorlatokat,	 amelyek	 a	magyar	 nyelvű	
hírlapírás történetében az olvasó számára a tartalom hitelességének megállapítását 
szolgálták . A 18. században a személyes hitelesség dominált: a szövegbe bele-
írták,	 a	 tudósító,	 levelet	 író	 személy	 saját	 szemével	 látta	 az	 esetet,	 vagy	 „hitelre	
	méltó	 levelekből	 ekképpen	 leve	 tudtomra”	 –	 írja	 a	Magyar Hírmondó 1782-ben . 
A 19. században	a	hitelesség	biztosítására	előtérbe	kerül	a tényszerűség, az ob
jektivitás	 fogalma,	 s	 e	doktrína	volt	 a	meghatározó	a	közelmúltig.	Most	úgy	 tű-
nik, a közösségi média ismét a személyesség	felől	konstruálja	meg	a	hitelességet.	
(A	 hitelesség,	 objektivitás	 elvének	 és	 gyakorlatának	 alakulását	 részletesen	 lásd	
Andok, 2013: 181–194) .

A	felhasználók	által	létrehozott	tartalmak	előretörése	a	klasszikus	médiafelüle-
teken azt is eredményezi, hogy újra kell gondolni az újságírói szerepet, azon 
belül a kapuőr	funkciót,	amikor	is	az	újságíró	a	bevett	szakmai	kritériumok	alap-
ján	megszűri	az	információt,	és	csak	azt	publikálja,	ami	vélhetően	közérdeklődés-
re	tart	számot.	„Számot	kell	vetni	azzal,	hogy	az	újságíró	már	nem	egyedüli	letéte-
ményese az igazságnak, most sokkal inkább az a feladata, hogy teret biztosítson a 
hétköznapi	embereknek,	hadd	mondhassák	el	ők	maguk	saját	történeteiket.	A	hír-
szerkesztőségek	 feladata	pedig	az,	hogy	döntéseikkel	 segítsék	ezt	az	átalakulást”	
(Wardle–Dubberley–Brown,	 2014:	 3).	 Ezek	 az	 elgondolások	 néhány	 esetben	már	
meg	 is	 valósultak,	 a	CNN-hez	 tartozó	 iReport felületre a felhasználók töltik fel 
híreiket,	 képeiket	 vagy	 videóikat.	 Ilyen	 elven	működik	 a	Wikinews is, melynek 
küldetésnyilatkozatában	le	is	írják,	hogy	azért	bátorítják	a	részt	vevő	újságírást,	és	
azért	teremtenek	rá	lehetőséget,	mert	úgy	vélik,	a	polgároknál	senki	sem	tudhatja	
jobban,	milyennek	kell	lenniük	a	híreknek.
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A folyamat kapcsán többen felvetik, hogy romlik a minőség, ha nem szakava-
tott	 újságírók,	 hanem	 amatőrök	 készítik	 a	médiatartalmakat.	Peter Dahlgren az 
amatőrök	térhódítása	helyett	inkább	az	újságírói	szakma	sokrétű	megújulását	sür-
geti	(új	kifejezésformák,	új	műfajok,	megújult	kapcsolat	a	közönséggel)	(Dahlgren,	
2009: 152–153) . A felhasználók által létrehozott tartalmak kapcsán Molnár Attila 
Károly	 is	 számos	 kritikai	 elemet	 felhoz	 a	 „büszke	 amatőrökkel”	 szemben,	 s	 így	
összegez:	„a	grassroot	amatőrizmust	értékelik	fel	a	szakértők	elitizmusával	és	ma-
nipulációival	szemben.	(…)	Sem	szakmai,	sem	szerkesztői	szűrők	nincsenek.	Ezért	
autentikus a társas média: olyan médium, mely nem közvetített . A 18 . századi vad-
emberkultuszhoz	hasonlítható	a	nemes	amatőr	mai	kultusza”	(Molnár,	2014:	53).

A	 vita,	 a	 szembenállás	 mélyén	 tulajdonképpen	 azt	 a	 kérdést	 találjuk,	 hogy	 a	
hálózati	média	biztosította	részvételi	lehetőségek	–	mind	közéleti,	mind	kulturális	
szempontból	 –	 előrevivőek-e,	 vagy	 sem.	 A	 kérdésre	 pozitív	 választ	 adnak	 a	
participatorikus / részt vevő kultúra	képviselői.

Felvetődik	 még	 a	 kérdés,	 hogy	 a	 részt vevő kultúra	 vajon	 új elgondolás-e, 
olyan	lehetőség,	amellyel	csak	a	közösségi	média	technológiai	körülményei	között	
lehet élni, vagy létezett már korábban is, csak más technológiai hátérrel . Már ha 
kell	hozzá	egyáltalán	technológia,	hiszen	a	szóbeliség	kultúrája	mi	más	lehetne,	ha	
nem participatorikus . Az kétségtelen, hogy a kulturális kreativitás és originalitás 
jól	kidolgozott,	predigitális	fogalmai	kevéssé	adaptálhatók	a	hálózati	média	együtt-
működő,	 kollaboratív	 és	 kevéssé	 professzionális	 kulturális	 gyakorlataira.	 Ennek	
kapcsán Anders Ekström svéd médiakutató két irányt különít el, az egyik a 
részvétel fogalmát médiumspecifikus fogalomként kezeli, a másik nem a médi-
umhoz, hanem a felhasználó szándékához kapcsolja	 a	 részvétel	 lehetőségét.	
(Jenkins	[2008]	éppen	ezért	az	első	típust	interaktivitásként,	míg	a	másodikat	va-
lódi	participációként	azonosítja.)	Ekström	azt	ajánlja,	tegyük	félre	az	aktív-passzív	
közönség	szembeállítását,	formálódjék	újra	közönség	és	nyilvánosság	kapcsolata,	s	
ezáltal	akár	alternatív	médiatörténeti	kronológiához	juthatunk.	Érvei	között	szere-
pel,	hogy	amikor	1795-ben	létrejött	az	első	svéd	napilap,	nem	vált	szét	előállító	és	
fogyasztó,	mert	 a	 szerkesztők	 történet-„beszállítókkal”	 dolgoztak.	 Így	már	 a	 18.	
század	végit	is	résztvevői	médiának	tarthatjuk	(Ekstörm	et	al.,	2011).	S	mint	látni	
fogjuk,	nemcsak	svéd,	de	magyar	területen	úgyszintén.

Magyar Hírmondó

A	18.	századi	svéd	példához	rendkívül	hasonló	a	magyar	helyzet.	1780-ban	jele-
nik meg Pozsonyban a Magyar Hírmondó	Paczkó	Ferenc	nyomdájában	először	
Rát	Mátyás	 szerkesztésében.	1779-ben	egy	„Előre	való	 tudakozás”-t	 adnak	ki,	
hogy	 felmérjék	 az	 igényeket,	 majd	 beharangozzák	 a	 lapot.	 Ebben	 így	 ír	 Rát:	
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„Ami	a	hazabéli	dolgoknak	megíratását	 illeti,	 azt	 többnyire	 levelező	 jóakarói-
nak	és	azon	úriembereknek	fogja	köszönni,	akik	tudósításokkal	önként	kínálni	
méltóztatnak.	 (…)	 kéri	 az	 értelmes	 hazafiakat	 szeretettel,	 hogy	 efféléket	
béküldeni	ne	sajnáljanak.”	(Kókay,	1981:	46)

Amikor	 a	 klasszikus,	 intézményrendszerben	 szakemberek	 által	 előállított	média-
tartalmakat	 összehasonlítjuk	 a	 felhasználók	 által	 létrehozott	 tartalmakkal,	 meg	
kell említeni azt is, hogy az utóbbiak létrehozása nemcsak technológiai értelem
ben könnyebb. Könnyebb azért is, mert a döntéshozatal	nem	többszintű,	nehéz-
kes, hosszadalmas, a forgatást nem kell engedélyeztetni,	 a	 szerkesztőség	 időbe-
osztásához igazítani stb . Gyorsabb, rugalmasabb és nem utolsósorban olcsóbb a 
felhasználói tartalom .

3.3.2.  A médiatartalom formái: narratívák,  
műfajok, reprezentációk

Raymond Williamst,	 a	 brit	 kritikai	 kultúrakutatás	 kiemelkedő	 alakját	 1973-ban	
meghívták	 az	Egyesült	Államokba,	 a	 Stanford	Egyetemre	 tanítani.	A	 brit	 televí-
ziózás hagyományaihoz szokott Williamsre rendkívüli hatást gyakorolt az ameri-
kai	kereskedelmi	televíziózás.	Tapasztalatait	és	élményeit	a	következő	évben	meg-
jelent	 Televízió: technológia és kulturális forma	 című	 könyvében	 összegezte.	
Plasztikusan	 írja	 le:	 épphogy	elkezdett	nézni	 egy	filmet,	máris	 reklámmal	 szakí-
tották meg, de kiderült, ez csak a kisebbik probléma a történet követésében, mert a 
csatorna	két	további	filmet	is	promotált	a	reklámok	után,	olyanokat,	amelyeket	ké-
sőbb	vetítenek	majd.	Összemosódott	hát	 a	San Francisco utcáin egy dezodor- és 
egy	gabonapehely-reklámmal	éppúgy,	mint	egy	Párizsban	játszódó	szerelmi	törté-
nettel	és	egy	katasztrófafilmmel,	melyben	egy	őslény-szörny	majd	el	akarja	pusztí-
tani	New	Yorkot.	A	műsorfolyam (flow) – képek és érzések végeérhetetlen és ki-
számíthatatlan	áramlása	–	meglehetősen	bizarr	benyomást	tett	Williamsre (Fiske, 
2011: 99–100) .

Milyen	 hát	 valójában	 a	 médiatartalom?	 Vannak	 jól	 megragadható	 és	 leírható	
egységei, fragmentálható,	szétválogatható	narratívák	vagy	műfajok?	Vagy	inkább	
a	 tartalmi	 határok	 összemosása	 jellemző	 a	 műsorfolyamra? Ráadásul olyan 
	szerveződés	 ez,	melyben	 a	 témák	 kiemelkednek	 eredeti	 környezetükből	 (dekon-
textualizálódnak),	és	új,	a	média	műsorrendje	adta	környezetbe	kerülnek	(rekon-
textualizálódnak).	 S	 ez	 a	 folyamat	 természetesen	 árnyalni	 fogja	 a	 befogadóban	
létrejövő	jelentést	is.	Sarah Kozloff,	a	New	York-i	Vassar	College	kutatója	ezt	így	
írja	 le	 a	 televíziózás	 vonatkozásában:	 A	 tévés	 narratívák	 egyedülállóak	 abban,	
hogy minden szöveg be van illesztve a csatorna	 műsorrendjének	 meta dis-
kurzusába.	Ez	a	beágyazás	átalakulásokkal	is	jár	a	televíziós	narratívák	tekinteté-
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ben: egyrészt úgy kell illeszkedniük a darabkáknak egymáshoz, mint egy kirakós 
játéknak,	másrészt	 az	 egyes	 elemeknek	alkalmazkodniuk kell a megszakítások-
hoz is (Kozloff, 2011: 30–31) .

3.3.2.1. Narratíva

A média szövegszerveződési	 szintjei	 közül	 először	 az	 elbeszéléssel foglalkozó 
narratológiát	járjuk	körül.	Az	elbeszélést	a	három nagy beszédtípus között emlí-
tik, a leíró és az érvelő-meggyőző	szövegtípus	mellett.	Az	elbeszélés	tulajdonkép-
pen	 kulturális	 alapforma,	 hiszen	 történetmeséléseinkkel	 a	 töbieknek	 bemutatjuk,	
magunknak	 pedig	 értelmezzük	 a	 világot.	 Rendet	 és	 jelentést	 viszünk	 az	 esemé-
nyek láncolatába . Az elbeszélés mint kognitív séma a tapasztalatszerzés közös for-
mája	is.	Éppen	ez	az	interperszonális	jelleg	biztosítja	a	befogadók	számára	az	elbe-
szélésben a ráismerés örömét . Umberto Eco	 szavaival:	 „A	 közönség	 lépésről	
lépésre felismeri azt, amit már tud, és amit még egyszer tudni akar .” (Eco, 1985: 
164, idézi Gripsrud, 2007: 203)

Az elbeszélés kutatásának kezdetei

A	 narratológia	 lassan	 száz	 évre	 visszatekintő	 kutatása	 mindmáig	 rendkívül	
népszerű.	Az	elbeszélés	módjának	első	kutatását	az	orosz	Vladimir Propphoz 
(1895–1970) kötik, aki A mese morfológiája	 című	 könyvében	 még	 1928-ban	
megteremtette	az	elbeszélések	vizsgálatának	módszertani	alapjait.	Őt	követte	a	
bolgár százmazású Tzvetan Todorov,	 majd	Claude Lévi-Strauss és Roland 
Barthes, akik a szemiotika és a strukturalizmus eredményeit is felhasználták 
narratológiai elméleteikben .

A történetek elbeszélése számos formában történhet, lehet regény, novella, példá-
zat,	 tárca	 vagy	 akár	 hír	 is.	 A	 elbeszélés	 módja	 lehet	 csupán	 verbális,	 például	 a	
személyközi	 kommunikációban	 vagy	 képi,	 mozgóképi,	 sőt	 a	 kettő	 együttese	 is.	
Ennek	 a	 formai	 és	 mediális	 gazdagságnak	 a	 következetesebb	 áttekintésére	 java-
solja	 Marie-Laure Ryan,	 a	 téma	 nemzetközi	 hírű	 kutatója	 a	 transzmediális 
narratológia	 kifejezést.	 Úgy	 véli,	 akkor	 járunk	 el	 a	 legeredményesebben,	 ha	 a	
narratológiát a beszédaktus-elmélet alapján	 közelítjük	 meg.	 Így	 nem	 esünk	 a	
radikális	 relativizmus	 hibájába,	 mely	 Ryan	 szerint	 azokat	 a	 mediálisan	 is	 kötött	
narratívaelméleteket	jellemzi,	amelyek	az	elbeszélést	zárt	szemiotikai	univerzum-
nak	tartják.	Vagyis	a	narratívák	a	bennük	használt	jelrendszer	alapján	értelmezhe-
tőek,	rendelhető	hozzájuk	jelentés	(vagy	hozzák	létre	a	befogadóban	a	jelentést),	és	
ezt	 befolyásolni	 fogja	 az	 is,	 milyen	 médiumban	 jelentek	 meg.	 Ezzel	 szemben	 a	
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transzmediális narratológia	azt	javasolja,	különböztessük meg a narratív jelen
tés	 alapbázisát,	 s	 elkülönítve	 kezeljük	 a	 narratívát megjelenítő, gyakran mé-
diumspecifikus	jeleket.	Ebben	a	megközelítésben	kezelhetővé	válik	az	a	gyakorlat	
is,	amikor	a	verbális	narráció	más	médiumformáktól	kölcsönöz,	a	zenéből,	a	festé-
szetből	vagy	akár	a	filmes	elbeszélésből.	Ezek	az	átvételek	akár	abból	is	fakadhat-
nak, hogy az egyik médium utánozni szeretne egy másik médiumot, és ezzel elér-
ni	 a	 hatását.	 Ryan	 példaként	 említi	 az	 eredetileg	 a	 filmbeli	 narrációhoz	 köthető	
montázst,	melyet	 átemeltek	 a	verbális	 narrációba	 is,	 s	 ezzel	filmszerű	 elbeszélési	
módokat	hoztak	létre	(Ryan,	2004:	2).	Érdekes,	hogy	bár	egészen	más	irányból,	de	
Jay Bolter és Richard Grusin is hasonlót állít remedializációs	elméletében:	az	új	
médiumok egyrészt újracsomagolják a régi, ismert tartalmakat, másrészt birtokba 
veszik	más	médiumok	technikáit,	formáit,	sőt	társadalmi	jelentőségüket	is	(Bolter–
Grusin, 2011) . Ryan amellett érvel, hogy a narratíva szöveges aktualizálódása 
egy történetnek, s a történet	 maga	 csupán	 virtuális	 formában	 létező	mentális 
kép, kognitív konstrukció, és mint ilyen médiumtól független reprezentáció . 

A fenti megközelítéssel a transzmediális narratológia a klasszikus elbeszé-
léselméletek	egyik	alaptételét	is	megkérdőjelezi.	A	klasszikus	elméletek	ugyanis	a	
megtörtént esemény (szüzsé, plot) és az elbeszélt történet (fabula, story) kapcso-
latát	 kutatták,	 ennek	 a	 kettősségnek	 az	 alapján	 vizsgálták	 a	 történés,	 illetve	 az	
 elbeszélés idejét, terét, a cselekményszálakat, a szövegvilágot, a nézőpontot. 
A transzmediális narratológia ellenben a kognitív	 konstrukcióként	 létező	 tör-
ténet (story) és az aktuális diskurzusban	megjelenített	történet	kettősségét	vizs-
gálja.	 (Ennek	 a	 narratológiában	 is	 vannak	 előzményei,	 hagyományai:	 Gerard	
Genette kutatásai, lásd Ryan, 2004; Gripsrud, 2007: 182–183) .

A	 történeteknek	mint	mentális	 képeknek	 három	 jellegzetességgel	 kell	 rendelkez-
niük, e három elemmel különíti el Ryan a storytípusú mentális képeket más men-
tális	képektől,	konstrukcióktól:	
–	 	A	történet	olyan	világban	játszódik,	mely	egyénített	cselekvőkkel	(ágens)	és	tár-

gyakkal van benépesítve . Térbeli dimenziói vannak .
–	 	E	 világban	 változások	 történnek,	melyek	 nem	 feltétlenül	 láthatóak	 előre,	mert	
kevéssé	szokványos	fizikai	események	okozzák	őket.	Ezek	lehetnek	véletlen	tör-
ténések	vagy	előre	megfontolt	akciók.	Ez	jelenti	majd	a	történet	időbeli	dimen-
zióját.

–	 	Ezenkívül	 a	 fizikai	 állapotok	 oksági	 kapcsolatban	 állnak;	 a	 fizikai	 események	
mentális	állapotokat	vagy	eseményeket	 jelölnek.	A	mentális	állapotok	 lehetnek	
célok, tervek vagy érzelmek . A kapcsolatok e hálózata teremti meg a koheren-
ciát,	a	motivációt,	az	okságot	és	az	érthetőséget,	értelmet.	Ezek	a	jelenségek	ad-
ják	a	logikai,	mentális	és	formális	dimenziót.
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Ryan	 szerint	 így	megteremthető	 a	narratíva fogalmának médiumtól független 
kiterjesztése.	Sőt	arra	is	vállalkozik,	hogy	a	médium fogalmát is a transzmediális 
narratológia felől határozza meg . A médium ebben az esetben az a kategória, 
amely valódi különbségeket teremt és hordoz	a	tekintetben,	hogy	mit	jelenít	meg	
vagy mond a történet, hogyan teszi ezt, miért mesélik el, mi vele a cél, mit akar-
nak	kifejezni	általa.	Melyek	azok	a	megkülönböztető	elemek,	amelyek	ezt	biztosít-
ják?	A	médium	adja	az	1.	időbeli, térbeli	megjelenítés	keretfeltételeit;	2.	a	mozgás 
érzékelhetőségének feltételeit, de fontos 3 . a csatornák száma; és 4 . az érzékelés, 
észlelés kitüntetett csatornája is.	Hiszen	más	idő-	és	térdimenzió	jeleníthető	meg	
egy	nyomtatott	újsághírben,	más	egy	 szappanoperában,	 s	ugyanígy	különbözik	a	
mozgás	 megjeleníthetősége	 verbális	 szövegben,	 illetve	 mozgóképben.	 Ahogy	 az	
sem	mindegy,	miként	fogadjuk	be	a	színházi	előadást,	a	nézőtéren	ülve	vagy	tele-
víziós közvetítésként, hiszen az érzékelést és az abból fakadó élményt befolyásolni 
fogja	a	médium	(Ryan,	2004:	11–12).	Egyszóval	a	médium	tesz	modális	különbsé-
get történet és történet között . Az így elgondolt narratívaelméletben a szemantika 
foglalkozik	a	mentális	történettel	és	cselekménnyel,	a	szintaxis	a	diskurzusban	ak-
tualizálódó történettel (a média mint diskurzusalakító kategória is idekapcsolódik), 
és	a	pragmatika	kutatja	azt,	hogy	konkrét	szituációkban	mire	használják	az	embe-
rek a történeteket .

Adatbázis–narratíva

Lev Manovich már említett könyvében, az adatbázisnak mint önmagában vett 
kulturális	 formának	az	értelmezését	kutatja.	Számára	az	adatbázis a számító-
gépes	kor	kreatív	középpontja,	sőt	a	jelenkori	kultúra	valódi	logikai szerkeze
tét	 is	 az	 adatbázis	 és	 nem	 a	 narratíva	 adja.	A	 narratíva	 és	 az	 adatbázis	 –	 két	
egymással	versengő	elképzelés,	a	világra	adott	két	eltérő	reakció.	Az	adatbázis	
mint kulturális forma adatok listájaként képezi le a világot, ugyanakkor eluta-
sítja	a	lista	rendezését.	Ezzel	szemben	a narratíva ok és okozat szerint rend
szerezi a látszólag rendezetlen dolgokat (eseményeket) . Következésképpen az 
adatbázis és a narratíva egymás természetes ellenfelei . Azzal, hogy az emberi 
kultúra	 ugyanazon	 területéért	 küzdenek,	 mindkettő	 kizárólagos	 jogot	 formál	
arra,	hogy	értelmet	adjon	a	világnak	(Manovich,	2001).

Az	 adatbázis	 vs.	 narratíva	 vitához	 annyit	 érdemes	 hozzáfűznünk,	 hogy	 a	
transzmediális	narratológia	nézőpontjából	ez	valószínűleg	hamis	dilemma.	Hiszen	
más mediális keretet teremt a digitális hálózat, mely az adatbázisnak kedvez, és 
megint mást a televízió,	mely	kifejezetten	narratív médium, sőt	mediális	sajátos-
ságainál	fogva	képes	egy	véget	nem	érő,	nyitott	narratíva	létrehozására	is	(Kozloff,	
2011) .
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A	televízió	domináns	elbeszélési	módja	John Fiske szerint a realisztikus narratí
va. A realizmust négy fő ponton	biztosítja	a	befogadók	számára	(Fiske,	2011:	132):
–	 Az	ok-okozati	viszonyok	és	a	hatások	ábrázolását	linearitás	jellemzi.
– A narratíva zártsága magas fokú .
–	 A	történeteknek	mind	az	időbeli,	mind	a	térbeli	elrendezése	realisztikus.
– A narráció ágense centrális helyzetben van .

Televíziós	 történetmesélés	 kapcsán	 itt	 érdemes	 utalni	 arra	 a	 felelősségre,	 amit	 a	
reális és valós	megkülönböztetése	hordoz.	Ennek	különösen	a	hírműsorok	eseté-
ben	 van	 jelentősége.	 A	 realista narratíva olyan elbeszélés, mely nem mitikus, 
fantasztikus	vagy	szürreális:	a	cselekmény,	a	karakterek,	a	tér	és	idő	megjelenítése	
nem mond ellent a természet rendjének. Nincsenek benne megmagyarázhatatlan 
fordulatok,	földönkívüli	lények,	nem	a	jövőben,	a	Marson	játszódik	a	történet.	De	
ezzel együtt csak realista és nem valós.	Vagyis	kitalált és nem ténylegesen meg-
történt	eseménnyel	van	dolgunk.	A	hírműsorok	kizárólag	valós	eseményeket	mu-
tathatnak	be,	a	realizmus	ebben	a	műsortípusban	kevés.	Tulajdonképpen	a	koráb-
ban említett, médiatartalmakkal kapcsolatos hitelességi problémák mélyén is ezt 
a	 kérdést	 találjuk:	 a	 tartalomban	 megjelenített	 történés	 valós,	 vagy	 csak	 reális?	
A 2011 . márciusi fukusimai baleset után számos feltöltött videóról kiderült, hogy 
földrengést mutat ugyan, de nem ott és nem akkor készült .

3.3.2.2. Műfaj

„Egy tisztes úr Peruban élt,
és odavolt a fasírtért; 
míg	szeles	neje	őt	sütötte	bele,	
s odalett szegény a fasírtért .”

Edward	Lear	limerickjével	kapcsolatban	írja	Umberto	Eco:	„Próbáljuk	meg	elmon-
dani ezt a történetet úgy, ahogyan a New York Times	 beszámolna	 róla:	 »Lima,	
március 17 . Tegnap Alvaro Gonzales Baretót (41 éves, kétgyerekes családapát, a 
perui	Vegyipari	Bank	könyvelőjét)	tévedésből	belesütötte	a	fasírtba	felesége,	Loli-
ta	Sanchez	de	Medinaceli…«”	(Eco,	1995:	51).	Egy	limerick	–	egy	hír;	műfaji	sza-
bályok	kötik	mindkét	formát.	De	mik	is	ezek	a	szabályok	pontosan,	mitől	lesz	va-
lami	külön	műfaj,	miben	tér	el,	és	miben	hasonlít	más	szövegekhez?	

A médiatartalom, a médiaszövegek elemzéséhez impozáns elméleti hátterünk 
van . Jostein Gripsrud Médiakultúra, médiatársadalom	 című	 könyvében	
(Gripsrud,	2007)	négy	nagy	 területet,	 lehetőséget	sorol	 fel:	a	szemiotikát, a her
meneutikát, a retorikát és a narratológiát.	A	szemiotika	elemzi	a	jeleket,	kódo-
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kat; a hermeneutika az értelmezést, befogadást; a retorika a nyelvhasználatot és a 
szituációt, míg a narratológia az elbeszélés formáit . Silverstone-nál a narratológia 
helyett a (média)poétikát	találjuk	(Silverstone,	2008).	Mindennek	kapcsán	–	akar-
va-akaratlan	–	eszünkbe	ötlik	Jakobson	kommunikációs	alapmodellje,	melyben	oly	
karakteresen elválasztotta a nyelvészetet és a poétikát (Jakobson, 1969) . Mintha 
Gripsrud	a	jakobsoni	hat	elemből	négyhez	kötné	az	elemzési	módokat.	A	szemio
tika foglalkozik a kódolással, a hermeneutika	a	vevővel,	a	befogadóval, a reto
rika a kontextussal, a narratológia az üzenettel.	S	ami	még	érdekesebb,	a	műfaj 
fogalma mind a négy területen felbukkan . Talán ezért fogalmaz McQuail a követ-
kezőképpen:	„Bár	a	műfaj	hasznos	fogalom,	amely	segít	eligazodnunk	a	médiater-
més	lenyűgöző	bőségében,	és	leírni,	kategorizálni	a	tartalmat,	nem	igazán	hatásos	
elemzési	eszköz,	mivel	egyszerűen	 túl	 sok	az	alkalmazási	 lehetősége”	 (McQuail,	
2003: 291) .
–  A szemiotika	szemszögéből	a	műfaj: kód.	„Egy	műfajt	szemiotikai	szempont-
ból	 definiálhatunk	 olyan	 kódként,	 amely	 meghatározza,	milyen típusú jeleket 
kombinálhatunk, és hogyan	 kombinálhatjuk	 ezeket	 a	 szövegek egy bizonyos 
osztályán	vagy	családján	belül”	(Gripsrud,	2007:	115).	A	műfajok	kódként	való	
értelmezése	korábban	Stuart	Hallnál	 is	 felbukkan,	bár	ő	nem	magára	 a	kódra,	
hanem	 a	 kódolás/dekódolás	 folyamatára	 helyezi	 a	 hangsúlyt	 (Hall,	 2007,	 vö.	
McQuail,	2003:	289).

–  A hermeneutikában	 (az	 értelmezés	 és	 a	megértés	 tudományában)	 a	műfaj	 az	
elvárási horizont része.	„E	tekintetben	kulcsszerepet	játszanak	az	aktuális	szö-
vegtípusról,	műfajról	korábban	szerzett	ismereteink	és	tapasztalataink.	A	műfaj-
ismeret, mint mondtuk, elengedhetetlenül része az elvárási horizontnak .” 
(Gripsrud,	 2007:	 128)	 Vagyis	 nem	 „naiv”	 módon	 nézünk	 egy	 hírműsort,	 egy	
show-t,	esetleg	olvasunk	egy	krimit,	hanem	előzetes	ismereteink	és	azokból	fa-
kadóan	előzetes	elvárásaink	vannak	a	médiatartalommal	kapcsolatban.	De	nem-
csak	 a	 jelről,	 műfajról	 és	 médiáról	 van	 előzetes	 tudásunk,	 hanem	magának	 a	
	világnak	 a	működéséről	 is.	 Ezért	 mondhatja	 Gripsrud:	 „Hermeneutikai	 szem-
pontból	 (…)	minden	műfaj	mögött	 egyúttal	 egy	 sajátos	 világszemlélet	 is	 áll,	 a	
világ	és	a	lét	megértésének	egy	módja.	Az	egyes	műfajok	az	emberi	és	társadal-
mi	lét	különböző	oldalaira	fókuszálnak.”	(Gripsrud,	2007:	135)

–  A retorikában	a	műfaj	pragmatikai	jelenség.	Gripsrud	könyvében	a	televíziós	
hírműsorok	beszédhelyzetét	elemzi	a	retorika	eszközeivel.	Ennél	jóval	feszesebb	
leírást	 találunk	 Aczél	 Petra	 könyvében:	 „A	 műfaj	 sem	 retorikai	 gyökereiben,	
sem modern megközelítésében nem formális egység, hanem olyan pragmatikai 
jelenség,	amely	a	szándék	és	a	hatás	között	teremt	kapcsolatot,	és	a	társas	viszo-
nyokat	cselekvő	módon	formálja.”	(Aczél,	2009:	82–83).

–	 	S	 végül	 a	narratológiában	 a	műfajt	mint	 szerkezeti	 formát	 írják	 le,	mutatják	
be.	De	figyelembe	veszik	a	formához tartozó funkciót is .
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Az	előbbi	elemzési	lehetőségek	mindegyike	megtalálható	McQuail tömegkommu-
nikációval	 foglalkozó	 írásaiban,	bár	ő	nem	 tudományterületenként	halad,	 amikor	
azt	írja:
–	 	A	műfajokat	a	médiatartalom	gyártói	és	olvasói	azonos	módon	határozzák	meg.	

(Ezzel a meghatározással a birminghami iskola kutatói nem értenek egyet, vö . 
Hall, 2007; Fiske, 2011 .)

–	 A	műfajt	funkció,	forma	és	tartalom	szerint	lehet	azonosítani.
–	 A	műfajok	megőrzik	a	textuális	formákat,	egyben	segítik	a	fejlesztésüket.
–	 A	műfaj	segít	a	szövegek	előállításában	és	olvasásában.
–	 A	műfajt	sajátos	logika,	formátumok	és	nyelv	jellemzi	(McQuail,	2003:	291).

A	 szakirodalmat	 áttekintve	 azt	 látjuk,	 hogy	minden	 diszciplináris	 terület	 valami	
fontosat	mond	el	a	műfajról,	de	nyitva	hagyja	a	kérdést,	hogy	hova	is	soroljuk	ma-
gának	a	műfajnak	a	 fogalmát.	Vajon	a	 szövegfogalom	 része?	Besorolható a szö
vegfogalom alá? Esetleg tágabb nála?	A	válasz	messzire	vezethet,	fontoljuk	meg	
a	következményeket!

Ha visszatekintünk Gripsrud és Jakobson összevetésére, akkor nyilvánvalóvá 
válik,	hogy	ha	a	műfaj	kód	(szemiotika),	szituáció/kontextus	(retorika)	vagy	az	el-
várási horizont része (hermeneutika), akkor nem a szövegelmélethez tartozik . El-
lenben a narratológiában és a poétikában szövegfogalom lesz . Innen két irányba 
haladhatunk	 tovább:	vagy	nem	szövegelméleti	keretben	 tárgyaljuk	a	műfaj	 fogal-
mát,	vagy	magát	a	szövegfogalmat	bővítjük	ki.	A	szakirodalmat	áttekintve	mind-
két	út	járható.	

Az	egyik	lehetőség	tehát,	hogy	nem szövegelméleti keretben	beszélünk	a	mű-
faj	fogalmáról.	Amennyiben	a	műfajról	nem	szövegelméleti	értelemben	gondolko-
dunk, tágabb keretet kell keresnünk számára . Ez a tágabb keret az interakció le-
het.	Ehhez	vezető	 szálak	már	McQuail	 leírásában	 is	 felbukkannak:	„a	műfaj	 (…)	
összefügg	a	célokkal	(például	tájékoztatás,	szórakoztatás	és	az	ezeken	belüli	válto-
zatok),	 a	 formával	 (hossz,	 ütem,	 szerkezet,	 nyelv)	 és	 a	 jelentéssel	 (valóságra	uta-
lás)”	(McQuail,	2003:	288).	A	cél–forma–jelentés hármassággal nem csupán szö-
veg,	sőt	elsősorban	nem	szöveg	írható	le,	mert	annál	sokkal	tágabb	keretet	biztosít.	
Az	interakció	keretét	jelöli	ki.	Hasonló	elgondolást	találunk	a	retorikus	Miller	ösz-
szefoglalásában:	„a	műfaj	a	retorikai	cselekvésben	megvalósuló	beszéd,	diskurzus	
kategóriája,	 jelentését	 a	 szituációból	 és	 a	 társas	 környezetéből	 meríti.	 Retorikai	
eszköz az egyéni szándékok és szociális szükségletek közvetítésére .” (Miller, 1994, 
idézi Aczél, 2009: 89)

A	másik	lehetőség	magának	a	szöveg fogalmának a kitágítása (s ezzel együtt 
a	műfaj	fogalmának	a	megszelídítése),	s	itt	a	szociolingvisztika	–	alapvetően	antro-
pológiai	 nyelvészeti	 hátterű	 –	 kutatói	 járnak	 az	 élen.	 „[A]	 szöveget	 összetett	 be-
szédaktusnak	tekintem,	amely	a	kommunikációs	partnerek	interaktív	teljesítménye	
által	 jön	 létre.”	 (Schegloff	 elgondolását	 vele	 egyetértve	 idézi	 Gülich,	 1986:	 21)	
A szemiotikai textológia már csak mint közhelyre utal arra a tényre, hogy az 
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egyes	szövegek	műfaji	besorolása	inkább	a	velük	szemben	támasztott	szociokultu-
rális	 elvárások	 függvénye,	 s	 csak	 másodsorban	 szövegtulajdonság	 (Petőfi	 1994;	
1999).	A	szakirodalom	három	vonatkoztatási	pontot	emel	ki.	Az	első	a	szöveg	lét-
rehozójának	a	szándéka,	amelynél	figyelembe	kell	venni	az	adott	korban,	korra	ér-
vényes	 konvenciókat.	 A	második	 szempont	 a	 befogadó	 értelmezése,	 hogy	 ő	mi-
ként,	 milyen	 „műfajban”	 olvassa/nézi/hallgatja	 az	 adott	 szöveget:	 „egy	 szöveg	
műfaji-tipológiai	jellegének	meghatározását	a	mindenkori	befogadó	(interpretátor)	
által	 a	 befogadás	 (interpretálás)	 során	 felhasznált	 ismeretektől	 teszi	 függővé”	
	(Petőfi	1994:	21).

A	műfajok	kérdésével	foglalkozó	tanulmányok	között	találunk	olyat,	mely	a	be
fogadónak	 kifejezetten	 ezt	 a	 fajta	 deklaratív tudását	 vizsgálja	 (Burgert	 et	 al.,	
1989).	A	magyar	 nyelvű	 tanulmányok	 közül	László János és Reinhold Viehoff 
írására	 utalnék.	 A	 szerzőpáros	 széles	 körű	 felmérésre	 támaszkodva	 kimutatta,	
hogy irodalmi történetek megértése során az olvasóknak nem elég megérteniük a 
szereplők	 céljait	 és	 hiedelmeit,	 valamint	 nem	elég	 személyes	 élményeiket	 előhív-
niuk, „egy harmadik tudásforrást is igénybe kell venniük, nevezetesen az irodalmi 
vagy	konkrétabban	 a	műfaji	 tudást,	 ami	 arról	 tájékoztatja	 őket,	miként	 alkotható	
meg	 egy	 lehetséges	 világ	 egy	 adott	 szöveg	 műfajában”	 (László–Viehoff,	 1994:	
325).	A	kutatási	eredmények	alátámasztották	ezt	a	hipotézist.	A	biztos	műfaji	 tu-
dással	rendelkező	olvasók	a	történetmegértés	során	alkalmazták	is	ezeket	az	isme-
reteket.	 László	 Jánosék	 vizsgálatukban	 úgy	 találták,	 hogy	 különösen	 erős	 volt	 a	
hatás	a	tematikus	szabályok,	és	kevésbé	erős	a	stilisztikai,	illetve	retorikai	előírá-
sok	tekintetében.	A	harmadik	tájékozódási	pont	a	műfaj	vizsgálatában	természete-
sen	maga	a	szöveg,	melyben	 fellelhetők	az	adott	korra,	esetleg	országra	 jellemző	
műfaji	elvárások.

A szövegelmélet	felől	közelítve	a	műfaj	fogalmához,	egy	terminológiai	különb-
séggel	is	találkozunk.	Mivel	a	műfaj	az	irodalomelmélet	szakkifejezése,	a	nyelvtu-
dományban a szövegtípus megnevezést használják	ugyanarra	a	jelenségre,	műfaj-
elmélet helyett pedig a szövegtipológia	 adja	 az	 elméleti	 keretet.	 Minden	
szövegelmélet egyetért abban, hogy a különféle szövegeket szövegtípusokba lehet 
sorolni.	Sőt	vannak,	akik	szerint	a	szövegségnek ez az egyik kritériuma . „hogy ha 
van	a	szövegnek	definitórikus	tulajdonsága,	akkor	az	a	szövegtípushoz	való	tarto-
zás.	Egy	szövegről	akkor	fedezzük	fel,	hogy	szöveg,	ha	hozzá	tudjuk	rendelni	egy	
bizonyos,	 a	 kogníció	 és	 a	 kommunikáció	 szabályai	 szerint	működő	 szövegtípus-
hoz .” (Kocsány, 2001: 337) A szövegelméleti kutatók szerint minden egyes szöveg
típusnak	 jellegzetes	 makro-, mezo-, és mikroszerkezete van, illetve azokra 
	jellemző	jellegzetes	 tulajdonságok	sora	írható	le.	Az	egyes	típusok	nemcsak	szer-
kezetükben különülnek el egymástól, hanem a processzus, a létrehozás és értelme-
zés	folyamatában	is.	E	megközelítésből	a	szövegtípusok	létére	bizonyíték	például,	
hogy az emberek nem csak szövegkompetenciával (az a tudásunk, amellyel ren-
dezni	 vagyunk	 képesek	 egy	 szöveg	 darabjait,	 felfedezzük	 az	 összefüggéseket	 az	
utalásrendszerben), hanem szövegtípus-kompetenciával (kommunikatív minták, 
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sémák	követéséből	adódik,	s	a	helyzetnek	megfelelően	aktivizálódik,	lásd		Kocsány,	
2002:	11)	is	rendelkeznek.	Erőteljesen	jelentkezik	ez	az	elgondolás	de Beaugrande 
és Dressler szövegelméletében, akik a többi szöveggel való összehasonlítás kogni-
tív	 műveletéből	 vezetik	 le	 a	 szöveg	 egyik	 kritériumát:	 az	 intertextualitást	 (de	
Beaugrande	–	Dressler,	2000:	IX.	fejezet).	Tolcsvai Nagy ezt még azzal is kiegé-
szíti,	hogy	nemcsak	az	egyének,	de	a	közösség	létmódjában	is	reprezentálva	van	a	
szövegtípusról	való	tudás,	mégpedig	a	hagyománymondásban	és	„az	ehhez	illő	in-
tézményesített	megnyilatkozáslehetőségekben”	(Tolcsvai	Nagy,	2001:	335).

Ugyanakkor	 ahány	 szövegelméleti	munka,	 annyi	 tipologizálási	 javaslatot	 talál	
az	olvasó,	kutató.	Alapvetően	két	megközelítési	módot	tudunk	elkülöníteni	a	tipo-
logizálási stratégiában, ezeket Tolcsvai Nagy részletesen összeveti egymással 
(Tolcsvai Nagy 2001, 331–332):
–  Az egyik irányzat szövegtípus-kritériumokat állít fel,	s	ezekkel	kívánja	jelle-
mezni	 az	 egyes	 szövegtípusokat.	 Követői	 úgy	 vélik,	 egy	megfelelő	 kritérium-
rendszerrel	 jól	 leírhatók	 és	 elkülöníthetők	 az	 egyes	 szövegtípusok.	 Ennek	 az	
osztályozásnak a hagyománya az irodalomtudományban is megtalálható, ahogy 
Todorov	 utal	 rá:	 „…Todorov	 teoretikus műfajokról is beszél . Ez pedig olyan 
osztályozás, amelyet utólag vezettek be kutatók és más elméleti szakemberek .” 
(Todorov, 1990, idézi Gripsrud, 2007: 115)

–  A másik megközelítési mód szerint a szövegfajtákra jellemző rendszer a 
kommunikatív interakcióban konstituálódik. A magyar kutatók közül el-
sősorban	 Kocsány Piroska képviseli, akinek eredményeire támaszkodom 
 (Kocsány, 1989; 2001; 2002) .

Az	első	megközelítési	mód	követői	a	második	 irányzatban	azt	kifogásolják,	hogy	
abban Gülich és kutatótársai nem szövegtipológiát, hanem cselekvéstipológiát 
írnak le . Elgondolkodtató, hogy ez valóban ellenérv-e, avagy természetes helyzet . 
Úgy gondolom, a szöveg- és cselekvéselméletek összekapcsolása, összekapcsolha-
tósága	 szükségszerű.	Támaszkodnék	 a	 továbbiakban	Paul Ricoeur érvelésére is: 
„Alapos	 érvek	 igazolják	 a	 szövegelmélet	 cselekvéselméletté	 alakítását	 és	 vice 
 versa.	…	Röviden	annyit	mondanék,	hogy	a	szöveg	fogalma	egyrészt	jó	paradig-
ma	 az	 emberi	 viselkedésre,	 másrészt	 a	 cselekvés	 megfelelő	 referens a szövegek 
összességének	kategóriájára.	Ami	az	első	pontot	illeti,	az	emberi	cselekvés	jócskán	
hasonló	egy	kvázi-szöveghez.	Az	írás	jellegzetes	rögzítéséhez	hasonlóan	van	kül-
sővé	 téve.	A	 cselekvés	 elszakad	 cselekvőjétől,	 s	 ahhoz	 hasonló	 autonómiára	 tesz	
szert,	 mint	 a	 szöveg	 szemantikai	 autonómiája,	 jelet,	 nyomot	 hagy,	 beírja	 magát	
a dolgok folyásába, és archívvá és dokumentummá válik” (Ricoeur, 2000: 196) . 
A gondolatmenetet Ricoeur még azzal is kiegészíti, hogy egy harmadik területen, 
a	 történetelméletben	 is	 megerősítést	 talál	 a	 szöveg-	 és	 cselekvéselmélet	 közötti	
megfelelés.	 Hiszen	 a	 történet	 mégiscsak	 egyfajta	 elbeszélés,	 „igazi”	 elbeszélés,	
szemben	a	fiktív	elbeszélésekkel,	másrészt	pedig	a	történelem	maga	múltbéli	em-
berek cselekvéseivel foglalkozik .
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Ezek	 alapján	 azt	 is	 felvethetjük,	 hogy	 a	 szövegtípus-kompetencia	 valójában	 a	
cselekvéstípusok, szituációtípusok ismeretén alapul . „A kommunikáció az akció 
(…)	típus[ának]	felismerésével	teszi	lehetővé	a	hallgató	számára	a	beszélői	szándék	
megértését	és	elfogadását,	a	szándék	beteljesítését	a	résztvevők	hozzájárulásával.”	
(Bazerman, 1994, idézi Aczél, 2009: 85) Cselekvés–szöveg–kultúra kapcsolatáról 
még Irmengardot érdemes idézni: „A nyelv az egész kultúra prototípusa, és a kul-
túra	szövegek	özönéből	áll.	A	szöveg	eszerint	 tág	értelemben	megfelel	a	kultúrá-
nak,	 a	 nyelvnek,	 magának	 az	 embernek.	 Szűkebb	 értelemben	 a	 szöveg	 arra	 az	
absztrakt teoretikus szerkezetre referál, mely az általános diskurzusnak nevezett 
valami	alapját	képezi.	(…)	A	szöveg	által	betöltött	transzdiszciplináris státus  te-
hát	egy	transzdiszciplináris	modellt	követel	meg,	és	ez	jelenleg	a	cselekvéselmélet.	
[kiemelés A . M .]” (Irmengard, 2004: 436)

Magyar	szerzők	közül	Károly Sándor egy írásában találkoztam azzal a gondo-
lattal,	hogy	szövegtipológia	és	cselekvéstipológia	összekapcsolódása	törvényszerű.	
„A	műfaj	 egyébként	meghatározó	 a	 szöveg	 alakulása,	 kialakulása	 szempontjából	
is,	 hisz	 a	 szövegeknek	 csak	 legáltalánosabb	 sajátosságai,	 törvényszerűségei	 ér-
vényesek	minden	 szövegre,	 egyébként	 szövegtípusok	 szerint	 specializáltak.	 S	 ez	
természetes is, hiszen a szövegtípusok végeredményben magatartástípusok, társa-
dalmilag	 kialakult,	 de	 állandó	 változásban	 lévő	 beszédtett-rendszerek.”	 (Károly,	
1979: 29)

Műfajkutatás

A	 műfaj	 leírásában	 és	 meghatározásában	 Carol	 Berkenkotter	 és	 Thomas	 N.	
Hucking	a	következő	alapelveket	 érvényesítik:	dinamizmus	 (a	műfajok	változ-
nak),	 szituacionalitás	 (a	 kommunikációs	 akciókban	 való	 részvételünkből	 szár-
maznak),	forma	és	tartalom	kapcsolata,	kettős	szerkezet	(a	részvétel	és	a	létre-
hozás	 kettőssége),	 közösségi	 tulajdon	 (a	 közösség	 normáit,	 eszméit	 is	 jelzik)	
(Aczél, 2009: 88–89) .

Hová tartozik tehát a műfaj/szövegtípus fogalma?	Mint	említettem,	két	utat	jár-
hatunk	be,	ám	mindkettő	ugyanoda	vezet:	a	kommunikatív interakcióhoz.	A	mű-
fajok	szociális	konstrukciók,	formájuk	és	tartalmuk	a	szociális	helyzetek	funkciói-
ból,	 céljaiból	 és	 jelentéséből	 származik	 (Bazerman,	1988,	 idézi	Aczél,	2009:	85).	
Mi	következik	ebből	az	elemző	számára?	Ha	műfajt/szövegtípust	akarunk	vizsgál-
ni, akkor nem szorítkozhatunk pusztán a szövegek elemzésére, hanem azt a kom-
munikatív	interakciót	kell	górcső	alá	venni,	amelyben	a	műfaji	szövegek	konstruá-
lódnak .

Műfaji	szempontból	a	nyomtatott sajtó műfaji rendszere a legstabilabb . A krea-
tív	változások	egyes	műfajokat	újítanak	meg,	de	magát	a	műfaji	rendszert	nem	ala-
kítják	át,	 és	különösen	nem	 jellemző	a	műfajhatárok	átlépése.	A	 felosztás	alapját	
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az	képezi,	hogy	a	szöveg	tartalmaz-e	szubjektív	elemet,	vagy	sem.	Ennek	alapján	
különítik	az	alábbi	műfajcsaládokat:
–  Objektív vagy tényalapú műfajok: hír, tudósítás, információ, háttérmagya-

rázat .
– Átmeneti műfajok:	interjú,	portré,	riport.
–  Véleményalapú műfajok:	kritika,	 tárca,	 jegyzet,	glossza,	vezércikk,	publicisz-

tika, kommentár, kroki, karcolat .

E	műfaji	 rendszert	 számos	 elméleti	 és	 gyakorlati	 kézikönyvben	 alaposan	 leírták,	
bemutatták (Bernáth, 2008; Harle, 2012) .

A televízió műfaji rendszere	más	felosztásra	épül,	amelynek	alapja,	hogy	egy	
műfaj	fikciós-e,	vagy	sem,	illetve	a	nem	fikciós	műfajokat	információs	vagy	szóra-
koztató céllal hozták-e létre (Kolosi, 2006) .

3.2. táblázat:  A televíziós műfajok rendszere (Kolosi, 2006 alapján)

Fikciós műfajok Nem fikciós műfajok

Információs műfajok Szórakoztató műfajok

Játékfilm	(eredetileg	nem	
televíziós	műfaj)

Tévéfilm	(eredetileg	is	televízióra	
készült)

Tévésorozat
–  Drámasorozat (22-24 epizód, 

48 perces)
–	 Minisorozat	(4	epizód	/	2	nap)
–	 Szitkom	(24	perces)
–	 Napi	sorozat	/	szappanopera
– Telenovella (dél-amerikai)
Animáció
Videoklip

Híradó (infotainment)
Bulvármagazin
Sztármagazin
Heti magazin
Tematikus magazin
Dokumentum-,	riportfilm
Vitaműsor
Reggeli magazin
Sportközvetítés

Délutáni	talkshow
Késő	esti	talkshow
Bírósági	show
Főműsoridős	show
Vetélkedő	(kvíz,	game)
Tehetségkutató	műsorok
Reality	show	(napi,	heti,	
tematikus)
Docusoap
Reality docusoap

A	televíziós	műfajok	már	kevésbé	kötöttek,	mint	a	nyomtatott	sajtó	műfajai,	sőt	azt	
is	mondhatjuk,	hogy	a	legjellemzőbb	átalakulási	folyamat	esetükben	a	műfaji hib
ridizáció,	 vagyis	 a	 legtöbb	 műfaj	 más	 műfajok,	 műfaji	 altípusok	 kombinációja.	
A	legszembeötlőbb	folyamat	a	szórakoztató	(entertainment)	jelleg	dominánssá	vá-
lása	korábban	nem	szórakoztatásra	szánt	műfajokban.	Mára	bevett	fogalom,	illetve	
műfaj	lett	az	infotainment,	dokutainment,	edutainment,	docusoap	kombináció.

A műfaj	 mint	 széles	 körben	 használt	 fogalom,	 osztályozási,	 klasszifikációs	
rendszer	 nemcsak	 a	 klasszikus	 médiumok	 esetében	 jelent	 fogást	 a	 szövegen,	 de	
internetes felületen	is.	Sőt,	az	elektronikus	dokumentumok	esetében	a	műfaj	kü-
lönösen alkalmas a funkcionalitás beláttatására, azaz arra, milyen funkciót tölte-
nek	be	a	felhasználói	közösségekben.	A	műfaj	a	társas interakció intézményesí
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tett mintája	 lesz	 (Orlikowsky–Yates,	 1998,	 idézi	 Breure, 2001) . Az internetes 
műfajok	tekintetében	a	funkcionalitás	mellett	a	fejlődésük,	átalakulásuk	áll	a	kuta-
tói	 érdeklődés	 középpontjában.	 Amikor	Crowstone és Williams 1997-ben 1000 
weblapot	elemzett,	azt	 találták,	hogy	48	különböző	műfaj	különíthető	el	a	 felüle-
ten,	ezek	60	százaléka	eredetileg	nyomtatott	műfaj	volt,	amelyet	digitális	felületre	
adaptáltak,	 a	 szövegek	 5-6	 százaléka	 pedig	 besorolhatatlan	 volt.	 Az	 őket	 követő	
kutatópáros, Carolyn Watters és Michael Shepherd	1998-ban	a	digitális	műfajo-
kat cybergenres-nek	nevezte	el,	amelyeket	a	következők	alapján	tipologizált:
–	 	A	nyomtatott	műfajt	átalakítás	nélkül	megjelentették	digitális	felületen.	Ez	a	ko-
rai	webes	sajtóra	jellemző,	a	nyomtatott	laphoz	képest	időbeli	késleltetést	is	be-
építettek .

–	 	A	nyomtatott	műfajt	 adaptálták	netes	 felületre.	Ez	 az	 a	digitális	műfajtörténeti	
pillanat, amikor a hálózati lapban másképp szövegezik meg a hírt, a tudósítást 
(mint	percről	percre	forma)	vagy	akár	az	interjút.

–	 	Új,	csak	a	netre	jellemző	műfajok	jelentek	meg,	amelyek	aztán	valamelyest	for-
malizálódnak,	 és	 később	 altípusokra	 bomlanak.	 Ilyen	például	 a	 blog,	mely	ma	
már	nem	csupán	 internetes	napló,	hanem	 találunk	 tematikus	blogokat,	 reflexív	
blogokat stb . is .

–	 	Spontán	új	műfajok	jönnek	létre,	amelyek	átalakulnak,	de	erőteljesebb	formali-
zálódás	nem	jellemzi	őket.	Ezeket	a	szövegeket	csak	a	funkcionalitás	fűzi	egy-
be,	például	a	weblapokat	vagy	a	GYIK	(gyakran	ismételt	kérdések)	típusú	szö-
vegeket	(Shepherd–Watters,	1998;	é.	n.).

Blog a web 2.0-n

A	web	2.0	felületén,	a	közösségi	média	világában	két	olyan	szerveződést	is	talá-
lunk	a	 top	10-ben,	 amely	blogokat	 fog	össze.	A	mikroblogolásra	építő	Twitter	
2014 szeptemberében havi 310 millió látogatót regisztrált, s ezzel a második a 
rangsorban . A Tumblr, mely 204 millió blognak ad helyet, 110 millió látogató-
val a hatodik a rangsorban .

3.3.2.3. Reprezentáció

„Fekete Pákóról nem tudtam, hogy ott lesz, és nem is örültem neki, de sokat beszél-
gettem	vele,	és	rájöttem,	hogy	ő	pontosan	tudja,	mit	csinál,	de	azt	mondja:	ebből	él.	
Én	mélységes	 erkölcsi	 felháborodással	 elutasítom,	 amit	művel,	mert	 ő	Magyaror-
szágon	a	legismertebb	fekete	bőrű,	és	azt	játssza,	hogy	egy	idióta”	–	mondja	Bárdos	
András,	hozzátéve:	mindezért	nincs	jogunk	és	módunk	elítélni	a	médiát,	mert	egy	
kereskedelmi médiumnak bevételt kell termelnie, mint minden gyárnak . Bevételt 
pedig	akkor	tud	termelni,	ha	sokan	nézik	–	így	kezdődik	a	Bárdos	Andrással	készí-
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tett	interjú,	mely	2014.	november	20-án	jelent	meg	a	Heti Válasz	című	magazinban	
(Mit	keresett	a	dzsungelben?,	2014).	Miről	szól	ez	az	 idézet?	A	média	reprezentá-
ciójáról,	 arról,	miként	mutat	meg	embereket,	 jelenségeket,	eseményeket.	És	 szól	a	
reprezentációhoz	kapcsolódó	felelősségről	is.	Ha	azonosságok és különbözőségek 
ábrázolása	tekintetében	a	média	–	a	nyereséget	szem	előtt	tartva	–	hamis	képet	ad,	
s	 ezzel	 kijátssza	 a	 befogadót,	 annak	 hosszú	 távú	 negatív	 társadalmi	 következmé-
nyei	 lesznek.	 Hiszen	 a	 Magyarországon	 élő	 négerek	 túlnyomó	 része	 nem	 olyan,	
mint	Fekete	Pákó,	de	őket	nem	látjuk,	nem	mutatja	életüket	a	média,	nem	reprezen-
táltak.	Pontosabban	Pákó	jelenségén	keresztül	hamisan reprezentáltak.

Ha a reprezentáció	eredeti	jelentésére	figyelünk,	akkor	az	’újrabemutatás’-t	je-
lent, ám a médiával kapcsolatban gyakran a ’valami helyett áll’	 jelentéssel	hasz-
nálják.	Nem	egyszerűen	tükrözi	azt,	ami	helyett	áll,	hanem	megkonstruálja, létre-
hozza . Természetesen az ábrázolás létrehozása nem semleges fogalom, sem eszté-
tikai,	sem	morális	értelemben.	Az	ábrázolásnak,	a	megjelenésnek-megjelenítésnek	
szociális következményei is vannak . A legérzékenyebb kérdések közé tartozik a 
kisebbségek,	a	nők,	az	erőszak	vagy	éppen	a	bármitől	való	megfosztottság	média-
beli	ábrázolása.	Milyennek	mutatja	a	nőket	a	média,	milyenek	a	külső	és	belső	tu-
lajdonságaik,	 az	 attitűdjeik,	 viselkedési	mintáik,	 nyelvhasználatuk?	Milyen	 tulaj-
donságaik vannak, milyen a családi hátterük azoknak, akiket sikeresnek, és 
azoknak, akiket sikertelennek mutat be a média? Milyen a született feleség vagy a 
szingli?	És	még	sorolhatnánk	a	példákat.

Azonosság–másság a médiában

„A	megjelenés	mediatizált	terében	felbukkan	a	világ	világi	jellege,	a	másság	és	
az azonosság befogadásának és megteremtésének a környezete . Az ezen ábrá-
zolások	 által	 alátámasztott	 polgári	 teret	 nem	a	 tökéletes	 racionalitás	uralja,	 de	
nem	is	tökéletlen	vagy	torz.	(…)	Éppen	ellenkezőleg:	az	ütköző	és	versengő	dis-
kurzusok	tere	ez,	történetek	és	képek,	különböző	előadásmódok	tere,	amelynek	
felépítése	és	befogadása	különböző	logikát	igényel,	és	különböző	felelősségeket	
is	von	maga	után.”	(Silverstone,	2010:	61)

A reprezentációk vizsgálata esetében nemcsak az a kérdés, hogy mit ábrázol a 
média, hanem az is, hogy miként. A miként a mód értelmében és a reprezentá
ció gyakorlata értelmében.	Nézzük	először	a	módot!	Vagyis,	hogy	amit	befoga-
dunk	 a	médiatartalomból,	 az	 a	 tartalom	 tényszerű	 információként	 van-e	 tálalva,	
esetleg hétköznapi tapasztalatként, (kulturális, politikai) gyakorlatként vagy él-
ményként.	 „A	 média	 jelenlétét	 és	 a	 médiareprezentációt	 nem	 lehet	 kikerülni.	
	Függővé	váltunk	a	médiától,	 legyen	az	nyomtatott	vagy	elektronikus,	 legyen	 szó	
tájékozódásról	 vagy	 szórakozásról,	 vigasztalódásról	 vagy	 biztonságérzetről,	 a	 ta-
pasztalat	 folytonosságáról,	 illetve	 néha	 az	 élmény	 intenzitásáról.”	 (Silverstone,	
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2008:	16)	Cass	R.	Sunstein,	a	hálózati	kommunikáció	és	hálózati	nyilvánosság	ku-
tatója	is	fontosnak	tartja	hangsúlyozni	a	különbséget:	„Szintén	fontos	különbséget	
tennünk a tapasztalatokkal és az érvelésekkel való találkozások között . A nyilvá-
nos	 fórum[on]	 (…)	az	emberek	 (…)	képet	kapnak	nemcsak	egyszerűen	mások	 ta-
pasztalatairól,	 hanem	 az	 általuk	 egyéni	 szempontból	 folytatott	 érvelésekről	 is.”	
(Sunstein,	 2013:	 38)	 Egyébként	 az	 a	mód,	 ahogy	 egy	médiatartalmat	 bemutatok,	
hatással lesz a tartalom befogadására is .

Vegyük	sorra,	milyen	módon	hozza	létre	a	média	a	reprezentációt:
–  Tény, információ.	A	hírműsorok,	hírmagazinok	ebben	a	módban	mutatják	be	a	
médiatartalmakat,	vagyis	olyasféle	 tudásként,	mely	objektív,	ellenőrizhető,	 iga-
zolható,	 tényszerű.	Például,	hogy	hány	százalék	az	államadósság,	mivel	 foglal-
kozik az EU-csúcs, vagy hány fok lesz holnap .

–  Tapasztalat.	Tényszerűen	nem	(feltétlenül)	igazolható	ismeret,	de	személyes	hi-
telességgel	 alátámasztható.	 Mindennapi	 tapasztalatainkat	 oszthatjuk	 így	 meg,	
tipikusan	 idetartoznak	 azok	 a	 médiatartalmak,	 amikor	 egy	 magazinműsorban	
vagy	talkshow-ban	a	gyereknevelésről,	a	karácsonyi	bejgliről	vagy	a	sikeres	ál-
lásinterjú	trükkjeiről	beszélgetnek.

–  Gyakorlat.	Amikor	egy	amerikai	filmben	éppen	a	hálaadásnapi	vacsorára	gyű-
lik össze a család, egy másik kultúrába, egy nálunk ismeretlen kulturális gya-
korlatba	nyerünk	bepillantást.	Persze	a	családi	ünneplés	ismerős,	de	ez	a	formá-
ja	 nem.	 Amikor	 Észak-Korea	 elnökét	 ünneplik	 a	 születésnapján,	 a	média	 egy	
diktatórikus	politikai	rendszerhez	köthető	gyakorlatot	mutat	be.	

–  Élmény.	 A	 reprezentációk	 tekintetében	 az	 élmények	 különböző	 megjelenítési	
módjaival	találkozhatunk.	Egy	magyar	olimpiai	győzelem	közvetítése	felemelő,	
míg egy dumaszínházas közvetítés szórakoztató .

A mediális tapasztalattal kapcsolatban Roger Silverstone	 (1945–2006)	a	London	
School	of	Economics	egykori	médiakutatója	–	Isaiah Berlinre támaszkodva – azt 
állítja:	úgy	kell	tanulmányoznunk	a	médiát,	mint	a	tapasztalat	általános	szövetének	
részét . A magyarázatainkban nem alkalmazhatunk természettudományos módsze-
reket,	 mert	 „az	 ember	 dolgai	 olyasfajta	 megértést	 és	 magyarázatot	 követelnek,	
amelyek	némiképp	távol	esnek	a	racionalitás	és	a	józan	ész	kanti	és	descartes-i	el-
képzelésétől”	(Silverstone,	2008:	17).	A	kutató	úgy	véli,	el	kell	ismerni	a	tapaszta-
latok realitását: a tapasztalat mindig valódi, még a médiatapasztalat is. Persze 
meg kell vizsgálni, hogyan alakítja a média a tapasztalást, és azt is, a tapasztalás 
hogyan	alakítja	a	médiát.	A	tapasztalat	egyszerre	szól	az	önazonosságról és a kü
lönbözőségről. Az antropológusok szerint a testi tapasztalatok univerzalitása az 
előfeltétele	annak,	hogy	megértsük	egymást.	Ezért	a	médiára	gondolhatunk	úgy	is,	
mint	 testünk	kiterjesztésére,	 egyetértve	 a	 torontóiakkal.	Tapasztalat	 test és pszi
ché	határán	jön	létre.	A	fizikai	tapasztalás	sem	csupán	testi,	hiszen	az	érzet	meg-
nevezéséhez, azonosításához kell a közösség . A kisgyerek, aki a homokozóban 
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nem	adja	oda	lapátját	a	másiknak,	sőt	fel	is	löki,	édesanyja	segítségével	tudja	azo-
nosítani	az	érzést,	a	tapasztalást,	amikor	azt	hallja:	„Ne	légy	irigy!”	De	a	21.	szá-
zadban már nem a személyközi kommunikáció, hanem a média lett a tapasztalat 
központi eleme.

Osztályozási folyamatok

„Mi	zajlik	 itt?	A	tapasztalatot	behatároló	és	megtestesítő	 társadalmi	diskurzu-
sok mélyén, amelyek már nem tudnak meglenni a médiumok nélkül, osztályo-
zási	folyamatok	zajlanak:	különbségtételek	és	értékítéletek	sorjáznak.	Az	osztá-
lyozás azonban nem csupán intellektuális és nem is csak gyakorlati tevékenység, 
hanem olyasmi, ami Berlin szavaival élve egyúttal esztétikai és etikai döntés 
is.”	(Silverstone,	2008:	27)

Silverstone	szerint	a	média folyamatként, közvetítési folyamatként is értelmezhe-
tő.	Miért	is?	Mert	a	média	egyszeri	és	mégis	sokszoros	reprezentációival megszűri 
és keretbe foglalja a mindennapok valóságát.	 A	ma	 esti	 hírműsor	 egyszeri,	 de	
benne	 a	 korrupció	 reprezentációja	 nem	 csak	 alkalmilag	 van	 jelen.	A	média	 egy-
szerre hétköznapi, ugyanakkor alternatívákat is kínál a hétköznapiságra . Az ember 
a józan ész segítségével képes megosztani az életét másokkal, egyszersmind meg-
különböztetni	másokétól.	Ez	az	alapja	a	reflexióra	való	képességünknek	is.	A	mé-
dia	 hagyatkozik	 a	 józan	 észre,	 de	 sokszor	 kizsákmányolja,	 esetleg	 hamisan	 rep-
rezentálja.	 A	 médianarratívák	 és	 hétköznapi	 diskurzusaink	 egyaránt	 függnek	
egymástól, a magán- és a publikus narratíva összefonódik. Fizikailag is – ami-
kor	a	nappali	privát	terében	bekapcsoljuk	a	televíziót,	mely	elénk	hozza	a	publikus	
tereket	–,	és	szimbolikusan	is.	Az	összefonódás	során	sem	teljesen	szabadok,	sem	
teljesen	leláncoltak	nem	vagyunk.	Úgy	is	összegezhetjük	mindezt,	hogy	Silverstone	
szerint	 a	médiaintézmények	 nem	 állítanak	 elő	 kész	 jelentéseket,	 csak	 felajánlják	
saját	verziójukat	a	befogadó	számára.	

Silverstone	a tapasztalat dimenziói közül három területet emel ki: 
–  A játék.	Ebben	fedezi	fel	a	gyermek	a	határt	önmaga	és	mások	között.	A	játék	
tere	nem	belső	pszichikai	realitás.	Az	egyénen	kívül	helyezkedik	el,	de	nem	kül-
világ.	„A	jól	játszott	játék,	a	jól	meglépett	lépés,	az	ügyesen	használt	szerencse,	
a	 jól	 kezelt	 kockázat,	 a	 jól	 fogadott	 kihívás,	 az	 okos	 tipp,	 a	 valóra	 vált	 álom	
 öröme . A részvétel öröme . Az egy csapathoz tartozás és a rivalizálás öröme . 
A	megfigyelésé.	Az	azonosulásé.	A	szublimálásé.	A	 regresszióé.	A	 játéké	és	a	
játékosságé.”	(Silverstone,	2008:	83)

–  A szereplés.	Világunk	a	 láthatóság	világa.	Kultúránk	a	megjelenítés	kultúrája,	
amelyben a látszat maga a valóság . Minden cselekedet – kommunikáció, a sze-
replés	mindig	 némi	 idealizációval	 jár.	A	 szereplés	 sikere	 –	 az	 életben	 éppúgy,	
mint a színpadon – a közönség ítéletén múlik .
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–  A fogyasztás.	Venni	vagy	nem	venni?	–	 teszi	 fel	 a	kérdést	 a	médiakutató.	Az	
antropológiából	 jól	 ismert	 tétel,	 hogy	 a	 fogyasztás	 nem	 csak	 beszerzésre	 irá-
nyuló döntés, mindig is társadalmi tevékenység volt . Fogyasztásunkkal befolyá-
soljuk	a	tapasztalat	szövetét.	„Baudrillard-nak	igaza	van	(…)	Identitásunk	alapja	
ma	már	inkább	a	magamutogatás	kifinomult	és	olykor	kevésbé	kifinomult	kód-
rendszere”	(Silverstone,	2008:	98).	Bourdieu-nek	is	igazat	ad,	aki	úgy	véli,	a	fo-
gyasztással	nagyon	finom	osztálytudatos	ízlés-	és	státuszbeli	különbségeket	le-
het	jelezni.

A médiával való kapcsolatba kerülés terei egyszerre valódiak és szimbolikusak. 
A mediatizált tapasztalat tér- és idődimenziói	egyszerre	szubjektívek	és	objektí-
vek.	Az	állítás	legfontosabb	eleme	az	egyszerre,	vagyis	Silverstone	nem	azt	mond-
ja,	hogy	ilyen	vagy	olyan,	hanem	hogy	egyszerre	ilyen	is,	meg	olyan	is.	A tettek 
és a tapasztalat helyszínei közül ugyancsak hármat emel ki:
–  A ház, az otthon. Az otthon mediatizált térré vált . A médiától mint otthoni ve-
szélyforrástól	való	félelemről	Silverstone	azt	írja,	hogy	ezt	a	megközelítést	„er-
kölcsi	és	módszertani	naivitás”	jellemzi.	

–  A közösség.	 Anthony	 Cohen	 közösségértelmezéséből	 indul	 ki:	 a	 közösség	 lé-
nyege	abban	áll,	hogy	tagjai	hasonló	módon	értelmezik	vagy	a	dolgokat	általá-
ban,	 vagy	 bizonyos	 konkrét	 és	 jelentős	 dolgokat,	 legalábbis	 ezt	 gondolják	ma-
gukról.	 Továbbá	 azt	 is	 gondolják,	 hogy	 ez	 az	 értelmezés	más,	mint	 a	 többiek	
által	nyújtott	 értelmezések.	Egy	közösség	 realitása	az	emberek	 tapasztalatában	
tehát	 egy	 közös	 szimbólumkészlethez	 való	 kötődésből,	 elkötelezettségből	 adó-
dik.	 Silverstone	 szerint	 a	média a közösségi lét állandó forrása. Háromféle 
módon alkot közösséget: kifejez	 –	 amikor	 valamit	 napirendre	 tűz,	 és	 ezáltal	
 témát és hozzá kapcsolódó megközelítést biztosít egy közösség számára; 
refraktál,	vagyis	visszájára	fordít	–	amikor	egyes	jelenségeket	a	karnevál	visz-
szás	perspektívájából	mutat	meg;	illetve	kritizál – amikor kritikusan viszonyul 
valamihez.	Silverstone-nál	egyébként	mindegyik	közösség	virtuálisan létezik.

–  Globális kérdések.	Végül	van	egy	globális	 szintje	 is	 a	 tapasztalásnak,	mely	 a	
globalizálódó médiarendszerben gyökerezik .

Mi az a numinózus?

Daniel Stout amerikai médiakutató azon mediatizált tapasztalatokat vizsgálta, 
amelyek	nem	racionálisak,	hanem	már-már	vallásos,	 transzcendentális	 jellegű-
ek . E tapasztalatok leírására a numinózus	fogalmát	használja	(Rudof Otto teo-
lógus	nyomán).	Ez	lehetővé	teszi	a	számára,	hogy	a	média	és	vallás	kérdésköré-
ben	olyan	jelenségekre	is	kiterjessze	vizsgálatát,	mint	például	az	Oprah	Winfrey	
vezette	 egykori	 talkshow	 elszánt	 követői,	 az	 Elvis-rajongók	 köre	 vagy	 a	
Trekkies- (a Star Trek	sorozat	elkötelezett	követői)	jelenség.	Az	ilyen	és	hasonló	
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jelenségekben	megvan	1.	a közösséghez tartozás; 2 . a hitbéli meggyőződés; 
3 . az érzések; és 4 . a ritualizált viselkedések azon összessége, mely a numi-
nózus	 fogalmával	 leírható	 (Stout,	 2012:	 47–59).	 Stout	 szerint,	 ha	 a	mediatizált	
tapasztalatban azonosítható ez a négy elem, akkor a közönség valami olyasmit 
fog érezni, ami a vallásos tapasztalathoz hasonlatos .

A reprezentáció gyakorlatát	nézve	szembeötlő	a	médiatartalmak	töredezett vol-
ta, fragmentáltsága és ellenpontozottsága . „A mediatizált világiság nem helyet-
tesíti	 a	 személyes	 világiságot,	 de	 úgy	 kell	 felfogni,	 hogy	 annak	 ellenpontjaként	
kapcsolódik	hozzá.	Az	emberi	állapotnak	e	két	szempontja	egyaránt	jelen	van,	és	
szükséges,	s	mindkettő	egyszerre	nyer	és	veszít	az	egymással	való	állandó	interak-
ciók során . A mediatizált világiság pedig önmagában nem is létezik, ha nem töre-
dezett	és	ellenpontozott.”	(Silverstone,	2010:	66)

A mediatizáció plurális terét az ellenpontozás gyakorlata	 jellemzi,	mely	mint	
látni	 fogjuk,	 jelentős	morális	 aspektussal	 is	 bír.	Mitől	plurális	 a	megjelenés,	az 
ábrázolás tere?	 Silverstone	 itt	 nem	 ideológiai	 vagy	 politikai	 pluralizmusról	 be-
szél,	hanem	egy	sokkal	alapvetőbb,	ha	úgy	tetszik	antropológiai	pluralizmusról:	az 
én és a másik, a mi és az ők	közti	különbségtételről.	Úgy	véli,	csak	azok	között	
van	jelentősége	a	kommunikációnak,	akik	elismerik	azt	is,	ami	közös bennük, és 
azt is, amiben különböznek.	A	pluralitás	ebben	a	kontextusban	egyszerre	összeköt	
és	el	is	választ.	A	megjelenés	(reprezentáció)	tere	pedig	nem	más,	mint	ami	az	én	
és	a	másik,	az	 ismerős	és	az	 idegen	között	húzódik.	Ebben	a	mediatizált	plurális	
térben	él	az	ellenpontozás	mint	reprezentációs	gyakorlat,	amikor	a	fősodor	mellett	
megmutatjuk	a	mindenkori	másikat,	az	idegent,	az	ellenpontot,	aki	lehet	migráns,	
etnikai	vagy	vallási	kisebbség	tagja.	Az	ellenpontozás	különböző	szálak	folyama-
tos, elkerülhetetlen egymás mellé helyezése, aminek során a két szál egymásból 
(is) nyeri értelmét,	 jelentését.	Az	 efféle	 ellenpontok	 bemutatása	 vajon	mennyire	
sztereotipizált,	 mennyire	 viseli	 magán	 a	 mi–ők,	 integritás–megkülönböztetés,	
egyetértés–elutasítás ellentétét? Egyáltalán elgondolható-e semleges módon az 
ellenpontozás?	„A	média	áruba	bocsátja	a	másságot,	hogy	láthatóságot	és	látványt	
nyújtson,	s	ezzel	nyilvánvalóan	visszautasítja	a	kapcsolódás	és	az	azonosulás	lehe-
tőségét.	A	média	mint	általában	áruba	bocsátja	az	identitást	is:	azzal,	hogy	az	azo-
nos	felé	tartva	figyelmen	kívül	hagyja	a	különbözőt,	vagy	azzal,	hogy	képtelen	el-
ismerni	 a	másság	 redukálhatatlanságát”	–	véli	Silverstone,	 s	mindkét	gyakorlatot	
ábrázolási	problémaként	említi	(Silverstone,	2010:	59).

A média reprezentációi,	 bár	 áramlásszerűen	 érzékeljük	 őket,	 mégis	 kisebb 
egységekből	 tevődnek	össze.	Erre	a	szerkezetre	használta	a	korábban	már	idézett	
Sarah Kozloff a puzzle-szerű	elrendezést.	„Az	amerikai	televíziók	műsorrendjei	
olyanok, mint a kirakós játékok.	 Számtalan	 különböző	 darabból	 állnak	 össze,	
melyeknek	 illeszkedniük	kell	egy	előre	meghatározott	mintába,	ezáltal	standardi-
zált szabályokhoz kell alkalmazkodniuk [kiemelés A . M .] .” (Kozloff, 2011: 31) 
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Megemlíti	azt	az	érdekes	és	egyre	elterjedtebb	gyakorlatot,	hogy	már	nemcsak	az-
zal	kell	számolnia	a	nézőnek,	hogy	a	játékfilmet	két	alkalommal	reklámokkal	sza-
kítják	meg,	 de	 találkozunk	 olyan	 reklámmal	 is,	mely	 éppen	 a	megszakítottságot	
adaptálta, s több részletben mesél el egy történetet . Ilyenkor a megszakítást a mar-
ketingüzenet részeként értelmezzük . Kozloff	eredeti	példájában	a	reklám	első	ré-
szében	gabonapelyhet	szórnak	egy	tálkába,	majd	tejet	öntenek	rá,	ezt	néhány	má-
sik reklám követi, a második részben aztán visszatérünk a gabonapehelyhez, és 
örülhetünk,	hogy	nem	ázott	szét	az	első	epizód	óta.	

John Fiske	a	televíziós	tartalom	fragmentáltságával	érvel,	amikor	azt	állítja,	az	
efféle szerkezet miatt interaktívabb a televíziós befogadás, mint egy regény ol-
vasása	vagy	egy	film	megnézése	a	moziban	(Fiske,	2011:	148).	Metaforaként	azon-
ban	ő	nem	a	puzzle,	hanem	a	montázs	fogalmát	használja	(Fiske,	2011:	306–308).

A médiatartalom töredezettsége	 erősen	 összekapcsolódik	 azzal	 az	 identitás-
elgondolással, amely szerint a média oly módon forrása az identitásunknak, hogy 
az	 általa	 felkínált	mintákból	 kiválaszthatjuk,	 kire	 szeretnénk	 hasonlítani,	 és	 kire	
nem.	 Az	 identifikáció	 folyamatában	 is	mintegy	 puzzle-ből	 válogatunk	 elemeket,	
amelyek illeszkednek a magunkról alkotott elképzeléseinkbe .

Láthattuk	tehát,	hogy	a	média	reprezentációi	nemcsak	tartalmuk	okán	fejtenek	
ki	 hatást	 a	 befogadóra,	 hanem	 az	 is	 befolyásolni	 fogja	 értelmezésüket,	 milyen	
	módon	és	milyen	gyakorlatban	jelenhettek	meg	a	médiafolyamban.	Hiszen	a	beve-
zetőben	emlegetett	Fekete	Pákó	megjelenhet	egy	celebritásokat	versenyeztető	mű-
sorban	mint	 a	 normalitás	 ellenpontja,	 de	 szerepelhet	 éppenséggel	 egy	 dokumen-
tumfilmben	is,	mely	az	észak-afrikai	menekültek	sorsát	követi	nyomon	Lampedusa	
szigetéig.	Ilyen	esetben	akár	–	már	ha	volt	ilyen	az	életében	–	egy	(ál)túlélő	hiteles-
ségével beszélhetne a tapasztalatairól . 

3.4. A média befogadói

Henry Jenkins	(2008)	nagyon	plasztikusan	írja	le	könyvében,	hogy	nevették	ki	az	
eladók,	 amikor	 új	 mobiltelefont	 akart	 vásárolni,	 és	 azzal	 állított	 be	 az	 üzletbe,	
hogy	neki	nem	digitális	svájci	bicska	kell,	ami	mindent	tud,	ő	csak telefonálni sze-
retne, és olyan készüléket akar, amivel csak telefonálni lehet . Kinevették, hiszen 
ilyet már nem is gyártanak . Kinevették – a hálózati kultúra kutatásának legna-
gyobb	alakját.	

Amikor	 a	fiatalok,	 a	digitális	 bennszülöttek	 technológiatudása	messze	megha-
ladja	szüleikét,	a	digitális	bevándorlókét,	amikor	az	újítások	 tőlük	szivárognak	át	
az	idősebb	generációhoz,	akkor	mire	is	tudjuk	megtanítani	őket?	Ha	a	technológi-
ára	nem	is,	de	a	technológia	kritikus	és	felelős	használatára	igen.	„A	részvétel	fo-
galma	azonban	csapdát	rejt,	mivel	valami	mást	implikál,	követel.	(…)	A	médiakul-
túra	résztvevőit	úgy	kell	tekinteni,	hogy	felelősséget	vállalnak	saját	részvételükért.	
Ha	ennél	alább	adjuk,	azzal	az	egyént	a	zombi	szintjére	alacsonyítjuk.”	(Silverstone,	
2010: 123)
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EU Kids Online

Az EU Kids Online kutatásban megkérdezték a 9–16 éves gyerekeket, egyetér-
tenek, inkább egyetértenek vagy nem értenek egyet azzal az állítással, hogy a 
szüleik	többet	tudnak	az	internetről,	mint	ők.	A	gyerekek	24	százaléka	gondol-
ta, hogy a szülei többet tudnak, 30 százalék inkább egyetértett, de a legtöbben 
–	46	százalék	–	úgy	vélték,	ők	tudnak	többet	a	netről	és	nem	a	szüleik.

A	fejezet	utolsó	nagyobb	egysége	a	média	befogadói	oldalát	járja	körül,	bemutatva	
a	 különböző	 befogadótipológiákat:	 a	 fogyasztót,	 a	 választót	 és	 a	 polgárt	 (Allan,	
2010).	 Nyomon	 követhetjük,	 miként	 váltotta	 fel	 a	 sokáig	 meghatározó	 Ettema–
Whintey-féle	közönségleírást	(institutionally effective audience) a Napoli-féle meg-
közelítés,	a	közönség	evolúciója	(Ettema–Whitney,	1994;	Napoli,	2011).	Hiszen	az	
új	évezred	technológiai	változásai	a	közönség	fogalmát	is	átalakították,	s	ennek	az	
átalakulásnak komoly szociokulturális következményei lesznek . A legfontosabb 
változás	valószínűleg	a	befogadók	autonómiájának	növekedése	egészen	a	szerzősé-
gig.	Tulajdonképpen	ebből	következik	az	egyre	nagyobb	mértékű	töredezettség	is.

3.4.1. Befogadói modellek

Az 1920-as évektől a 1940-es évek közepéig a passzív befogadó elképzelése élt a 
médiakutatásban.	S	mivel	passzívnak	tételezték,	ezért	nem	is	a	befogadót,	hanem	
a médiaüzenetet vizsgálták, elemezték a kutatók . Ez volt a propagandakutatások 
korszaka,	melynek	hátterében	főként	katonai	vagy	marketingcélok	húzódtak	meg.	
Az 1940-es évek közepétől a befogadó már nem csupán céltábla, amit eltalálhat 
az üzenet, hanem aktív	részese	a	médiatartalom	feldolgozásának,	a	jelentés	létre-
hozásának . Ezen elgondolásokhoz persze kellett az a felismerés is, hogy a szöve-
gek	 tartalma	nem	 redukálható	 egyetlen	 jelentésre,	 amelynek	megtalálása	 lenne	 a	
befogadó	célja.	Úgy	gondoljuk,	minden szöveg poliszemikus, minden szöveg több 
jelentéssel	bír.	S	hogy	az	olvasóban,	nézőben	mely	jelentés	képződik	meg,	az	leg-
főképp	a	befogadó	szociokulturális	hátterén,	szocioökonómiai	státuszán	fog	múlni	
(Hall,	 2007).	 Az	 ezt	 követő	 befogadói	 vita	 az	 1980-as	 évektől	 valójában	 akörül	
zajlott,	hogy	milyen fokú is az aktivitás, amellyel a befogadó a médiatartalmakat 
értelmezi.	Legmagasabbnak	valamikor	a	nyolcvanas	évek	végén	tételezték	a	kuta-
tók,	az	azóta	eltelt	időben	inkább	arra	törekszenek	a	vizsgálatok,	hogy	kimutassák	
azokat a befolyásoló elemeket, faktorokat, melyek motiváltabbá tehetnek valakit 
egy-egy	 üzenet/tartalom	befogadásában.	 Ilyen	 lehet	 például	 a	 személyes	 érintett-
ség,	a	földrajzi	közelség,	az	életút	hasonlósága.
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Két sztereotípia a befogadás- és hatáskutatásban

Sonia Livingstone szerint két egymással szembeállítható sztereotípia él a mé-
diahatás-kutatás szakirodalmában . Az egyik hiszékenynek, ostobának, sebez-
hetőnek,	gyengének	tételezi	a	befogadót,	aki	folyamatos	támadásoknak	van	ki-
téve médiahasználata során . A másik sztereotípia viszont rendkívül kreatívnak, 
jól	 informáltnak	és	minden	helyzetben	racionálisnak	 tételezi	a	médiahasználó-
kat	(Livingstone,	1996).

A médiatartalom létrehozói	is	többféleképpen	gondolhatnak	saját	közönségükre,	
befogadóikra . Az egyik ezzel kapcsolatos tipológia szerint a média a fogyasztót, 
a szavazót és a polgárt	tudja	megszólítani	(a	tipológiát	Allan	alapvetően	a	média-
hírekre	 alkalmazva	 dolgozta	 ki,	 de	 véleményem	 szerint	 a	 teljes	médiatartalomra	
kiterjeszthető	[Allan,	2010:	4]).
–  A média fogyasztóban	 gondolkodik,	 akár	 információt	 kínál	 a	 nézőnek,	 akár	
szórakozást,	s	az	eredményesség	mérőszáma	ebben	az	esetben	a	nézettség	lesz.	
„A	 globális	 média	 áttörése	 elsősorban	 a	 kereskedelmi	 (kommerciális)	 média	
nyomulását	segíti	elő,	háttérbe	szorítva	a	közszolgálati	programokat	mind	a	kul-
túrában, mind a politikai információk terén . Ezzel megrendíti a hagyományos 
kulturális	identitásokat,	szűkíti	a	politikai	nyilvánosság	terét,	hiszen	a	közönsé-
get	 nem	 állampolgárként,	 hanem	 mindenekelőtt	 fogyasztóként	 szólítja	 meg.”	
(Bayer,	2002)	Ráadásul	a	média	boldogságképei	is	elsősorban	a	fogyasztói	szeg-
mensben azonosíthatóak .

–  Amikor a média a befogadóban a szavazót	 látja,	 akkor	 kétségkívül	 politikai,	
ideológiai	működésére	kell	gondolnunk.

–  A polgárként	 megjelenített	 befogadó	 pedig	 az	 a	 racionális	 olvasó,	 néző,	 aki	
életvezetéséhez	a	média	információit	 is	felhasználja,	 legyen	szó	egy	apróságról	
–	 vigyen-e	 holnap	 esernyőt	magával,	 vagy	 ne	 –	 vagy	 akár	 jelentősebb	 esemé-
nyekről	–	környezettudatossági	kérdések	stb.

A befogadók megértéséhez talán akkor kerülünk a legközelebb, ha a kérdést a 
befogadók médiahasználati szokásai	felől	közelítjük	meg.	Idekapcsolódva	három	
meghatározó	kutatást	 szeretnék	bemutatni,	melyben	 a	fiatal	 generációra	koncent-
ráltak: a magyarországi Magyar Ifjúság 2012 és az európai uniós EU Kids On
line, valamint Net Children Go Mobile 2014	 adatait	 és	 az	 ezekből	 kirajzolódó	
trendeket	tekintjük	át.

A Magyar Ifjúság 2012	 kutatás	 a	 15–29	 éves	 korosztályt	 vizsgálta	 8000	 fős	
minta	alapján.	Mivel	egy	négyévente	ismétlődő	felmérésről	van	szó,	az	adatok	ösz-
szevethetőek	a	2008-as,	illetve	a	2004-es	eredményekkel,	s	a	változásokból	kiraj-
zolódó	folyamatok	is	értékelhetőek,	értelmezhetőek.	A	magyar	kutatás	is	megerő-
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sítette azt, amit a fiatalok médiafogyasztása kapcsán már több mint egy évtizede 
globális jellemzőként azonosítanak:
–	 Nyitottak	a	műszaki	és	tartalmi	újításokra.
– Az átlagosnál magasabb arányban használnak párhuzamosan médiaeszközöket .
–	 A	digitális	írástudás	kiemelkedő	szintje	jellemző	rájuk.

A kommunikációs eszközök közül az említett korosztály, vagyis a 15–29 év közöt-
ti	 fiatalok	 legtöbbjének,	 93	 százalékuknak	 mobiltelefonjuk	 van	 (31	 százaléknak	
okostelefonja,	 62	 százaléknak	hagyományos	mobilja),	 80	 százalékuknál	 a	 család-
ban	 van	 számítógép,	 63	 százalékuk	 rendelkezik	 saját	 számítógéppel,	 internetes	
hozzáférése	 70	 százalékuknak	 van.	 A	 fiatalok	mindennapos	médiahasználatában	
jellemzően	azok	az	eszközök	váltak	népszerűvé,	amelyek	több,	korábban	más-más	
készüléken	 elérhető	 funkciót	 integráltak	 egy	 berendezésben.	 Az	 elemzés	 utal	
Jenkins (2008) ezzel kapcsolatos meglátására, miszerint 1 . a technológiai beren-
dezések	 piaci	 koncentrációját	 és	 2.	 a	 technológiai	 konvergenciát	 természetesen	
3.	a	fogyasztás	konvergenciája	is	követi.	

A	 felmérésből	 kiderül,	 hogy	 a	 magyar	 fiatalok	 televíziózásra fordított ideje 
2008-hoz viszonyítva megnőtt, 2012-ben hétköznap 120 perc, hétvégén viszont 
napi	210	perc	az	átlag.	S	bár	ezek	az	értékek	nem	érik	el	a	2004-es,	kiugróan	ma-
gas	 szintet,	mégis	magyarázatot	 igényelnek,	hiszen	a	nemzetközi	 trend	a	fiatalok	
átvándorlása	a	televíziótól	a	hálózati	képernyők	elé.	Mi	lehet	hát	a	növekedés	ma-
gyarázata? A tanulmány hat okot említ a háttérben (Kitta, 2013: 256–259):
–	 Lecsengett	a	web	2.0-es	felületekhez	kapcsolódó	fogyasztói	lelkesedés.
–	 	Megjelentek	az	okostelevíziók,	a	digitális	adás,	mely	jobb	kép-	és	hangminősé-

get biztosít .
–	 Nőtt	a	televízió-előfizetések	száma.
–	 Televíziós	tartalmak	elérhetők	a	neten.
–	 	Az	 elérhető	 csatornák	 száma	 Magyarországon	 az	 említett	 időszakban	 50-ről	

100-ra emelkedett .
–	 	Dekonjunktúrában	nő	 a	 televíziónézők	 száma,	mert	 fajlagosan	 ez	 a	 legolcsóbb	

szórakozási forma .

Mint említettem, 70 százaléknak van internet-hozzáférése. Egészítsük ki ezt az 
adatot azzal, hogy 69 százalékuk közösségiportál-használó. „Ez a szám nem ke-
vesebbet	jelent,	mint	hogy	majdnem	mindenki,	akinek	az	otthonában	megtalálható	
a	 világháló,	 ott	 van	 valamelyik	 internetes	 közösségépítő	 oldalon.”	 (Kitta,	 2013:	
259)	Az	 adatokból	 jól	 látható,	 hogy	 a	 közösségi	média	 központi	 helyet	 foglal	 el	
mindennapjaikban.	

A közösségi média használatában a „Mire használják leggyakrabban?” és 
„Milyen tevékenységet	 végeznek	vele?”	 kérdésekre	 adott	 válaszok	 alapján	 a	 kö-
vetkező	mintázatok	rajzolódnak	ki.
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Mire használják leggyakrabban:
–	 Magánjellegű	információhoz	hozzászólnak	–	43%
–	 Magánjellegű	információt	osztanak	meg	magukról	–	39%
–	 Nem	közéleti,	politikai	információt	osztanak	meg	–	29%
–	 Nem	közéleti,	politikai	információhoz	hozzászólnak	–	28%
–	 Cégekkel,	márkákkal	kapcsolatban	végzett	tevékenység	–	14%
–	 Közéleti,	politikai	témához	hozzászólnak	–	12%
–  Közéleti, politikai témával kapcsolatos dolgot osztanak meg, vitát kezdeményez-
nek	–	11%.

A közösségi oldalakon végzett tevékenységek tipologizálása és gyakorisága:
–	 Kapcsolattartás	barátokkal,	ismerősökkel	–	64%
–	 Szórakozás	–	4%
–	 Kapcsolattartás	a	családdal	–	42%
–	 Barátok	szerzése	–	35%
–	 Játék	–	29%
–	 Segítség	kérése	–	23%
–	 Munkakeresés	–	13%
–	 Üzleti	jellegű	kapcsolattartás	–	11%.

A	fiatalokra	igencsak	jellemző,	hogy	többféle,	médiához	kapcsolódó	tevékenységet	
végeznek	 egyidejűleg.	 A	 leggyakoribb,	 hogy	 televíziózás	 közben	 interneteznek,	
esetleg rádióznak vagy zenét hallgatnak .

Az	európai	uniós	kutatások	közül	először	az	EU Kids Online felmérést említ-
sük . Ságvári Bence,	a	projektet	magyar	részről	képviselő	médiakutató	így	ír:	„Az	
EU Kids Online kutatássorozat elméleti hátteréül szolgáló modell alaptétele az a 
fenti	megállapítás,	hogy	a	gyerekek	internetezése	egyaránt	rejthet	lehetőségeket és 
kockázatokat.	A	lehetőségek	és	a	kockázatok	terén	egyaránt	beszélhetünk	tartal
mi (content)	 elemekről,	 kapcsolati (contact)	 elemekről	 és	 viselkedési (conduct) 
elemekről.	Az	alábbi	 táblázat	 részletesen	bemutatja	azt	az	elméleti	 teret,	amely	a	
fenti	 változók	 szerint	 írja	 le	 a	 gyerekek	 internetezésének	 lehetséges	 következmé-
nyeit.”	 (Ságvári,	 2011)	 A	 felosztás	 külön	 érdekessége	 a	 gyerekek	 aktivitásának	
szintezése is a média világában: amikor a kutatók a tartalommal való találkozást 
említik, akkor a gyerek mint befogadó szerepel, amikor a kapcsolat kerül szóba, 
a	 gyerek	 résztvevő,	 s	 amikor	 a	 cselekvés, akkor kezdeményező. Ezzel is alátá-
masztható	mindaz,	 amit	 a	média	mint	 gyakorlat	 fejezetben	 bemutattunk.	Vagyis	
mára	a	média	már	nem	csupán	környezet,	kontextus,	hanem	magának	a	cselekvés-
nek a tere, terepe is . 
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3.3. táblázat: A gyerekek internetezésének lehetséges következményei 

Tartalmi	jellegű	
elemek  
– a gyerek mint 
befogadó

Kapcsolati 
jellegű	elemek	
– a gyerek mint 
résztvevő

Viselkedési	
jellegű	elemek	
– a gyerek mint 
kezdeményező

Lehetőségek Tanulás  
és digitális 
írástudás

Oktatási	jellegű	
erőforrások

Kapcsolatfelvétel 
hasonló	érdeklő-
désű	emberekkel

Saját	 
kezdeményezésű	
vagy csoportos 
tanulás

Civil	részvétel	 
és  
elkötelezettség

Globális 
információk

Kommunikáció 
az egyes 
csoportok között

A civil  
elköteleződés	
konkrét megnyil-
vánulásai

Kreativitás  
és	önkifejezés

Változatos	
erőforrások

Másoktól	érkező	
inspiráció, 
felhívás  
a részvételre

Saját	tartalmak	
előállítása

Személyes	
identitás  
és társas 
kapcsolatok

Tanácsadás  
(pl . személyes, 
egészségügyi, 
szexualitással	
kapcsolatos stb .)

Közösségi 
hálózatok, 
élmények 
megosztása

Önkifejezés

Veszélyek Kereskedelmi 
jellegű	veszélyek

Reklámok, 
spamek

Személyes	
adatok megszer-
zése, felhaszná-
lása

Szerencsejáték,	
illegális letöltés, 
hackerkedés

Agresszivitás Agresszív, 
gyűlöletkeltő	
tartalmak

Zaklatás,	
bántalmazás

Mások zaklatása, 
bántalmazása

Szexualitás Pornográfia,	
ártalmas 
szexuális	
tartalom

Idegenekkel való 
találkozás

Pornográf 
tartalmak 
készítése, 
megosztása

Értékek	terén	
fenyegető	
veszélyek

Rasszista vagy 
torzított tartalom 
(pl . a drog-
fogyasztásról)

Önbántalmazás, 
negatív viselke-
désformákra való 
felhívás

Tanácsok, 
információk 
terjesztése	pl.	
droghasználattal, 
anorexiával	
kapcsolatban

Forrás: Ságvári,	2011
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A	felmérés	adatai	szerint	a	magyar	szülők	75	százaléka	beszélget	gyermekével	in-
ternetes	 tapasztalatairól,	 54	 százalékuk	 ellenőrzi	 a	 gyerek	 által	 látogatott	 oldala-
kat,	40	százalékuk	a	Facebook-profilt,	35	százalék	a	kapcsolati	hálót	és	24	százalék	
a gyerek üzeneteibe is bepillant . Az is kiderült, hogy a fent említett veszélyek kö-
zül a gyerekek 37 százaléka már találkozott valamelyikkel . A közösségi oldalakkal 
kapcsolatban	 érdemes	megjegyezni,	 hogy	 a	 felmérésben	 szereplők	 25	 százaléká-
nak	50–100,	33	százalékának	100–300,	13	százalékának	300-nál	 is	 több	ismerőse	
van.	A	gyerekek	55	százalékának	közösségi	oldala	teljesen	publikus	(az	ily	módon	
hozzáférhető	felület	jelenti	a	legnagyobb	kockázatot	az	„idegenekkel	való	találko-
zás”	szempontjából),	22	százalékuknál	volt	részleges	korlátozás,	és	16	százalékuk	
felületét	csak	az	ismerőseik	ismerhették	meg.	

A médiahasználati szokások 2014-es EU-s felmérése, a Net Children Go 
 Mobile 2014 arra helyezte a hangsúlyt, hogy a gyerekek már nem otthon vagy a 
barátaiknál interneteznek, hanem a tablet, az okostelefon és a mobilinternet révén 
megnyílt	az	út	a	tartózkodási	helyüktől	teljesen	független	felhasználás	előtt.	E	kis-
méretű,	hordozható	eszközökkel	médiafogyasztásuk	mobillá	vált.

Táskarádió (Illés együttes, 1965)

A médiahasználati szokás most tapasztalható átalakulása, nevezetesen, hogy 
egy korábban (használati értelemben) helyhez kötött médium – technológiai és 
fizikai	méretbeli	változás	miatt	–	hordozhatóvá	válik,	nem	új	keletű.	Ilyen	átala-
kulást élhettek meg azok, akik a két világháború közötti rádióhasználat után 
áttértek	a	táskarádióra,	a	kazettás	magnók	után	a	walkmanre	vagy	a	vezetékes	
telefon után a mobil készülékekre . A technológiai változás minden esetben 
maga után vonta a használati szokások, mintázatok és az eszközökkel végezhe-
tő	kulturális	gyakorlatok	átalakulását	is.

A	 21.	 század	 médiája	 és	 annak	 befogadója	 nemigen	 hasonlítható	 a	 20.	 század	
elejihez,	 sem	 a	 technológia,	 sem	 a	 befogadói	 attitűdök,	 sem	 a	 használati	minták	
alapján.	 Ahogy	 a	 jelenséggel	 kapcsolatban	Gitelman fogalmaz, a médiának és 
közönségének átalakulása a koevolúció, az együttes változás szóval írható le leg-
inkább (Gitelman, 2006: 13) . Az átalakulásban, a változásban nem egyik követi a 
másikat ciklikusan, hanem egyszerre és egyfolytában változnak, a média is, a fel-
használó is .
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3.4.2.  A médiabefogadás sajátos jellemzői:  
autonómia, töredezettség

Néhány éve még, ha hosszabb utazásra indult a család, azt mindig kísérte némi 
aggodalom:	hogyan	tudjuk	lekötni	a	gyerekeket	arra	a	néhány	órára,	hogy	elfoglal-
ják	magukat	valamivel,	és	ne	nyűgösködjenek.	Ma	már	semmi	gond:	„Anya,	letöl-
töttem	pár	órányi	anyagot,	indulhatunk!”

A	médiabefogadással	foglalkozó	tanulmányok	nem	győzik	hangsúlyozni,	hogy	
a digitális hálózati technológia meghatványozta a befogadói autonómiát . „Az át-
alakuló televízió, a tradicionálisan push	médium	(amelyből	dől	a	 tartalom)	azon-
ban lassan elmozdul a pull	médium	(amelyből	igény	szerint	lehet	kivenni	a	tartal-
makat)	 irányába,	 s	 eközben	 a	 nézői	 attitűd	 is	 megváltozni	 látszik.	 A	 fogyasztó	
valójában	mindig	is	aktív	volt	abban	az	értelemben,	hogy	aktívan	vett	részt	a	jelen-
téskonstruálási	folyamatban;	az	elmúlt	években	azonban	kívülről	is	egyre	kevésbé	
felel	 meg	 a	 tévé	 előtt	 heverő	 és	 azt	 csak	 bámuló	 közismert	 fogyasztói	 képnek.”	
(Jensen, 2005, idézi Jenei, 2008: 111–112)

Az 1980-as évek vége felé született generáció már egészen másként néz televí-
ziót, mint a szülei . Pontosabban ott és akkor néz televíziós tartalmakat, ahol és 
amikor	ő	akar,	beillesztve	azt	a	napirendjébe.	Autonóm	fogyasztás	jellemzi,	s	ezt	a	
technológia	biztosítja	 számára.	Hadd	 idézzek	néhány	adatot	 egy	 amerikai	 felmé-
résből!	2014	augusztusában	1000	 főt	kérdeztek	meg	 televíziós	 szokásairól.	Ebből	
kiderül, hogy a 18–34 éves korosztály eredetileg televízióra szánt sorozatokat már 
49 százalékban tableten, 44 százalékban laptopon, illetve 31 százalékban okos-
telefonon	 néz.	Vagyis	 alapvetően	 nem	 televíziókészüléken.	Miért,	milyen	 okokat	
említenek?	Elsősorban	 így	 jobban	 illik	 az	 időbeosztásukba,	mondta	 56	 százalék.	
Kényelmesebbnek tartotta 52 százalék, de megemlítették azt is, hogy így átugor-
hatják	a	reklámokat	(38%),	 több	epizódot	nézhetnek	meg	egyszerre	(35%),	 illetve	
kevésbé	drága,	mint	a	fizetős	 televízió	 (29%).	Figyelemre	méltó	adat,	hogy	a	 fel-
mérés	 szerint	 10	 háztartásból	 4-ben	 van	 digitálisvideó-előfizetés,	 a	 szolgáltatók	
közül	a	teljes	lakosságra	vetítve	32	százalékkal	a	Netflix	piacvezető,	ám	ami	külö-
nösen	érdekes:	a	18–34	éves	generáció	esetében	a	digitálisvideó-előfizetés	61	szá-
zalék	(a	teljes	lakosság	40	százalékos	adatát	jóval	túllépve),	s	ennek	a	61	százalék-
nak	 majdnem	 a	 fele	 (49%)	 Netflix-előfizető	 (The US Total Video Report, 2014) . 
Nem	véletlen,	hogy	amikor	2014	őszén	hirdetések	jelentek	meg,	amelyekben	a	cég	
magyarul is tudó alkalmazottakat keres, a magyar televíziós cégek kissé megret-
tentek	a	hírtől.
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Digitális írástudás – kicsit másképp

Sajátos	digitális	írástudásról	számolt	be	egy	német	fiatalember,	aki	nyolc	éve	él	
Kínában.	A	 beszélt	 nyelvet	 ismeri,	 jól	 elboldogul	 a	mindennapokban,	megérti	
és	 használja	 a	 nyelvet.	 Írni	 és	 olvasni	 azonban	 nem	 tud,	 pontosabban	 nagyon	
keveset.	Klasszikus	értelemben	–	analfabéta.	Ám	ha	fonetikusan,	latin	betűkkel	
beírja	a	számítógépbe,	amit	mondani	szeretne,	a	gép	egy	program	segítségével	
azonosítja	a	kínai	írásjelet,	s	be	is	írja.	A	fiú	tehát	digitális	értelemben	írástudó.



4.  Médiahatások 
 
Andok MónikA

„Néhány	 éve	 a	 CBS	 műsorára	 tűzte	 a	Cry Rape	 (Kiálts,	 ha	 megerőszakolnak!)	
című	fimet.	A	történet	a	nézők	értésére	adta,	hogy	ha	a	nemi	erőszak	áldozata	vá-
dat emel, akkor az igazságügyi procedúra során esetleg súlyosabb megpróbáltatás-
ban	 lesz	 része,	mint	 amennyit	 az	 erőszakoskodás	okozott.	 (…)	A	film	sugárzását	
követően	rohamosan	csökkent	a	bejelentett	nemi	erőszaktételek	száma”	–	írja	Elliot 
Aronson és Anthony Pratkanis A rábeszélőgép című	sikerkönyvük	(1992)	beve-
zetőjében.	Szerencsére	Magyarországon	a	dolog	épp	ellenkező	előjellel	jelent	meg	
a	médiában	 (rendkívül	 szomorú	 aktualitással),	 így	 ellenkező	 hatást	 is	 váltott	 ki,	
amikor	2014	nyarán	feljelentést	tett	egy	fiatal	lány,	mivel	az	egyetemi	gólyatábor-
ban	megerőszakolták.	Az	elkövetőt	hamar	elfogta	a	rendőrség,	majd	az	ezt	követő	
hetekben számos hasonló történet került nyilvánosságra – sokkolva a magyar köz-
véleményt.	Jó	példa	ez	azért	is,	hogy	visszaigazolja	Susan Hearold 1986-os kuta-
tásának	eredményeit.	Hearold	ugyanis	1043,	a	televízió	hatását	elemző	cikk	adata-
it	 összegezte,	 s	 arra	 jutott,	 hogy	 összesítve	 a	 hatások	 kb.	 20	 százaléka	 jelez	
antiszociális	(alapvetően	erőszakkövető),	több	mint	50	százaléka	pedig	proszociális	
hatást a befogadók viselkedésére (Hearold, 1986) .

Miként	hat	 a	média?	Rengeteg	minden	elhangzott	már	a	 témában	mindenfajta	
tudományos	 alap	 nélkül,	 vagy	 ami	 talán	még	 rosszabb,	 féltudományos	 jelleggel.	
Mit mondhatunk el mégis? Ami biztos: általános médiahatás nincs. Egy hatás-
vizsgálat	 során	 a	médiakommunikációs	 folyamat	minden	 egyes	összetevőjét	meg	
kell	vizsgálni	ahhoz,	hogy	bármit	mondani	tudjunk	egy	adott	típusú	hatás	megva-
lósulásáról.	Vagyis:	milyen médium közvetíti az üzenetet, hiszen egészen más ha-
tása lesz egy nyomtatott, televíziós vagy internetes tartalomnak . Kik hozták létre 
a médiatartalmat, és milyen céllal, funkcióval? Ez a cél rövid vagy hosszú távú 
következménnyel számol? Kognitív változást céloz meg, vagy attitűdbelit? Mi
lyen a tartalom maga: kép, szöveg, mozgókép, zene? Milyen a médiafogyasztás 
környezete,	kontextusa?	És	ki a befogadók, mennyire homogének, milyen hátte-
rük, motivációik, preferenciáik vannak? 
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4.1. A hatáskutatás típusai

Célszerű	először	azt	áttekinteni,	milyen	típusú	hatások	különíthetők	el	a	médiaku-
tatásban:
–  Rövid távú – hosszú távú	hatások.	A	megkülönböztetés	alapja,	hogy	a	média-

tartalom csupán pillanatnyi változást, felindultságot kelt az emberben, vagy 
hosszabb	távon	fejti	ki	hatását.	Előbbire	a	reklámok	jelenthetnek	jó	példát,	ami-
kor megtetszik egy termék, és legközelebb a boltban megveszem . A hosszú távú 
hatásokkal a kultivációs elmélet foglalkozik, amikor több év televíziós tartalmát 
és annak hatását elemzi .

–  Direkt hatások – közvetett (moderált) hatások – többlépcsős elméletek. 
A média hatása lehet közvetlen, amikor a befogadóra csak a médiatartalom van 
hatással.	Ám	előfordulnak	olyan	esetek	is,	amikor	a	médiumban	elhangzott,	lá-
tott, hallott információkat a befogadók megbeszélik a környezetükkel . Ez eset-
ben	előfordul,	hogy	a	legerősebb	hatással	nem	a	médiatartalom	lesz	a	befogadó-
ra, hanem egy másik személy, aki értelmezi, keretbe helyezi számára az eredeti 
médiatartalmat.	 Tipikusan	 ezzel	 foglalkozik	 a	Katz–Lazarsfeld-féle	 kétlépcsős	
elmélet .

–  Erős vagy gyenge hatások. Ez esetben abban tehetünk különbséget, hogy mek-
kora	a	médiatartalom	okozta	attitűdbeli,	érzelmi,	kognitív	változás	mértéke:	mi-
nél	nagyobb,	annál	erősebb	hatással	kell	számolnunk.	

–  A hatásvizsgálatok fókusza szerinti csoportosítások . A fókusz lehet a média-
szervezet, a médiatechnológia, a médianarratíva, a közönség vagy a funkció . Itt 
aszerint	teszünk	különbséget,	hogy	mi	a	média	hatásának	a	forrása,	az	okozója.	
Az	 eltérő	 elméletek	 alapján	 elmondhatjuk,	 az	 igazi	 hatást	 a	médiatechnológia	
fejti	ki	(lásd	a	technológiai	determinizmus	iskoláját,	illetve	McLuhan	aforizmá-
ját:	„A	médium	maga	az	üzenet”),	esetleg	a	 tartalom	a	 legfontosabb	összetevő	
(a	 tartalomelemzés	módszertanát	követő	 iskolák).	De	 lehet	a	kulcs	a	befogadó-
ban, a befogadó pillanatnyi szövegértelmezésében is (birminghami iskola), hi-
szen másképp nézte a Dallast	a	sorozatért	rajongó	családanya,	illetve	a	feminis-
ta,	így	a	hatása	is	más	volt	rájuk.

–  Szándékos vagy nem szándékos médiahatás.	A	média	működése	során	bizo-
nyos	 hatások	 kifejtése	 a	média	 intézményrendszerének	 szándékában	 állt.	 Ilye-
nek például az informálás, a szórakoztatás, a kritika, melyek következtében 
megváltozhat az informáltság stb . De a média kiválthat olyan hatást is, ami ere-
detileg	 nem	 állt	 szándékában.	Konkrét	 esetet	 említve:	 néhány	 évvel	 ezelőtt	 az	
egyik	amerikai	 televíziós	csatorna	beszámolt	 riportműsorában	az	Afrikát	 sújtó	
éhínségről,	és	gyűjtést	is	szervezett,	majd	az	élelmiszer-adományokat	eljuttatta	a	
rászorulóknak.	 Ezt	 követően	 fél	 évig	 egyáltalán	 nem	 foglalkozott	 a	 témával	 a	
televízió,	 s	mikor	 felmérést	készítettek	 a	 tévénézők	 informáltságáról,	 azt	 talál-
ták, hogy mivel a média nem foglalkozott a témával, a befogadók túlnyomó 
 része úgy vélte, a probléma megoldódott, felszámolták az éhínséget Afrikában . 



99Andok MónikA: Médiahatások

Ez esetben nyilvánvalóan egy nem szándékos hatással van dolgunk, a média a 
téma	mellőzésével	nem	akarta	azt	üzenni,	hogy	a	kérdés	megoldódott.

–  Pozitív vagy negatív hatás . Természetesen, ha a rászorulóknak – bármilyen el-
esettségről	 legyen	 is	 szó	–	sikerül	a	média	segítségével	adományokat	gyűjteni,	
az pozitív hatás . Ha a médiatartalom hatására az emberek pánikba esve egy bi-
zonyos	bankból	kiveszik	a	befektetett	pénzüket,	és	ezzel	csődbe	viszik,	az	nyil-
vánvalóan negatív hatás . 

–  A befogadóban változást hozó (attitűd,	érzelem,	tudás,	informáltság	stb.)	vagy 
éppen korábbi vélekedéseit, viselkedését megerősítő hatás. Tipikus változásel-
mélet a Gerbner-féle kultivációs elmélet – minél többet nézünk televíziót, annál 
nagyobb lesz a hatás, a változás . Ez esetben többnyire ok-okozatiság tételezésé-
ről	 is	 szó	 van:	minél	 több	 erőszakot	 látunk,	 annál	 nagyobb	 az	 esélye,	 hogy	 a	
hétköznapokban	 is	 az	 erőszakos	 cselekvésmintákat	 fogjuk	 követni.	 A	 meg-
erősítéselméletek	a	status	quo	fenntartásában	látják	a	média	hatását.	Ide	számos	
ideológiai	alapú	elmélet	köthető,	amelyek	szerint	a	média	mint	profittermelő	in-
tézmény az aktuális helyzet fenntartásában érdekelt .

–  A média hatására beálló változás típusa szerint lehet érzelmi, hitbeli, attitűd
beli, viselkedési vagy akár kognitív változás .

–  A befogadói célcsoport szerint	 is	 különbséget	 kell	 tennünk,	 hogy	 fiatalokat,	
gyerekeket	vagy	időseket	vonunk-e	be	a	hatáskutatásba,	esetleg	bűnelkövetőket.	
Fiske	egyik	érdekes	kutatásában	hajléktalanok	befogadásvizsgálatát	végezte	el.	
A tudásszakadék-hipotézis pedig a szocioökonómiai státusz és a hozzá kapcso-
lódó informáltsági fok szerint különíti el a befogadókat .

–	 	S	különbséget	kell	tenni	abban	a	tekintetben	is,	hogy	a	feltárt	hatást	milyen mé
diumhoz	kötik	a	kutatók:	filmhez,	könyvköz,	nyomtatott	sajtóhoz,	rádióhoz,	te-
levízióhoz vagy internethez (lásd III. melléklet) .

Hatáskutatási részrehajlás

Sonia Livingstone arról is írt, hogy a hatáskutatás hagyományosan inkább te-
levíziózást	kutat,	mint	más	médiumot,	inkább	gyerekeket,	mint	felnőtteket,	in-
kább	 erőszakos	 tartalmakat,	 mint	 más	 műsortartalmat,	 inkább	 egyéni	 hatást,	
mint	csoportosat.	Emellett	a	médiahatás-kutatást	további	két	dolog	is	erősen	be-
folyásolja:	a	tudományos	és	a	politikai	agenda.	Azaz,	hogy	a	tudományos	szfé-
ra,	illetve	a	politika	aktuálisan	miként	tekint	a	médiára,	mennyiben	tartja	hasz-
nosnak	 vagy	 veszélyesnek,	 támogatandónak	 vagy	 elítélendőnek	 a	 működését.	
Ezért	 is	 javasolja	Livingstone,	hogy	a	hatáskutatás	helyett	befogadáskutatással	
foglalkozzanak	a	szakemberek	(Livingstone,	1996).
David Gauntlett még továbbmegy a hatáselméletek bírálatában, amikor azt 
	állítja,	 a	 hatáselméletek	 összecserélik	 az	 ok-okozati	 viszonyokat;	 inadekvát	
 személyként kezelik a gyerekeket; bizonytalan, ideológiailag elkötelezett elmé-
le teken nyugszanak; és az általuk alkalmazott módszertanok tökéletlenek 
(Gauntlett, 1998) .
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Ha	a	média	hatásának	kutatását	tágabb	perspektívából	is	megvizsgáljuk,	kibonta-
kozik	előttünk	az	a	médiaelméleti	háttér,	amelyből	a	hatáskutatás	különféle	irány-
zatai erednek . Denis McQuailre	érdemes	utalni,	aki	az	1980-as	évektől	kezdve	a	
médiakutatás	két	eltérő	paradigmáját	írta	le.	Az	egyik	a	dominánsként	emlegetett,	
normatív megközelítés, míg a másik, alternatívnak keresztelt irányzat a média ese-
tében	nem	a	normativitás,	hanem	a	befogadó	értelmező	aktusa	felől	közelíti	meg	a	
média	működését	és	ezáltal	a	hatását.	Erre	az	elgondolásra	épül,	ezt	viszi	 tovább	
Császi Lajos	már	említett	tipológiája	(lásd	I.B melléklet) .

4.1. táblázat:  A médiakutatás két paradigmája (McQuail, 2003: 51, 53 alapján)

Domináns (mainstream) paradigma Alternatív paradigma

Normatív társadalomkép: demokratikus, 
liberális, pluralista, rendezett

A társadalom kritikai szemlélete,  
az értéksemlegesség elutasítása
A	társadalmi	egyenlőtlenségek	vizsgálata

Funkcionalista	nézőpont Értelmező	nézőpont;	a	médiatechnológia	 
és a tartalmak nem determinisztikus  
szemlélete

Lineáris	kommunikációs	modell,	 
a	hatások	lineáris	átviteli	modellje

A tranzakciós modell elvetése

A csoportkapcsolatok által módosított nagy 
hatású médiumok

Kulturális és politikai gazdaságtani  
elméletek	előnyben	részesítése

Kvantitatív kutatások Kvalitatív kutatások

A 4.1. táblázatban	is	láthatjuk,	hogy	a	módszertani	eltérés,	a	kvalitatív-kvantitatív	
kutatások	 megkülönböztetése	 fontos	 pontja	 a	 felosztásnak.	 Az	 elemzések	 kvali-
tatív-kvantitatív	megkülönböztetésének	hagyománya	régi	keletű	a	médiakutatáson	
belül,	először	Robert Merton összegezte ezzel kapcsolatos, már az 1950-es évek-
ben papírra vetett meglátásait . A két kutatás-módszertani hagyományt nem önma-
gukban mutatta be és elemezte, hanem tudásszociológiai keretbe ágyazva . Egyút-
tal az amerikai (kvantitatív, empirikus) és európai (kvalitatív) tudományos-kutatási 
hagyományt	is	összevetette,	nem	kevés	humorral	fűszerezve:	„Az	amerikai	tudja,	
miről	 beszél,	 de	 az	 nem	 túl	 sok.	Az	 európai	 nemigen	 tudja,	miről	 beszél,	 de	 az	
nagyon is fontos .” (Merton, 2002b: 526)



101Andok MónikA: Médiahatások

4.2. táblázat:  A kutatások felosztása (Merton, 2002b: 524–538 alapján)

Amerikai hagyomány Európai hagyomány

A néphiedelmek szociológiai  
tanulmányozására épül . Ez pedig inkább 
vélekedés és nem tudás . A közvélemény,  
a tömeghiedelem, a népi kultúra érdekli .

A tudás társadalmi gyökereit igyekszik 
feltárni,	azt,	milyen	módon	befolyásolja	 
a tudást, a gondolkodást a társadalmi 
struktúra . Inkább a társadalmilag  
(nem empirikusan) igazolt tudásra helyezi  
a hangsúlyt .

Széles	rétegeket	vizsgál.	A	tömegközönség	
érdekli, a közönségre tett hatás,  
a	vélemények	terjedése.

A	szellemi	elitet	vizsgálja.	Az	értelmiségi	
látószöget	keresi.	A	közönség	nézőpontja	
annyiban érdekli, ha hatással van az elitre .

Információval foglalkozik,  
ami	szükségszerűen	töredezett.

A tudást tények és eszmék összességének 
tekinti .

Empirikus kapcsolatokat keres . Logikai,	értelmező	kapcsolatokat	keres.

Az empirikusan megállapított tényeknél 
horgonyoz	le,	ezekkel	foglalkozik	szűk	
körben.	Emiatt	az	elméleti	lehetőségeket	
nem mindig veszi észre .

Rögtön magyaráz, nem érdeklik  
az empirikus tények . (Merton szavaival:  
a	kocsit	fogják	a	ló	elé.	1.	probléma:	 
így csak hátrafelé lehet menni .  
2.	probléma:	néha	teljesen	eltűnik	a	ló.)

Triviális	kérdésekről	esik	szó	empirikus	
szigorral .

Fontos	kérdésekről	esik	szó	empirikusan	
kétségbevonható módon .

Számos	módszert,	technikát	dolgozott	ki	 
az	interjúra:	csoportos–egyéni,	irányított	
– nem irányított, feltáró–fókuszáló, egyedi 
keresztmetszeti – ismételt, panel stb .

Szellemileg	megalázó	a	prózai	részletesség.	
Az érvek forrásai: történelem, diszkurzív 
filozófia,	művészetek.

Fontos	a	megbízhatóság,	ellenőrizhetőség.	 Elhanyagolja	a	megbízhatóság	problémáját.

Figyelmének	középpontjában	 
az eredmény áll .

Figyelmének	középpontjában	a	forrás	áll.

Szervezeti	értelemben:	kutatócsoportban	
vagy kutatási szervezetben dolgoznak .

Szervezeti	értelemben:	magányos	tudós	
dolgozik néhány asszisztenssel .

+	Katonai,	piaci	érdeklődés	árnyalja	az	
amerikai tömegkommunikáció-kutatást .

A kortárs médiakutatási kézikönyvek is kiemelt szerepet szánnak a kérdésnek . 
Jane	Stokes	könyvében	három	fő	utat	ajánl	a	média,	illetve	a	kultúra	kutatására:
– a szövegelemzést, kulturális és médiaszövegek elemzését;
– a média intézményrendszerének, illetve a kultúriparnak a tanulmányozását;
– a közönség tanulmányozását .
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Mindhárom terület vizsgálható mind kvalitatív, mind kvantitatív módszerekkel, il-
letve	ezek	ötvözésével.	Ő	így	jellemzi	a	két	irányt	(Stokes,	2008:	12–15):

Kvantitatív hagyomány. A	 természettudomány	művelői	 dolgozták	 ki.	 Szám-
szerű,	mennyiségi	 információk	begyűjtésére	koncentrál.	Statikus	elemzést	végez.	
Az amerikai tömegkommunikáció-kutatás hagyománya . Pozitivista, empirikus 
megközelítés.	Módszere:	kérdőív.

Kvalitatív hagyomány. A	humán	tudományra	jellemző.	A	jelentéssel	foglalko-
zik,	az	értelmezéssel.	Narratív	elemzés,	műfajelemzés	jellemző	rá.	Az	európai	kri-
tikai	 kultúrakutatásban	 gyökerezik.	 Humanista,	 értelmező	 hozzáállás	 jellemzi.	
Módszere: hermeneutika .

Az	utóbbi	évtizedben	azonban	egyre	inkább	megfigyelhető,	hogy	a	két	kutatási	
típus	kombinációjából	születik	a	friss	kutatások	módszertani	alapja.

4.2. A hatáskutatás korszakai

A legtöbb médiával kapcsolatos legenda, anekdota, féligazság valamilyen módon a 
hatáskutatáshoz kapcsolódik . Például hogy a Világok harca	című	rádiójáték	halla-
tán	 fél	Amerika	 pánikba	 esett,	 és	menekülni	 kezdett.	A	 valóság:	Hadley	Cantril	
tanulmányából	–	egy	920	fős	felmérés	alapján	–	tudjuk,		az	adást	kezdettől	fogva	
hallgatóknak	mindössze	12	százaléka	hitte	el,	hogy	valódi	híradást	hall,	de	ők	sem	
menekültek . Minden, a pánikról szóló híresztelés túlzó . A média, a hatáselemzés 
fejlődik,	a	legenda	azonban	örök!

Stanley Baran és Dennis K. Davis négy nagy korszakot különít el a média 
hatásával foglalkozó megközelítések tekintetében:
–  A tömegtársadalom, tömegkultúra – a propaganda kora . A korai médiakutatá-
sok	 sorolhatók	 ide,	 körülbelül	 az	 1920-as	 évektől	 az	 1930-as	 évek	 végéig,	 az	
1940-es	évek	elejéig.	

–	 	A	tudományos	igény	előretörése	–	a	korlátozott	hatások,	moderált	hatások	elmé-
letei.	Az	1940-es	évektől	az	1960-as	évekig	folytak	ezek	a	kutatások.	

–	 	A	kulturális	perspektíva	megjelenése	az	elméletben	–	a	médiakutatás	kulturális	
fordulata.	Ide	elsősorban	a	birminghami	iskola	és	követői	sorolhatók	az	1960-as	
évektől.	

–	 	A	jelentésadás	elmélete	–	a	befogadó	előtérbe	kerülése,	az	aktív	közönség	tétele-
zése	 és	 annak	 kritikája.	 A	 használat-	 és	 élménykutatástól,	 vagyis	 az	 1970-es	
évektől	kezdve.

Más	kutatók	eltérő	 felosztásban	gondolkodnak,	vannak,	akik	csak	három	korsza-
kot	különítenek	el.	Az	első	kettő	megegyezik	Baranéval,	a	harmadik	esetében	van	
eltérés . Ilyen például Fiske felosztása, aki 1 . az inger-válasz modell és 2 . a két
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szakaszos kommunikációs modell után 3 . a hosszan tartó hatások modelljeit 
tárgyalja	(lásd	Lázár,	2005:	124–132).	E	helyütt	ez	utóbbit	követjük,	bizonyos	ki-
egészítésekkel .

4.2.1. Tömegtársadalom, tömegkultúra – a propaganda kora

Az 1920-as években a társadalomtudományok, a lélektan és így a médiakutatás 
egyik legfontosabb fogalma a tömeg	volt.	Ez	jelenik	meg	a	média	befogadói	olda-
lának ábrázolásánál a tömegközönség fogalmában éppúgy, mint a fogyasztás vilá-
gában tömegfogyasztóként, illetve a politikai szférában, amikor választók töme-
geiről	 beszélnek.	 A	 médiára	 vonatkoztatva	 a	 kifejezést,	 azt	 találjuk,	 hogy	 a	
tömegközönség	 jellemzőivel,	 jellegzetességeivel	 magyarázzák	 a	 média	 hatását.	
Ilyen	jellemzők:	
– Nagy létszámú .
–	 Széles	körben	szóródik	a	közönség.
–	 Nem	interaktív,	anonimitás	jellemzi.
– Heterogén .
– Nem szervezett, nem cselekszik önállóan .

A tömegtársadalomhoz kapcsolódóan a tömegkultúra fogalmának és elméletének 
kidolgozásában a frankfurti iskolának volt	oroszlánrésze.	Ezzel	a	közkeletű	elne-
vezéssel illetik a frankfurti egyetem Társadalomkutatási Intézetét és az ottani 
szellemi iskolát . A frankfurti egyetemet a többi német egyetemhez képest viszony-
lag	 későn,	 1914-ben	 alapították,	 a	 Társadalomkutatási Intézetet (Institut für 
Sozialforschung)	 pedig	 csak 1923-ban. Az intézet vezetésével 1931-ben Max 
Horkheimert bízták meg, munkatársai közül meg kell említenünk Theodor 
Adornót . 1933-ban a Gestapo házkutatást tart az intézetben – a kutatók egy része 
emiatt	 emigrál,	 előbb	 Svájcba,	majd	 1934-ben	 az	 Egyesült	Államokba	 távoznak,	
ahol	 a	New	York-i	 Columbia	 Egyetemen	 újraindítják	 a	 Társadalomkutatási	 Inté-
zetet	 (Institute	 for	 Social	 Research).	 A	 második	 világháború	 után,	 1949-ben	
Horkheimerék	 visszatérnek	 Németországba,	 és	 1950-ben	 újraindítják	 a	 Társada-
lomkutatási	 Intézetet.	 Legfőbb	 kutatási	 irányuk	 a	modern	 kultúra	 és	 társadalom	
marxista hagyomány szerinti kritikai elemzése volt . A tömegkultúra fogalmán 
alantasabb	kultúrát	 értettek,	mely	az	 iskolázatlan	 tömeg	 szórakozását	 szolgálja,	 s	
szembeállították a magaskultúrával,	mely	a	művelt	kisebbség	sajátja.	„A	tömeg-
kultúrát	 bírálták	 egyöntetűsége,	 technikaimádata,	 monotóniája,	 valóságkerülése	
miatt, valamint azért, mert hamis szükségleteket kelt, az egyéneket puszta fo-
gyasztókká	 redukálja,	 és	 nem	 hagy	 semmilyen	más	 ideológiai	 választási	 lehető-
séget.	 (…)	 A	 tömegkultúra	 általuk	 körvonalazott	 kritikája	 több	 vonatkozásban	
	nagyon	hasonlít	az	akkori	tömegtársadalom-elmélet	kritikájának	különböző	válto-
zataihoz.”	(McQuail,	2003:	91)	A	kritikai	elméletben	a	tömegmédia	kultúrája	erős	
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hatással	bír,	ugyanis	erősen	gátolja,	megakadályozza	a	társadalmi,	kulturális	válto-
zásokat .

Ugyanebben	az	időszakban,	a	Társadalomkutatási	Intézet	alapításával	majdnem	
egy	 időben,	 1922-ben	 jelenik	 meg	 az	 Egyesült	 Államokban	 Walter Lippmann 
(1889–1974) könyve, a Public Opinion, amelyben felbukkan a társadalmi sztereo-
típiák	gondolata,	valamint	az,	miként	lehet	a	közvélekedést	„előállítani”.	Lippmann	
1889-ben	 született	 New	 Yorkban,	 a	 Harvardon	 végzett	 George	 Santayana	 és	
	William	 James	 tanítványaként.	 Az	 újságírás	 és	 a	 demokrácia	 kapcsolatát	 több	
köny	vében	is	vizsgálta,	a	második	világháború	után,	1947-ben	ő	használta	először	
a	„hidegháború”	kifejezést.	Médiakritikáját	később	Noam	Chomsky	is	átvette.	

A korszakra jellemző, ún. direkthatás-elméletek szerint a tömegmédia kö-
zönségre	 gyakorolt	 hatása	 közvetlen,	 erős,	 azonnali.	A	 közönség	 nagy	 létszámú,	
passzív,	 izolált.	 A	 korszakhoz	 tartozik	 még	 a	 lövedékelmélet	 és	 az	 injekcióstű-
elmélet is . 

A lövedékelméletet (magic bullet model vagy silver bullet model) Harold 
Lasswell Propaganda Technique in the World War című	disszertációjában	 írta	 le	
(Lasswell,	1927).	Nem	empirikus	kutatásról	van	szó,	inkább	megfigyeléseken	alap-
szik.	 Az	 elmélet	 hátterében	 az	 inger-válasz	 kettősségére,	 uniformizáltságára	 és	
azonnaliságára	 építő	 behaviorista modellt	 láthatunk.	 Ám	metaforaként őrzi a 
világháború lövészárkainak hangulatát is, amikor elképzelteti velünk, hogy a 
tömegmédia befogadóira úgy záporoznak a médiaüzenetek, mint a harctéren a  lö-
vedékek	 a	 katonákra.	 S	 ahogy	 ők	 is,	 úgy	 a	 média	 befogadója	 is,	 védtelen	 az	
	üzenetlövedékekkel	 szemben.	 Harold	 Dwight	 Lasswell	 (1902–1978)	 Chicagóban	
szociológiát,	 a	Yale-en	 politológiát	 tanult,	 később	 pedig	 számos	 egyetemen	 taní-
tott . A második világháború alatt több más amerikai kommunikációkutatóval 
együtt	náci	propagandafilmeket	elemzett.

A hipodermikus fecskendő- vagy injekcióstű-elmélet (hipodermic needle 
model) ugyancsak a média korlátlan hatalmát és hatását valló nézet . Ahogy a két 
metafora	 is	 jelzi,	ezek	a	modellek,	 illetve	a	direkt	vagy	közvetlen	hatás	elméletei	
azonnali, közvetlen és ellenállhatatlan hatást feltételeznek a média és a tömegkö-
zönség	között.	Az	üzenet	injekcióstűvel	a	befolyásolni	akart	tömegek	szervezetébe	
juttatható,	 illetve	kilőhető	rájuk.	Egyik	esetben	sincs	 lehetőség	az	ellenállásra,	az	
üzeneten	való	kritikus	gondolkodásra.	Automatikus,	kivédhetetlen	és	erős	hatás	a	
közlő,	passzív,	homogén	és	kiszolgáltatott	közönség	a	befogadói	oldalon	–	így	jel-
lemezhető	ez	a	két	korai	elgondolás	a	média	hatásáról.	Ma	meglehetősen	leegysze-
rűsítőnek	tűnnek,	de	nem	szabad	megfeledkeznünk	a	történelmi,	társadalomtudo-
mányi	és	mediális	háttérről,	amelyben	megszülettek.	
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Az inger-válasz modell

„E	modell	hátterében	a	tömegtársadalom	egyfajta	sajátos	értelmezése	áll:	a	szá-
zad	 elején	 a	 tömegtársadalmakat	 atomizált	 egységek	 halmazaként	 fogták	 föl,	
vagyis	úgy	vélték,	hogy	ha	egy	inger	a	társadalom	valamennyi	egyedéhez	eljut-
hat,	 azok	 valamennyien	 ugyanúgy	 fogják	 föl,	 s	 többé-kevésbé	 azonos	módon	
válaszolnak	rá.	(…)	Erre	az	elgondolásra	támaszkodnak	a	háborús	propaganda-
elméletek.	Az	S/R	(inger/válasz)	modell	 tehát	a	 társadalomnak	ezen	a	19.	 szá-
zadból	örökölt	eszméjén	alapszik.	A	modell	azért	arathatott	jelentős	sikert,	mert	
teljes	összhangban	volt	a	kor	 társadalomelméletével	és	pszichológiájával.	Ezen	
túl	 a	médiumok	 a	 propagandához	 folyamodtak,	 s	 ez	 láthatólag	 sikerrel	 járt:	 a	
propagandának	sikerült	meggyőznie	a	hadviselő	felek	lakosságát.”	(Lázár,	2005:	
125)

Az	1920-as	évek	végén,	a	30-as	évek	elején	még	egy	nagy	hatású	(és	sok	kritikát	
kiváltó)	kutatás	folyt	az	Egyesült	Államokban	egy	magánalapítvány	finanszírozá-
sával, mely az alapítvány neve után a Payne Alapítvány kutatásai nevet kapta . 
A	Payne	Alapítvány	által	finanszírozott	13	kutatási	program	1929	és	1932	között	
zajlott,	szociológusok	és	pszichológusok	bevonásával	filmeket	elemeztek.	A	kuta-
tás összefogásával az akkor legelismertebbnek számító chicagói szociológiai inté-
zetet	 és	 akkori	 vezetőjét,	Herbert Blumert bízták meg . Ohio államban mintegy 
ötven közösséget vizsgáltak . Elemeztek tartalmi szempontból mintegy 1500 fil
met, vizsgálták a közönség összetételét (a gyerekeknek fontosabb volt a mozi, 
mint	a	 felnőtteknek)	és	a	filmeknek a gyerekekre gyakorolt hatását. Ez utóbbi 
esetében	elemezték	a	gyerekek	 információs	szükségletét,	attitűdváltozásaikat,	va-
lamint	a	filmnézés	egészségre	gyakorolt	hatását	 (az	alvásra	 fordított	 idő	vonatko-
zásában) . Módszertanilag színes volt a kutatás: volt köztük laboratóriumi vizsgá-
lat,	 interjú	 és	 napló	 is.	Az	 eredményeiket	 1933	 és	 1935	 között	 publikálták	 nyolc	
kötetben.	A	kutatás	eredményeit	összegző	kötet	címe:	Our Movie-Made Children . 
S	amit	találtak:	a filmek hatása erős és közvetlen,	 több	film	esetén	összegződik 
is a befogadóban . A média eléri, hogy utánozzák az ott látottakat, valamint érzel-
mileg	 is	befolyásolja	a	befogadót,	 arra	 is	képes,	hogy	antiszociális mintákat ül-
tessen	el	a	gyerekekben.	A	kutatás	kritikája	érinti	a	módszertani	problémákat,	pl.	
kontrollcsoport	hiánya,	valamint	azt,	hogy	túlontúl	messzemenő	következtetéseket	
vonnak	le	a	beszámolókból	(Székedi,	2012).
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4.2.2. Korlátozott hatások: a tudományos igény előretörése

Az	 1930-as	 évek	 végétől	 egyre	 fontosabbá	 vált,	 hogy	 olyan	 tudományos	 keretek	
között kutassák a médiatartalmakat és esetenként a befogadókat, amelyek empi-
rikus	módszereken	alapulnak,	és	mások	számára	is	verifikáló	erővel	bírnak.	Ebből	
az	időszakból	két	meghatározó	egyetemet,	kutatócsoportot	kell	kiemelni,	az	egyik	
a	Princeton,	a	másik	a	Yale	Egyetemhez	kötődik.

4.2.2.1. A Princeton-csoport

A kutatócsoport 1937-ben indul a Rockefeller Alapítvány támogatásával, hivatalos 
elnevezése: Princeton Egyetem Közkapcsolatok és Nemzetközi Kapcsolatok 
 Iskolája (School of Public and International Affairs at Princeton University). 
Tagjai	 között	 olyan	meghatározó	 személyiségeket	 találunk,	 akiknek	munkássága	
máig	 ható	 erővel	 bír	 a	 médiakutatásban.	 A	 rádiózást	 vizsgáló	 csoport	 és	 az	 ún.	
Radio	Project	vezetője	Paul Lazarsfeld volt, mellette az akkor már Amerikában 
élő	Theodor Adorno vezette a zenei részleget 1941-ig (Adorno kilépett a kutató-
csoportból,	 mert	 módszertani	 kérdésekben	 nem	 értett	 egyet	 Lazarsfelddel).	Meg	
kell	említeni	még	a	Pszichológiai	Tanszék	akkori	vezetőjét,	Hadley Cantrilt, va-
lamint Gordon Allport szociálpszichológust és Frank Stantont,	 aki	 a	 CBS	
	(Columbia	Broadcasting	Systems	–	a	három	nagy	rádióhálózat	egyike	az	Egyesült	
Államokban)	kutatási	részlegét	vezette,	később	a	társaság	elnöke	lett.	Több	jelen-
tős	kutatás	fűződik	a	csoporthoz,	ezek	közül	tekintsük	át	először	a	Világok harca 
című	rádiójátékhoz	kapcsolódót.

Orson Welles	 rádiójátékát 1938.	október	30-án	 sugározta	a	CBS	 (ne	 feledjük,	
ott	 volt	 Stanton	 	 kutatási	 igazgató),	 igazából	 színházi	 közvetítés	 volt	 a	Mercury	
Színházból	a	The Mercury Theatre on the Air	című	sorozat	részeként	(az	említett	
adás	a	sorozat	más	darabjaival	együtt	meghallgatható-letölthető	innen:	http://www.
unknown.nu/mercury).	A	kutatást	Hadley Cantril és Lazarsfeld vezette	(Cantril,	
2007).	A	két	kutató	az	Orson	Welles-féle	rádiójáték	által	generált	pánikot	jó	alka-
lomnak találta annak megértésére, hogy a modern kommunikáció érzelmileg mi-
lyen	módon	befolyásolja	az	embereket.	A	tanulmány,	a	„miért	rémített	meg	egye-
seket	és	másokat	nem”	kérdésre	összetett	választ	ad.	Feltárja	a	műsor	szerkezetében	
és	tartalmában	rejlő	okokat:	az	előadás	rendkívüli	realizmusát	annak	tulajdonítot-
ták,	hogy	a	kezdő	 jelenetek	megfeleltek	a	hallgatók	meglévő	eligazodási	normái-
nak,	 s	 csak	 később	 váltak	 téves	 eligazodási	 normává.	A	 dráma	 főszereplője	 egy	
princetoni (pont ez az egyetem) egyetemi professzor, Richard Pierson csillagász 
volt,	aki	szakértőként	szólalt	meg	a	rádiójátékban.	Az	események	a	viszonylag	hi-
hetőtől	 haladtak	 az	 egyre	 hihetetlenebb	 felé:	 először	 légköri	 zavarról	 beszéltek,	
majd	gázkitörésről,	később	meteoritról,	végül	egy	fémdarabról,	ami	becsapódott	a	
Földbe.	S	ezt	koronázza	meg	a	professzor	bejelentése:	„Súlyos	bejelentést	kell	ten-

http://www.unknown.nu/mercury
http://www.unknown.nu/mercury
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nem.	Bármily	hihetetlennek	tűnhet	is,	de	mind	a	tudomány	megfigyeléseiből,	mind	
saját	 szemünk	 tanúbizonyságából	 arra	 az	 elkerülhetetlen	 feltevésre	 kell	 jutnunk,	
hogy	azok	a	furcsa	lények,	akik	Jersey	mezein	leszálltak	ma	éjjel,	egy,	a	Marsról	
kiinduló	támadó	hadsereg	előőrse.”	(Cantril,	2007:	553)	Az	adás	után	két	héttel	a	
CBS	kutatási	 részlege	megkérdezett	 920	hallgatót	 az	 esetről,	 s	 azt	 találták,	 hogy	
azok	hajlottak	igazán	arra,	hogy	hírként	higgyenek	benne,	akik	később	kapcsolód-
tak	be	a	közvetítésbe,	és	lemaradtak	arról	az	információról,	hogy	rádiójátékot	köz-
vetítenek .

Paul Felix Lazarsfeld (1901–1976)

Bécsben	született	és	tanult,	disszertációját	matematikából	írta,	majd	érdeklődé-
se	a	szociológia	felé	fordult.	Tagja	volt	a	Bécsi	Körnek.	Kvantitatív	kutatásokat	
végzett,	s	1932-ben	amerikai	ösztöndíjat	kapott	feleségével	–	Marie	Jahodával	–	
együtt, ugyanis egyik tanulmányuk, a „Munkanélküliség Marienthalban” fel-
keltette	a	Rockefeller	Alapítvány	érdeklődését.	Bár	az	ösztöndíj	1935-ben	lejárt,	
Lazarsfeld	a	politikai	klíma	változása	miatt	nem	tért	vissza	Bécsbe.	1935–1939	
között	 a	 Newark	 Egyetemen	 kutatott.	 (Kezdetben	 ez	 nagyon	 kicsi	 kutatóhely	
volt,	s	a	legenda	szerint	Lazarsfeld	álnéven	is	publikált	tanulmányokat,	hogy	a	
kutatócsoport	nagyobbnak	 tűnjék.)	Ekkor	köt	házasságot	Herta	Herzoggal,	aki	
szintén	 médiakutatással	 foglalkozott.	 1939-től	 a	 Princeton Egyetem Rádió-
kutatási Programját (Princeton Radio Project)	 vezeti.	 1940-től	 a	Columbia	
Egyetemen (Alkalmazott Társadalomkutatási Iroda – Bureau	of	Applied	Social	
Research)	is	 tanít,	s	az	elnökválasztási	kampányt	vizsgálja.	Ebből	a	kutatásból	
születik	egyik	leghíresebb	munkája,	a	The People’s Choice (1944) .

A kétlépcsős elmélet	 a	média	 korlátozott	 hatását	 hirdeti.	Vagyis	 a	média	 hatása	
nem	közvetlen,	azonnali	és	erős,	nem	alakítja	át	gyökeresen	a	befogadók	nézeteit,	
attitűdjeit.	Lazarsfeld	 talán	 leghíresebb	kutatása	az	1940-es	elnökválasztási	kam-
pányban	 vizsgálta	 a	média	 befolyását.	 A	 tanulmányt	 Lazarsfeld	mellett	 Bernard	
Berelson	 és	 Hazel	 Goudet	 is	 jegyzi	 (Lazarsfeld–Berelson–Goudet,	 1944).	 Az	
1940-es	amerikai	elnökválasztás	két	jelöltje	a	demokrata	Roosevelt	és	a	republiká-
nus	Wilkie	voltak.	A	kutatócsoport	Ohio	államban,	Erie	megyében	vizsgálta	a	rá-
diókampányok hatását a választói viselkedésre, s két hatást sikerült azonosítaniuk:
–	 	Csekély	hatás	–	az	eredeti	választói	szándék	megerősítése,	 illetve	a	szunnyadó	
hajlandóság	aktivizálása;

–	 	Kétlépcsős	hatás	–	a	tömegkommunikációs	folyamatokban	a	személyközi	kom-
munikáció	jelentőségét	is	elismeri.	Kimutatták,	hogy	az	emberek	egy	része	nem	
közvetlenül	a	médiára	hallgat,	hanem	a	közösségben	fontos	szerepet	betöltő,	ún.	
véleményformáló személyekre (opinion leaders).
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Lazarsfeld	maga	 így	összegzi	 az	 eredményeket:	 „a	gondolatok	 a	 rádióból	 és	 a	
sajtóból	 a	véleménynyilvánítókig,	 tőlük	pedig	 a	 lakosság	kevésbé	aktív	 részeihez	
áramlanak”	(Lazarsfeld,	1944:	151,	idézi	McQuail,	2003:	381).

Bernard Berelson (1912–1979)

Berelson	a	Chicagói	Egyetemen	diplomázott,	tudományos	fokozatot	is	ott	szer-
zett.	Könyvtártudománnyal	 foglalkozott,	 a	 fakultás	 vezetője	 is	 lett	 az	 egyete-
men.	 A	második	 világháború	 alatt	 dolgozik	 együtt	 Lazarsfelddel	 a	 Columbia	
Egyetemen	(Alkalmazott	Társadalomkutatási	Iroda).	1952-ben	a	Stanford	Egye-
temen	a	Ford	Alapítvány	támogatásával	létrehozta	az	Alkalmazott	Viselkedés-
tudományi	Központot	(Centre	for	Advenced	Study	in	the	Behavioral	Sciences).	
Később	 még	 több	 alkalommal	 kutatta	 a	 szavazói	 viselkedést,	 az	 1948-as	 és	
1952-es választások alkalmával is .

Négy	évvel	később,	1948-ban	 jelenik	meg	az	a	kötet,	mely	Lazarsfeld	és Robert 
Merton kutatásait ismerteti . A kutatás továbbvitte a véleményvezetés gondolatát, 
a	szakemberek	arra	törekedtek,	hogy	megtalálják	a	módját,	miként	lehet	sikeresen	
azonosítani	egy	közösségen	belül	a	véleményvezetőket.	Az	erről	szóló	tanulmány	
később	A befolyásolás mintái	 címet	kapta.	A	kutatás	 terepe	 egy	New	 Jersey-beli	
kisváros, Rover . Országos napilapok szerepét vizsgálták ebben a helyi közösség-
ben,	s	azt	 találták,	hogy	tulajdonképpen	nem	létezik	„a” befolyásos személy, ha-
nem helyette többféle: helyi vagy lokális, illetve kozmopolita vagy globális befo-
lyásoló.	Mindkét	típust	más-más	médiafogyasztás	jellemzi	(helyi	lap	–	nemzetközi	/	
szaklap),	 más	módon	 kötődik	 a	 közösséghez	 (helyi	 ember	 –	máshonnan	 jött,	 de	
világlátott ember) (Merton, 2002a) .

Robert King Merton (1910–2003)

Philadelphiában	született,	először	ott,	majd	a	Harvardon	 tanult.	1941-től	a	Co-
lumbia Egyetem tanára . Fontosabb tudományos eredményei közül ki kell emel-
ni	 az	ún.	 önbeteljesítő	 jóslat	 fogalmát,	 a	 középszintű	 elméleteket	 és	 annak	ki-
mutatását,	 hogy	 a	 társadalomban	 nem	 minden	 rendszer	 működik	 tökéletesen	
funkcionálisan,	azaz	eredeti	funkcióinak	megfelelően,	hanem	vannak	diszfunk-
cionális rendszerek is . Ilyen például a média is, amikor narkotizáló funkciót tölt 
be,	mert	az	tulajdonképpen	diszfunkció.	Ez	utóbbi	tételt	Lazarsfelddel	közösen	
dolgozta ki .

Lazarsfeld	fontos	írása	a	kétlépcsős	elméletről,	a	Personal Infuence, melyben már 
Elihu Katzcal	 közös	 kutatásait	 dolgozza	 fel,	 1955-ben	 jelent	 meg	 (Katz–
Lazarsfeld,	1955).	Egy	1948-ban	felvett	vizsgálatra	építenek,	a	kutatási	hely	Illino-
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is	 állam	 Decatur	 városkája,	 ahol	 800	 nőt	 kérdeztek	 meg	 a	 következő	 témákról:	
marketing, divat, közügyek, mozi . Azt vizsgálták, hogy a döntési folyamatokban 
milyen szerepe van a személyes kommunikációnak, illetve a médiának, s azt talál-
ják,	hogy	a	személyes	kommunikáció	szerepe	fontosabb.	Divat	és	mozi	kérdésében	
a	fiatal	lányok,	míg	közügyek	és	marketing	szempontjából	a	férjes	asszonyok	véle-
ménye	 az	 irányadó.	 Összességében	 pedig	 a	 közösségben	 jól	 ismert	 személyekre	
inkább hallgatnak, mint az idegenekre – derítette ki a felmérés .

Elihu Katz (1926–)

New	 Yorkban	 született,	 szociológus.	 A	 Pennsylvaniai	 Egyetem	 Annenberg	
Kommunikációs	 Iskola	 (Annenberg	 School	 for	Communication	 at	 the	Univer-
sity	 of	 Pennsylvania)	 és	 a	 jeruzsálemi	Héber	Egyetem	professzora.	Az	 izraeli	
kormány	megbízásából	 az	 1960-as	 években	 ő	 volt	 az	 izraeli	 televízió	 első	 el-
nöke . 

A	korlátozott,	kétlépcsős	hatás	kritikáját	legélesebben	talán	Todd	Gitlin	fogalmaz-
ta	meg:	idealizáció	azt	feltételezni,	hogy	a	személyes	kötések	ereje	és	azon	csoport	
struktúrája,	melyben	az	ismereteinket	szereztük,	megvéd	bennünket	a	média	ma-
nipulációjától.	Denis	McQuail	 pedig	 így	 összegez	 a	 korlátozott	 hatás	 elméletével	
kapcsolatban:	 „Világos,	 hogy	 a	média	 közvetlen	 hatásai	 a	 véleményirányítók	 be-
avatkozása nélkül is érvényesülhetnek és érvényesülnek, továbbá nagyon valószí-
nű,	hogy	a	személyes	befolyás	éppúgy	ellentételezheti,	mint	erősítheti	a	médiumok	
hatását.”	(McQuail,	2003:	382)

4.2.2.2. A Yale-csoport

A	 csoport	 vezetője, Carl Iver Hovland	 (1912–1961)	 Chicagóban	 született	 és	 a	
Yale-en	 tanult	 kísérleti	 pszichológiát.	 Mint	 kísérleti	 pszichológus,	 elsősorban	 az	
attitűdváltozást,	 valamint	 a	 hatékony	 és	 meggyőző	 kommunikációt	 kutatta.	 Két	
kutatócsoportban	 is	 dolgozott,	 először	 a	 Bell	 Telefontársaság	 Laboratóriumainak	
Viselkedéskutató	Központjának	(Bell	Telephone	Laboratories	Behavioral	Research	
Center) alkalmazottjaként	 (itt	 dolgozott	 egyébként	 Claude	 Shannon	 és	 Warren	
Weaver	 is),	 majd	 a	 Yale	 Egyetem	Kommunikáció	 és	 Attitűdváltozás	 Kutatóköz-
pont	(Yale	Communication	and	Attitude	Change	Program)	vezetőjeként.	Az	utób-
bit nevezik a médiakutatásban Yale-csoportnak . Hovland számára maga a kommu-
nikáció	 csupán	 egy	 eleme	 a	 tanulási	 folyamatnak.	Emellett	 erősen	befolyásolta	 a	
behaviorizmus,	ami	kommunikációdefiníciójából	is	látszik.	A	kommunikáció	sze-
rinte	ugyanis	nem	más,	mint	ingereket	közvetítő	folyamat,	amelyben	a	cél	a	másik	
egyén	viselkedésének	megváltoztatása.	A	második	világháború	 idején	 a	Why We 
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Fight	 című,	 a	 katonák	 kiképzésében	 használt	 filmsorozat	 katonákra	 tett	 hatását	
vizsgálta.	A	kutatás	arra	az	eredményre	jutott,	hogy	a	filmek	nem	igazán	hatéko-
nyak	a	katonák	motiválásában,	illetve	attitűdjeik	megváltoztatásában,	csupán	tény-
szerű	 ismeretek	 átadására	 voltak	 alkalmasak	 a	 filmek	 (Hovland–Lumsdaine–
Sheffield,	 1949).	 Későbbi	 pályája	 során	 Hovland	 a	 Yale-iskola	 vezetőjeként	
természeten	 továbbra	 is	az	attitűdváltozást	kutatta,	különböző	 területeken.	Ennek	
kapcsán azonosította az ún . alvó hatást (sleeper-effect),	ami	azt	jelenti,	ha	az	üze-
netet	kevésbé	hiteles	forrásból	halljuk,	akkor	először	elutasítjuk,	de	később	–	ami-
kor	már	 nem	 emlékszünk	 a	 forrásra	 –	 hatni	 kezd	 a	meggyőzés.	A	 szakirodalom	
két fontos pontban összegzi Hovland és a Yale-csoport hatását a kommunikáció- 
és	médiakutatásra.	Az	első,	hogy	a	szociológia	mellett	ettől	kezdve	a	pszichológia,	
a kísérleti pszichológia is bekerült a tömegkommunikáció kutatásába, és ezzel 
együtt	előtérbe	került	az	empirikus	kutatás	(Székedi,	2012).

A korlátozott hatások közé kell sorolnunk az ún . szelektív észlelés elméletét is, 
melyet Joseph Klapper írt le 1960-ban . Joseph Klapper (1917–1984) amerikai 
	szociológus,	 a	 Columbia	 Egyetemen	 végzett.	 Több	 egyetemen	 tanított,	 s	 a	 CBS	
kutatási részlegét is vezette . A szelektív észlelés elmélete is arra kereste a választ, 
amire	 Lazarsfeldék,	 vagyis	 hogy	miért	 korlátozott	 a	 média	 hatása.	 Ám	Klapper	
–	amellett,	hogy	a	kétlépcsős	folyamatot	ő	is	azonosította	–	további	befolyásoló	té-
nyezőre	 is	 talált.	Kimutatta,	 hogy	 az	 emberek	 a	 tömegkommunikációs	 tartalmak	
közül	azokra	figyelnek	vagy	figyelnek	jobban,	amelyek	illeszkednek	már	meglévő	
nézeteikhez,	s	kevésbé	figyelnek	vagy	egyenesen	elutasítják	azokat	a	tartalmakat,	
amelyek	 szemben	 állnak	 a	 vélekedéseikkel.	 A	meggyőzés	 fogalma	 felől	 ezt	 úgy	
írhatjuk	le,	hogy	a	tömegkommunikáció	általában	nagyobb	valószínűséggel	erősíti	
meg	az	emberek	már	meglévő	nézeteit,	és	csak	ritkábban	éri	el	a	megváltoztatásu-
kat (Klapper, 1960) . Ez az elképzelés nagyban támaszkodik a kortárs Leon 
Festinger elgondolására, aki 1957-ben publikálta elméletét a kognitív disszonan
ciáról. Klapper három szinten beszél szelekcióról . Egyrészt a közönség eleve nem 
kíséri	 figyelemmel	 azokat	 a	 médiumokat,	 amelyek	 beállítódása	 nem	 egyezik	 az	
övével.	Másrészt,	ha	eléri	is	a	befogadót	az	ellentétes	üzenet,	nem	elaborálja,	nem	
dolgozza	 fel,	hanem	egyszerűen	figyelmen	kívül	hagyja.	Harmadrészt	pedig	mű-
ködésbe	lép	az	emlékezeti	szelekció,	azaz	bár	a	befogadót	elérte	az	ellenkező	beál-
lítottságú	üzenet,	és	be	is	fogadta,	emlékezete	rövid	távon	szelektálja	(résztelesen	
lásd	még	Bajomi-Lázár,	2008:	165).

Klapper	kutatásaival	mérföldkőhöz	ért	a	hatáskutatás.	Ő	volt	az,	aki	a	legkisebb	
hatást	tulajdonította	a	médiának,	ezért	a	nevét	szokás	a	minimális hatás elméleté-
hez	is	kötni,	amit	így	foglal	össze:	a	tömegkommunikáció	nem	nevezhető	a	nézők-
re	gyakorolt	hatás	szükséges	vagy	elégséges	okának,	hanem	mediáló	tényezők	ösz-
szefüggésén keresztül funkcionál .

Lazarsfeld	elméletét	és	a	korlátozott	hatások	elgondolását	több	kritika	is	érte	mind	
a	kortársak,	mind	a	későbbi	kutatók	részéről.	Az	1960-as	évek	médiahatás-kutatá-
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sában	 olyan	 adatok	 is	 napvilágra	 kerültek,	 amelyek	 nem	megerősítették,	 hanem	
éppen	cáfolták	Lazarsfeldék	eredményeit.	Ezek	közül	az	egyik,	erős	hatást	(is)	ki-
mutató kutatás Wilbur Schramm	nevéhez	köthető.

Wilbur Schramm (1907–1987)

A	 Harvardon	 tanult,	 majd	 a	 második	 világháború	 alatt	 együtt	 dolgozott	
Lazarsfelddel,	Lasswell-lel	és	Hovlanddel.	1943-ban	az	Iowai	Egyetemen	meg-
alapította	 az	 első,	 egyetemhez	 kötődő,	 a	 nevében	 is	 kommunikációs	 kutatási	
központot,	a	Bureau	of	Communication	Researchöt.	A	központban	doktori	kép-
zés	 folyt,	 és	 alapvető	 szöveggyűjteményeket	 állítottak	 össze	 a	 kommunikáció	
tudományának	területéről.	1953	és	1973	között	a	Stanford	Egyetem	tanára.

Wilbur	Schramm kutatásai	során	talált	három	területet,	amelyen	a	média	erős	ha-
tást	tud	kifejteni:
–  A média státuszt teremthet	 vagy	 növelhet.	 Ugyanis,	 ha	 valami	megjelenik	 a	
médiában,	akkor	minden	bizonnyal	fontosnak,	jelentősnek	számít,	státusza	van.

–  A média megerősítheti	és	érvényre	juttathatja	a	fennálló	társadalmi	normákat 
azáltal,	hogy	bemutatja	a	devianciákat	(lásd	„Bácsfi-paradoxon”	–	3.2.1. fejezet) .

–	 	A	média	narkotizáló	funkcióját	ő	is	azonosítja,	mint	korábban	Merton.	A	néző-
ket	 a	 rájuk	 zúduló	 információmennyiség	 eltompítja,	 és	 inaktívvá	 teszi	
(Schramm–	Porter,	1982).

A korlátozott hatások	 elméleteiről	 elmondható,	 hogy	 a	média	 hatását	 –	 időbeli	
kiteljesedés	 szempontjából	 –	 alapvetően	 rövid távon vizsgálták . Mediális szem-
pontból ezek többsége a nyomtatott sajtóra, illetve a rádióra készített vizsgálat 
volt, hiszen a televízió mint tömegmédium csak a korszak végén, az 1950-es évek 
második	felében	kezdett	elterjedni,	s	az	1960-as	évekre	vált	tömegessé.	Az	ezt	kö-
vető	vizsgálatokban	már	a	televízió	lett	a	vezető	médium.	Talán	ennek	is	köszön-
hető,	 hogy	 az	 1960-as	 évektől	 a	 hatásmodellek	 ismét	 erősebb	 hatással	 kezdenek	
számolni .

4.2.3. A hosszan tartó hatások modelljei

Úgy	gondolom,	az	amerikai	média	„első	 fogyasztásra”	nemcsak	Raymond	Willi-
amsre	volt	nagy	hatással,	hanem	minden	európaira,	így	rám	is.	Amikor	a	férjemet	
elkísértem	az	üzleti	útjára,	két	„hibát”	is	elkövettem.	Egyrészt	nem	tájékozódtam,	
hogy	a	mi	mobiltelefonjaink	ott	nem	fognak	működni,	így	hiába	hívogatom.	A	má-
sik,	hogy	–	míg	ő	távol	volt	–	egész	nap	a	Court	TV-t	néztem:	hat-hét	órán	keresz-
tül	figyeltem	a	gyilkossággal	vádolt	emberek	tárgyalását,	ítélethirdetését.	Volt	köz-
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tük	 a	 férjét	 életbiztosításáért	 megmérgező	 katonafeleség,	 az	 utcán	 összevissza	
lövöldöző	bedrogozott	fiatal.	A	férjem	késett,	hiába	hívtam,	nem	jelentkezett	–	es-
tére	teljesen	biztos	voltam	benne,	hogy	bűncselekmény	áldozata	lett.	

A	média	–	elsősorban	a	televízió	–	hosszabb	távú	hatását	már	az	1960-as	évek-
től	mérték.	A	korszak	kiemelkedő	hatáselméletei:	a kultivációs elmélet, a tema
tizáció elmélete, a használat- és élménykutatás, valamint az elhallgatási spirál 
elmélete.

4.2.3.1. A kultivációs elmélet

A magyar származású George Gerbner nagy hatású elmélete, amelyet az 1950-es 
évektől	dolgozott	ki.	Metaforikusan	gyakorta	cseppkőelméletnek is nevezik, mi-
vel	a	média	hosszú	távú	hatását	vizsgálja.	A	modell	szerint	a	televízió	kora	megha-
tározó médiuma, s mint ilyen szimbolikus struktúrát hoz létre és tart fenn (kul-
tivál),	 ami	 hatással	 lesz	 arra,	 ahogy	 a	 nézők	 az	 őket	 körülvevő	 világot	 látják.	
A televízió nem más, mint szocializációs ágens. A tömegmédium olyan közlemé-
nyeket	bocsát	ki,	amelyek	közönséggé	szervezik	a	nézőt.	A	tömegközlési	eszközök	
jelentősége	 tehát	 abban	 rejlik,	hogy	olyan	közleményeket	képesek	 tömegesen	 ter-
melni	 –	 állítja	 Gerbner	 –,	 amelyek	 tömegközönséget	 hoznak	 létre:	 vagyis	 olyan	
heterogén	 csoportot,	melynek	 tagjai	 sose	 találkoztak	 egymással,	 s	 talán	 nincs	 is	
más közös vonásuk, mint hogy ugyanazokkal a közleményekkel találkoznak .

George Gerbner (1919–2005)

Budapesten	 született,	 1939-ben	 emigrált	 az	 USA-ba.	 A	 Berkeley-n	 szerzett	
	diplomát,	majd	 1955-ben	 kommunikációelméletből	 PhD-fokozatot.	A	Pennsyl-
vaniai	 Egyetem	 Annenberg	 Kommunikációs	 Iskolájának	 dékánja	 1964–1989	
között .

A	kultiváció	azokat	a	stabil,	repetitív,	mindenhol	jelen	levő	és	gyakorlatilag	
kikerülhetetlen	 képekből	 és	 ideológiákból	 kirajzolódó	mintákat	 jelenti,	melye-
ket	 a	 televízió	 (főként	 a	 drámai,	 fikciós	 szórakoztató	 műsorok)	 szolgáltat.	
A kultivációs kutatás a televízióra mint üzenetek rendszerére tekint (egy olyan 
rendszerre, melynek elemei nem változatlanok és nem is uniformizáltak, hanem 
egymással organikus, komplementer és koherens viszonyban állnak), és ezek-
nek az üzeneteknek az implikációit és következményeit egészében mint rend-
szert	 vizsgálja	 a	 nézők	 összességére	 nézve.	A	 kultivációs	 elemzés	 középpont-
jában	 a	 televízió	 hosszú	 időn	 át	 kumulálódó	 hatásának	 korrelációit	 és	
következményeit	vizsgálja	(Székedi,	2012).
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Gerbner	 első	 kutatásai	 a	 kulturális mutatók kvantitatív módszertani hátterével 
történtek.	A	kulturális	mutatók	esetében	három	összetevőt	vizsgált:	1.	az	intézmé
nyi folyamat elemzése; 2 . üzenetrendszerek elemzése; 3 . kultivációs elemzés .

A	kultivációs	elemzés	a	nagy	üzenetrendszerek	 termelésében	előforduló	 rendsze-
rességeknek,	az	üzenetrendszerek	összetételének,	struktúrájának,	képkul	tivá	ció	já-
nak	a	sajátosságait	vizsgálja.	Három	kérdéskört	emelhetünk	ki:
1 .  Hogyan viszonyul a tömegmédia más intézményekhez? Hogyan alkot üzenet-

rendszert,	s	ezek	miként	töltik	be	társadalmi	funkciójukat?
2.	 	Miként	 válhatnak	 az	 üzenetegységek	 dinamikussá,	 vagyis	 olyan	 jelenséggé,	

aminek konkrét társadalmi következményei vannak?
3.	 	Milyen	 közös	 előfeltevések,	 nézőpontok,	 képek	 és	 asszociációk	 kultiválódnak	

az üzenetrendszerek révén a nagy és heterogén közösségekben, s milyen társa-
dalmi	következményekkel	jár	e	kultiváció?

Az	elemzésből	kitűnt,	mit	mutat	meg	inkább	a	média,	s	hogy	amit	megmutat,	azt	
milyen	kontextusba	helyezi.	 Így	különbséget	 tett	a	 televíziónézők	között	aszerint,	
hogy	naponta	hány	órát	néznek	televíziót:	az	erős	tévénézők	négy	vagy	annál	több	
órát,	míg	a	gyenge	tévénézők	kevesebbet.	A	kutatás	alátámasztotta,	hogy	az	erős	
tévénézők	 hajlamosak	 a	 tévében	 közvetített	 világot	 valóságként	 elfogadni,	 s	 nem	
reflektálnak	arra,	hogy	a	 televízió	nem	tükör,	nem	ablak,	s	 így	nemcsak	megmu-
tatja,	de	alakítja	is	a	valóságot.	A	leggyakrabban	emlegetett	példa	ezzel	kapcsolat-
ban	az	erőszak	kérdése:	az	erőszakos	cselekedetekben	bővelkedő	tévéműsorok	ha-
tására az emberek rosszabbnak ítélik meg a közbiztonság helyzetét – ezt nevezi 
Gerbner	elsődleges	hatásnak	–,	és	nagyobbnak	vélik	saját	maguk	áldozattá	válásá-
nak	esélyét	–	ezt	nevezi	Gerbner	másodlagos	hatásnak	(Székedi,	2012).

A média rejtett üzenete	 című	 összefoglaló	 kötetében	 Gerbner	 így	 fogalmaz	
(Gerbner,	 2012):	 annak	nagy	 részét,	 amit	 tudunk,	 vagy	 amiről	 azt	 hisszük,	 hogy	
tudjuk,	sohasem	tapasztaltuk	meg	személyesen.	Olyan	világban	élünk,	amely	elbe-
szélt	történetekből	épül	fel.	Ezek	a	történetek	hiedelmek	és	tények	óriási	halmazát	
hozzák	létre.	A	történetek	révén	sajátítjuk	el	nemi,	életkori,	életstílusbeli,	foglalko-
zási,	társadalmi	szerepeinket.	A	történetek	kínálják	a	beilleszkedési	mintákat	és	a	
lázadás	célpontjai	is	egyben.	Régebben	a	történetmesélés	folyamata	(beszélt	nyelvi	
formában,	orálisan,	szemtől	szembe)
1 . családias
2.	 kézműves
3.	 közösségi	jellegű	volt.

A	történetmesélésnek	pedig	három	funkciója	volt:
1 . Megmutatni, miként folynak a dolgok .
2 . Elmondani, hogy mi micsoda a világban .
3.	 Megtanítani	arra,	hogy	miként	bánjunk	a	világ	dolgaival.
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Gerbner	nemcsak	a	történetek	funkcióit	tipologizálja,	de	magukat	a	történeteket	is	
három	nagy	csoportra	osztja:
1.	 	A	fikciós	történetek,	mesék,	regények,	színdarabok	„az	emberi	megértés	építő-

kockái” (Gerbner, 2002: 12) . Összetett oksági viszonyokat ábrázolnak képzelet-
beli	helyzetek	és	szereplők	segítségével,	s	olyan	következtetésekre	jutnak,	ame-
lyek	erkölcsileg	példaértékűek,	és	társadalmi	funkciót	töltenek	be.

2 .  A történetek második típusa – hírek, tudósítások, dokumentatív üzenetek – 
a	dolgokat	a	maguk	valójában	kívánják	bemutatni.	Magas	fokú	tényszerűségük,	
vagyis	az	a	feltételezés,	hogy	a	történettől	függetlenül	létező,	igaz	dolgok	szere-
pelnek bennük, fontos szerepet biztosít számokra a tevékenységek elméleti 
megalapozásában.	 Erősíthetik	 és	 hitelesíthetik	 az	 egyes	 társadalmi	 csoportok	
realitásról	alkotott	képét.	Felhívják	figyelmünket	érdekeinkre	és	lehetőségeink-
re,	valamint	figyelmeztetnek	a	fenyegető	veszélyre.

3.	 	A	 történetek	harmadik	 típusa	 azt	meséli	 el,	 hogy	mi	 a	 teendőnk.	Bemutatnak	
bizonyos kívánatos és nem kívánatos magatartásformákat, életmódokat . 
	Elmondják,	mekkora	 árat	 kell	 fizetnünk	 a	 sikerért	 vagy	 a	 kudarcért.	 Gerbner	
idesorolja	a	törvényeket,	javaslatokat,	prédikációkat	és	a	reklámokat	is.	Szerinte	
ez	a	harmadik	felhasználja	az	előbbi	két	típust,	a	mai	világban	ennek	az	uralma	
érvényesül .

A	történetmesélés	iparosítása	a	gőzgép	feltalálásával	kezdődött.	Nem	volt	szükség	
személyes találkozásra ahhoz, hogy hasonló módon gondolkozzunk a világról, 
elég	volt	ugyanazt	olvasni	hozzá.	Még	ennél	is	jelentősebb	változást	hozott	a	tele-
vízió .

A gyerekek ma olyan családokban születnek, ahol napi több órán át be van kap-
csolva	 a	 televízió	 (Magyarországon	 kicsivel	 több,	 mint	 napi	 négy,	 az	 USA-ban	
napi	 hét	 órán	 át).	 A	 televízió	 szolgáltatja	 számunkra	 a	 mindennapi	 szimbolikus	
környezetet.	A	belőle	áradó	történetek	nem	a	családtól,	iskolától,	egyháztól	vagy	a	
szomszédtól	származnak,	hanem	idegenektől,	azaz:
1.	 Nem	is	a	saját	kultúránk.
2.	 Valamit	el	akarnak	nekünk	adni.

A	történetek	egyre	jobban	hasonlítanak	egymásra,	mert	a	jól	bejáratott	formulákat	
működtetik.	Ezek	a	 formulák	pedig	azokat	a	hatalmi	viszonyokat	 tükrözik,	ame-
lyek	létrehozták	őket,	és	arra	szolgálnak,	hogy	ezek	a	viszonyok	érintetlenek	ma-
radjanak.	Vagyis	a	kultúra	fő	árama	totális	ellenőrzés	alá	került.	A	kultúra	sokszí-
nűsége	 illúzió.	 Például	 a	 kereskedelmi	 médiában	 nincs	 helyük	 a	 szegényeknek,	
kivéve,	ha	a	velük	kapcsolatos	esemény	a	bűnhöz,	a	droghoz	vagy	az	erőszakhoz	
köthető.

Gerbner	kutatásai	során	mintegy	1371	televíziós	műsort	s	benne	19	642	szerep-
lő	sorsát	követte	végig.	Elemzései	célja	annak	megállapítása	volt,	hogy	a	televíziós	
műsorok	 és	 a	 valóság	 adatai	 (pl.	 afroamerikaiak	 aránya	 a	 televízióműsorokban,	
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 illetve a valóságban) mennyire esnek egybe . Elemzése során számos érdekes, el-
gondolkodtató adatot publikált (Gerbner, 2002):

A nők aránya	általában	45	százalék	a	műsorokban;	vetélkedőkben:	55	százalék;	
hírműsorokban:	 28	 százalék;	 gyerekműsorokban:	 23	 százalék;	 főszereplőként:	
18 százalék .

Az öregek aránya a valós társadalomban: 12 százalék; a televízióban: 3 száza-
lék;	gyerekműsorokban:	1	százalék;	vetélkedőkben:	7	százalék.

Az afroamerikaiak valós aránya: 12 százalék; a televízióban: 11 százalék; 
	vetélkedőkben:	18	százalék.

A latinok-spanyolok valós aránya: 10 százalék; a televízióban: 1 százalék; 
	vetélkedőkben:	5	százalék.

Az ázsiaiak valós aránya: 3 százalék; televízióban: 1 százalék .
A szegények szereplése a televízióban: 1,3 százalék .
Átlagéletkor	a	Fox	csatornán:	31	év;	hírműsorban:	41	év;	idősebb	férfi	mellett	

(jóval)	fiatalabb	nő,	amolyan	„második	feleség”.

4.3. táblázat:  A hírműsorok szereplőinek aránya (Gerbner, 2002 alapján)

Hírközlő személy Idézett hivatalos 
személy

Híralany

Férfiak 64% 80% 82%

Nők 36% 20% 18%

Afroamerikaiak 14% 	 4% 	 8%

Latin-spanyolok 	 1,5% 	 1,5% 	 1,5%

A	hírműsorokban	szereplő	személyek	6	százaléka	ellen	 indul	bűnvádi	eljárás.	Az	
afroamerikaiak	esetében	ez	12	százalék,	a	latin-spanyolokéban	5	százalék,	a	nőké-
ben	2	százalék.	A	valóságban	a	bűnözők	62	százaléka	fehér.

Gyilkosságba	 keveredik	 a	 főszereplők	 10	 százaléka.	 100	 színes	 bőrűből	 7-et	
megölnek,	latin-spanyolok	esetében	ez	a	szám	13,	rokkantak,	nők	esetében	15.

Erőszakos cselekménybe	 keveredik	 a	 főhősök	 fele,	 a	 férfiak	 58	 százaléka,	
a	nők	41	százaléka.

Egy átlagos héten	21	bűnözőt	látunk	41	rendőrrel,	detektívvel	szemben,	14	or-
vost,	6	nővért,	6	ügyvédet,	2	bírót,	150	erőszakos	cselekményt	és	15	gyilkosságot.

100 sikerre	átlagosan	40	kudarc	jut,	latin-spanyoloknál	60,	külföldi	férfi	eseté-
ben	 100	 sikerre	 160	 kudarc,	 idősebb	 férfiak	 esetében	 100	 sikerre	 8	 kudarc,	 idős	
nők	esetében	100	sikerre	50	kudarc.

A	nős	férfiak	többször	vallanak	kudarcot	(45),	mint	a	nőtlenek	(32),	nők	eseté-
ben	a	férjezettek	(29)	ritkábban,	mint	a	hajadonok	(42).
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Alkohol: az amerikai médiatársaságoknak évente 750 millió dollár bevételt hoz-
nak az alkoholreklámok (ez a kereskedelmi médiumok bevételeinek 5 százaléka) . 
Ezek	többnyire	azt	sugallják:
– Aki alkoholt iszik, boldog .
– Aki alkoholt iszik, sikeres .
– Aki alkoholt iszik, gazdag .
– Aki alkoholt iszik, azt vidám társaság veszi körül .
–	 Az	ünnepek	jó	alkalmat	nyújtanak	az	ivásra.
–	 	Sosem	mutatják	be	 az	 ivás	negatív	hatásait,	 a	 lerészegedést,	 a	 rászokás	veszé-

lyét .

Az	alkoholgyártó	cégek	két	új	piacot	is	megcéloztak	a	80-as	évek	végén:	az	etnikai	
piacot	(először	a	magas	alkoholtartalommal	csábították	őket,	de	később	ezt	a	reklá-
mozási	módot	megtiltották);	illetve	a	fiatalok	piacát,	főként	alkoholtartalmú	üdítők	
gyártásával . (Bár alkoholterméket csak 21 éves kortól lehet vásárolni .) A 12 éves 
amerikai gyerekek heti rendszerességgel fogyasztanak ilyet .

Gerbner	 több	alkalommal	 járt	Magyarországon,	és	 tartott	előadást	az	érdeklő-
dők,	a	kommunikációs	szakma	számára,	számos	magyar	kutató	kapott	ösztöndíjat	
az	általa	vezetett	intézetben.	Tanítványai,	elsősorban	Nancy	Signorelli	és	Michael	
Morgan a kulturális mutatók közül már csak a kultiváció vizsgálatával foglalkoz-
tak	(Signorelli	–	Morgan	1990).

Gerbner elméletét és kutatási módszereit többen is élesen bírálták . Mallory J. 
Wober és kutatótársai megismételték a Gerbner-féle vizsgálatot Nagy-Britanniá-
ban,	és	nem	tudták	igazolni	a	sok	televíziós	erőszak	hatására	kialakult	sajátos	vi-
lágkép	 létrejöttét	 (Wober,	1978).	Ugyanezekre	a	következtetésekre	 jutott	Michael 
Hughes is (Hughes, 1980) . Jostein Gripsrud	pedig	arra	hívja	fel	a	figyelmet,	hogy	
Gerbner	 felcserélhette	 az	 ok-okozati	 összefüggéseket:	 hiszen	 az	 erős	 televízióné-
zők	valószínűleg	azért	néznek	sok	órában	televíziót,	mert	eleve	veszélyesebb	kör-
nyéken	élnek,	 ahol	 az	utcai	 erőszak	gyakoribb,	 ezért	 szabadidejükben	nem	a	kö-
zösségi	 tereket	 keresik	 fel,	 hanem	 televíziót	 néznek.	 Az	 ilyen	 néző	 nemcsak	 a	
virtuális,	de	a	valós	világában	 is	gyakrabban	 találkozik	erőszakkal,	mint	az	átla-
gos	televíziónéző.	

4.2.3.2. A tematizáció elmélete, szintjei

Az	 anekdota	 szerint	 1967-ben	Maxwell	McCombs,	 az	 UCLA	 újságíró	 szakának	
docense	egy	este	fiatal	kollégájával	iszogatott	a	Los	Angeles-i	Century	Plaza	Ho-
telben, és arról beszélgettek, miért nem volt egy bizonyos hírnek nagyobb hatása . 
Megnézték	a	tálalást:	melyik	lap	milyen	betűmérettel	hozta	a	címet,	volt-e	illuszt-
ráció	stb.	A	beszélgetés	hatására	McCombs	az	UCLA	könyvesboltjában	megvette	
Bernard	Cohen	1963-as	könyvét,	a	The press and foreign policy címűt, amelyben 
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az a tételmondat szerepel, miszerint a média nem határozza meg, hogy mit gon-
doljunk,	de	azt	igen,	hogy	miről gondolkodjunk.	Azaz	a	média	kijelöli,	napirendre	
tűzi	azokat	a	 témákat,	amik	aztán	 foglalkoztatják	az	embereket.	McCombs	a	kö-
vetkező	 évben,	 1968-ban	Chapel	Hillben,	 az	Észak-karolinai	Egyetemen	 találko-
zott	Donald	Shaw-val,	s	az	őszt	az	esedékes	elnökválasztás	vizsgálatának	szentel-
ték.	Ebből	a	kutatásból	született	meg	a	tematizációs	elmélet	(agenda-setting). Nem 
azonnal,	 a	 szerzők	 négy	 évig	 házaltak	 különböző	 tudományos	 folyóiratoknál	 a	
kézirattal, míg 1972-ben a Public Opinion Quarterly végül lehozta, s így lett min-
den	 idők	harmadik	 legtöbbet	 idézett	médiahatás-elméleti	 írása	 (McCombs–Shaw,	
2007 [1972], a történetet közli Rogers–Hart–Dearing, 2007: 269) . Magyarra fordí-
tották	 már	 napirend-meghatározásnak,	 napirend-kijelölésnek,	 témameghatá	rozás-
nak	és	 tematizációnak	is.	Mára	a	 legutóbbi,	általunk	is	használt	kifejezés	a	 legel-
terjedtebb.

Az eredeti kutatás módszertani szempontból	 is	 figyelemre	 méltó,	 ugyanis	 két	
alappillére volt: egy médiatartalom-elemzés és egy befogadói vizsgálat . 
–  Tartalomelemzés.	1968.	szeptember	12.	és	október	6.	között	megjelent	napila-

pokat (Durham Morning Herald, Durham Sun, Raleigh News and Observer, 
Raleigh Times, New York Times), hírmagazinokat (Time, Newsweek) és televí-
ziós	hírműsorokat	(az	NBC	és	a	CBS	televíziócsatornák	esti	híradói)	vizsgáltak.

–  Befogadói vizsgálat. 1968 . szeptember 18 . (vagyis a tartalomelemzést hat nap-
pal	korábban	kezdték!)	és	október	6.	között	száz	fő	bizonytalan szavazóval ké-
szítettek	mélyinterjút.	Arra	kérték	őket,	„jelöljék	meg,	mit	 tartanak	kulcstémá-
nak,	függetlenül	attól,	hogy	miről	beszéltek	a	jelöltek”	(McCombs–Shaw,	2007:	
253–254) .

Mindkét esetben 5 kategóriába rendezték a válaszokat, úgymint: külpolitika, köz-
biztonság,	 pénzügypolitika,	 jóléti	 intézkedések,	 állampolgári	 jogok.	 Az	 eredmé-
nyekből	az	következett,	hogy	„a	média	jelentős	hatást	gyakorolt	a	választók	elkép-
zeléseire	 arról,	 hogy	melyek	 a	 kampány	 fő	 témái	 (…)	 a	 korreláció	 +0,967	 volt”	
(McCombs–Shaw,	2007:	256).

Mivel	az	elmélet	azóta	is	újabb	és	újabb	kutatások	alapját	képezi,	nézzük	végig	
az	eltelt	több	mint	negyven	év	előrelépéseit.	Az	eredeti	vizsgálat	után	húsz	évvel,	
1993-ban Gerald Kosicki	jelentette	meg	összefoglaló	írását	a	tematizációs	kutatás	
problémáiról,	 illetve	 lehetőségeiről	 (Kosicki,	 1993).	 Kosicki	 felsorolja	 az	 elmélet	
három	fő	területét:
–	 	Az	1972-es	McCombs–Shaw-tanulmánytól	eredeztethető	a	közvélemény napi

rendje vagy közéleti napirend (public agenda), mely a médiatartalomban meg-
jelenített	ügyek	(issues)	és	az	emberek	által	a	különböző	eseményeknek,	kérdé-
seknek	tulajdonított	prioritások	közötti	kapcsolattal	foglalkozik.	

–  A Rogers és Dearing által politikai napirendként (policy agenda)	 definiált,	
a	 politológia	 intézményelemzéssel	 foglalkozó	 szegmenséből	 kinövő	 terület.	
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	Választott	 képviselők,	 köztestületek	 napirend-alakítását	 vizsgálja,	 illetve	 a	 tör-
vényhozásban	megjelenő	ügyek	és	a	média	közötti	kapcsolatot.	Vagyis	ma	már	
megkülönböztetik a pártok (party agenda), a kormány (government agenda), a 
parlament (parliament agenda) és a szakpolitikák (policy agenda)	napirendjét	
is (Török, 2005) .

–  A média napirendje (media agenda)	a	médiában	megjelenő	események,	kérdé-
sek	definiálásával,	szelekciójával	és	súlyozásával,	azaz	a	médiatartalom	előzmé-
nyeivel	foglalkozik;	gyökerei	elsősorban	a	szociológiára	nyúlnak	vissza,	de	ala-
kulásában	szerepet	játszott	a	politológia	és	a	tömegkommunikáció-kutatás	is.

A	három	napirendformát	dinamikus	kölcsönhatás	jellemzi.	
A tematizációs vizsgálat egysége az ügy (issue) vagy téma.	Vannak	a	közvéle-

ményt	egyesítő,	illetve	megosztó	témák.	Az	egyes	ügyek,	témák	küzdelme, dina-
mikus kölcsönhatása	 eredményezi	 egy-egy	 időszak	 politikai	 napirendjét.	 Az	
ügyek esetében három attribútumnak	van	kiemelt	jelentősége:
–	 konfliktus
–	 expozíció
– fontosság .

A kutatásban nemcsak a témák szerkezete, de dinamikus	 jellege	is	fontos.	A	di-
namika	kapcsán	mutatta	ki	McCombs	már	2004-ben,	hogy	jelentős	mozzanat,	ha	
a fontosságot át tudják vinni egyik témáról a másikra (transfer of issue salience). 
S	e	folyamat	során	nemcsak	a	fontosságot,	de	a	témákkal	kapcsolatos	attribútumo-
kat is át lehet vinni egyik témáról a másikra . 

Egy	Mexikóvárosban	tartott	konferencia	után	készítették	el	a	tematizációs	kuta-
táshoz az ún . Acapulco-tipológiát,	mely	összefoglalóan	bemutatja,	hogy	nem	csu-
pán	a	médiahatás	 társadalmi,	 de	 az	 egyéni	 szintű	mérésére	 is	 alkalmas,	 és	nem-
csak a témák versenyében, de egy-egy téma esetében külön-külön is .

Az	1980-as,	majd	az	1990-es	években	három	fontos	 fogalom,	kiegészítés	kap-
csolódott a tematizáció elméletéhez: a kognitív kiterjesztés, a keretezés (framing) 
és a kiemelés (priming) fogalma .

Az	1980-as	évektől	McCombs	and	Shaw	módosítja	a	tematizációs	elmélet	alap-
tézisét,	immár	úgy	vélik,	a	média	hatása	lényegesen	többet	jelent	annál,	mint	hogy	
a	 hírek,	 a	média	megmondja	 nekünk,	 hogy	miről	 gondolkodjunk	 (what to think 
about).	 A	 hírek	 azt	 is	 befolyásolják,	 hogy	 hogyan	 gondolkodjunk	 a	 bemutatott	
	kérdésről	 (how to think about it).	 Ez	 végső	 soron	 mégiscsak	 az	 jelenti,	 hogy	 a	
	média	megmondja,	 hogy	mit gondoljunk	 a	 világról.	 Fontos	 továbblépést	 adott	 a	
kutatásoknak az 1990-es években Alex Edelstein,	 akinek	 eredményeire	 később	
McCombsék	is	támaszkodtak.	Edelstein	abból	indul	ki,	hogy	a	kutatók	az	alapté-
telből	 eddig	 többnyire	 a	 „miről”-re	 koncentráltak:	mely	 eseményeknek	 tulajdonít	
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kiemelt	 fontosságot	 a	 média	 és	 a	 közönség,	 valamint	 arra,	 hogy	 a	 kettő	 között	
van-e oksági kapcsolat . Edelstein ezt azzal egészíti ki, hogy a gondolkodás fogal
mára helyezi a hangsúlyt . A gondolkodási folyamatok vizsgálatához kognitív el-
méletek	közvetlenebb	alkalmazását	javasolja.	Tekinthetjük	ezt	akár	a	tematizációs	
kutatások kognitív fordulatának (Edelstein, 1993) .

4.4. táblázat:  A tematizációs kutatások tipológiája  
(forrás: McCombs, 2004, idézi Török, 2005: 62)

A közvéleménybeli fontosság mérése

Aggregált adatok Egyéni adatok

A figyelem 
fókusza

Teljes napirend I . perspektíva
VERSENY
A	témák	teljességére	
figyel.

II . perspektíva
AUTOMATIZMUS
Az ügyek versenyére 
fókuszál,	de	nem	a	teljes	
populációban, csak 
egy-egy embernél .

Egyes napirendi 
elemek

III . perspektíva
TERMÉSZETRAJZ
A	teljes	populációban	
kiemel egy témát, és 
annak történetiségét 
figyeli.

IV.	perspektíva
KOGNITÍV	PORTRÉ
Egyes	témák	megjelenése	
egyéneknél .

A keretezés	 médiabeli	 gyakorlatának	 megfigyelése	 nem	 új	 keletű:	 a	 hétköznapi	
médiahasználatunk	során	magunk	is	láthatjuk,	hogy	például	egy	hírműsor	hogyan	
tud többletjelentéssel felruházni	 egy	hírt	attól	 függően,	hogy	mit	 szerkesztenek	
elé,	és	mi	következik	utána	a	hírműsorban.	A	fogalom	először	egyébként	Erving 
Goffman 1974-es	írásában	jelent	meg,	és	onnan	került	be	a	tömegkommunikációs	
szakirodalomba . Goffmannál a frame az interpretáció sémája. Az 1980-as évek 
végétől	 a	keretezést	 a	 szakirodalom	a	 framing	 fogalmával	 ragadja	meg,	és	 több-
nyire	a	tematizációs	kutatásokhoz	köti.	Ám	feltétlenül	meg	kell	említeni	azt	a	bi-
zonytalanságot, mely a keretezés kutatását mind elméleti, mind módszertani szem-
pontból	 jellemzi,	 s	 melyet	 Dietram Scheufele írt	 le	 körültekintően	 (Scheufele,	
1999).	 A	 kutatók	 ugyanis	 többféle	 értelemben	 használják	 a	 keretezés	 fogalmát.	
Vannak,	akik	a	tematizáció szinonímájaként	használják,	vannak,	akik	egy	szintre	
emelik a tematizáció, a keretezés és a kiemelés fogalmát, és összességüket tekin-
tik elméleti keretnek, amelyet kognitív médiahatások névvel illetnek . A harma-
dik elgondolásban pedig a keretezés a tematizációs kutatások második szintje. 
Jelen írás ez utóbbi mellett kötelezi el magát .
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Framing – priming

„[A] priming	hatás	[az],	amely	»előhangolásként«,	»figyelemirányító«	képesség-
ként	értelmezhető,	és	a	témák	közti	szelekció	fontosságára	hívja	fel	a	figyelmet.	
(…)	nem	csupán	az	adott	ügy	kerül	át	a	közvélemény	napirendjére,	hanem	a	ki-
emelés	[is]	(…)	Míg	a	priming	az	ügyek	közötti	szelekciót	jelenti,	a	másik	jelen-
ség,	 a	 »framing«	 a	már	 napirendre	 került	 ügyek	megfogalmazásának,	 kerete-
zésének	 a	 képessége.	 A	 »frame«	 az	 ügy	 domináns	 nézőpontjára	 irányítja	 a	
figyelmünket,	azaz	értelmezi,	elmeséli	az	adott	témát.”	(Török,	2005:	52–54)

A	 tematizációs	kutatásokban	 az	1990-es	 évektől	 két,	 az	2010-es	 évektől	már	há-
rom szintet céloznak meg, illetve különítenek el . Az első szint	 jelenti	 egy	 ügy,	
téma fontosságának átvitelét . A második szint az, mely – az ügy fontosságának 
tudatosításán túllépve – a vélemények megváltoztatásához vezet . Ehhez mind el-
méleti, mind gyakorlati elemzési szempontból szükség van a framing és a priming 
fogalmaira, gyakorlatára és hatására . 

Első szint. A klasszikus tematizációs kutatások, amelyek egy-egy ügy, téma 
közvélekedésbeli fontosságát a média hatásához kötötték . 

Második szint. E tematizációs kutatások esetében az elemzések már nemcsak 
az	 ügyre,	 de	 a	 hozzá	 kapcsolódó	 attribútumokra	 is	 kiterjednek,	 az	 elemzésbe	 a	
framing és a priming	 fogalmát	 is	beemelve.	„Míg	az	első	szinten	az	adott	 tárgy	
(téma, kérdés), a másodikon pedig a tárgyhoz kapcsolódó attribútumok,	jellem-
zők	fontossága	kerül	át	a	másik	napirendre.”	(Török,	2005:	53)	Összességében	el-
mondhatjuk,	hogy	a	média	által	az	ügyhöz kapcsolt attribútumok nemcsak a mé-
dia	agendájában,	de	a	közvéleményében	is	megjelennek,	sőt	egyező struktúrában.

Harmadik szint. A média hírei hatással vannak a kognitív térképeinkre is . 
Ahogy	a	hírmédia	az	egyes	ügyek	attribútumait	jelöli,	köti	magához	az	ügyhöz,	az	
befolyásolni	fogja,	hogy	a	befogadók	milyen attribútumokat és milyen mentális 
szerkezetű hálóban kötnek	az	ügyhöz.	McCombs	2004-es	metaforája	adta	az	ötle-
tet Lei Guónak,2 aki a klasszikus attribútummodellt (Traditional Attribute Agen-
da Setting) átalakította hálózativá (Network Agenda-Setting Model). Így a 
tematizáció	 tézise	 tovább	 bővül,	 vagyis	 a	 hírmédia	 nem	 csupán	 azt	 tudja	
megmondni, hogy miről gondolkodjunk (1 . szint), hanem azt is, hogy hogyan 
gondolkodjunk	 erről	 (2.	 szint),	 sőt	 még	 azt	 is,	 hogy	 milyen tartalmú és 
összekapcsoltságú asszociációs hálót	 építsünk	 az	 ügy,	 jelenség	 köré	 (3.	 szint)	
(Guo,	2013:	113).	A	kutatás	empirikus	hátterét	a	2002-es	és	a	2010-es	 texasi	kor-
mányzóválasztási kampány adta, ennek tapasztalataiból, adataiból alakította ki 
Guo	a	tematizáció	hálózati	modelljét.

2	 Itt	szeretném	megköszönni	Lei	Guónak,	hogy	az	Academia.edu	segítségével	elküldte	tanulmányait.
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4.1. ábra:  A hagyományos és a hálózati tematizációs megközelítés modellje  
(Guo, 2013: 117 alapján)

A napirend-kijelölés hagyományos felfogása

A napirend-kijelölés hálózatos modellje

A média napirendje

A média napirendje

A nyilvánosság napirendje

A nyilvánosság napirendje

1. a) elem
2. b) elem
3. c) elem
4. d) elem
5. e) elem

1. a) elem
2. b) elem
3. c) elem
4. d) elem
5. e) elem

a) elem

b) elem

c) elem

e) elem

d) elem
a) elem

b) elem

c) elem

e) elem

d) elem

A	tematizációs	kutatások	mind	a	mai	napig	hihetetlen	népszerűségnek	örvendenek	
a médiakutatásban, bár akadnak bírálói, akik szerint csupán evidenciákat mond ki 
(Lázár,	2005:	129).	Úgy	vélem,	az	elmélet	népszerűsége	annak	is	köszönhető,	hogy	
a politikai kommunikációban remekül alkalmazható módszer, nemcsak a média-
elemzés, de a kommunikációs tervezés fázisában is . 

4.2.3.3. Használat- és élménykutatás

Ha	manapság	egy	hétköznapi	ember	informálódni	szeretne	a	legfrissebb	hírekről,	
valószínűleg	„felmegy”	egy	internetes	hírportálra;	ha	esztétikai	élményre	vágyik,	
színházba megy; ha az élettel kapcsolatos mély kérdésekre keres hiteles választ, 
szépirodalmat	fog	olvasni;	ha	a	barátaival	szeretne	egy	jó	programot,	akkor	esetleg	
moziba megy, s ha csak a mindennapos feszültségét vezetné le, akkor zenét hall-
gat,	vagy	tévét	néz.	Vagyis	aktív,	tudatosan	szelektáló	módon	megkeresi	azt	a	mé-
diumot, médiatartalmat, amely a leginkább illik pillanatnyi szükségleteihez, amely 
képes	 e	 szükségleteit	 kielégíteni.	 Ebben	 a	modellben	 a	 figyelem	 középpontjában	
már nem a média, hanem a használó áll . A felhasználó, aki aktív, médiahasznála-
tát valamilyen cél elérésére szervezi . Azt, hogy milyen igényét milyen médiatar-
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talommal elégíti ki, szintén a befogadó dönti el, s ráadásul a befogadói igények 
kielégítésére	alkalmas	lehetőségek	között	verseny	folyik.	Megengedve,	hogy	a	le-
hetőségek	 között	 más	 cselekvéstípusok,	 társas	 cselekvések	 is	 szerepelnek,	 nem	
csupán	 a	 médiahasználat.	 A	 fenti	 okok	 miatt	 állítja	 Jennings Bryant és Dolf 
Zillmann, hogy a használat- és élménykutatás funkcionalista és pluralista modell . 
Elismerik, hogy a média az egyének, a csoportok és a társadalom számára bizo-
nyos feladatokat lát el, bizonyos funkcióval (funkcionalizmus) bír . De e funkciók 
betöltésére más (pluralizmus) is alkalmas lehet, vagyis a társadalmi és pszicholó-
giai környezetben a tömegkommunikáció a hatásnak csak egyik lehetséges for-
rása . 

A uses and gratifications	kifejezést	többféleképpen	fordítják	magyarra,	van,	aki	
„használat és élményszerzés”-nek, van, aki „használat-kielégülés modell”-nek ne-
vezi, de találkozunk a „használati érték és élményszerzés”, illetve a „hasznosság-
elmélet” elnevezéssel is . A könyvben a „használat- és élménykutatás” fordítást 
használjuk.	A	 fogalom	valószínűleg	Elihu Katznál	 jelenik	meg	 először,	 aki	már	
1959-ben	arról	 írt,	 hogy	a	 tömegkommunikációt	mint	 a	meggyőzés,	 a	 rábeszélés	
ágensét	vizsgáló	hatáskutatás	napja	leáldozóban	van.	Ideje	lenne,	ha	a	„Mit	csinál	
a média az emberekkel?” kérdés helyett a „Mit csinálnak az emberek a médiával?” 
kérdésre keresnék a választ a kutatók .

A használatkutatás kezdeteivel kapcsolatban a szakirodalom három olyan média-
vizsgálatot	 említ	 az	 1940-es	 évektől	 kezdve,	 amely	 koncepciójában,	 elgondolásá-
ban	 arra	 épített,	 amire	 a	 későbbi	 használat-	 és	 élménykutatás	 is	 (Székedi,	 2012).	
Nevezetesen,	hogy	miért,	milyen	okból	használják/fogyasztják	az	emberek	a	mé-
diatartalmakat . 
–	 	Az	első	Herta Herzog	nevéhez	köthető,	és	még	a	Princeton Egyetem Rádió

kutatási Program keretében	Lazarsfeld	 és	Stanton	 irányításával	 zajlott,	 1942-
ben.	A	 kutató	 arra	 kereste	 a	 választ,	 hogy	 vajon	miért	 hallgatnak	 az	 emberek	
rádiós	vetélkedőműsorokat.	Az	eredményből	négy	 igény	kielégítése	körvonala-
zódott: a versengésé, a tanulásé, az önértékelésé és a sportszellem élvezetéé 
(Herzog, 1942) .

–  Paul Lazarsfeld Helen Dinermannal végzett, 1949-es kutatásában azt tárta fel, 
miért	hallgatnak	rádiót	a	nők.	Eredményei	között	az	szerepel,	hogy	információt	
és tanácsokat kapnak a gyerekneveléssel, háztartásvezetéssel kapcsolatban, se-
gítséget az emberi kapcsolatok alakításához, valamint a fogyasztói választások-
hoz,	de	akár	pletyka	forrása	is	lehet	(Lazarsfeld–Dinerman,	1949).

–	 	Ugyanebben	 a	 kötetben	 jelent	 meg	 egy	 másik	 vizsgálat	 is	 1949-ből,	 melyet	
 Bernard Berelson jegyzett,	 aki	 egy	postássztrájk	 idején	 azt	 kutatta,	miért	 ol-
vasnak	az	emberek	újságokat,	illetve	ha	nem	érkeznek	meg,	akkor	mi	hiányzik	
nekik . Itt differenciáltabb felsorolást találunk, mint a rádió esetében, az embe-
rek használták információszerzésre, a hétköznapi életben hasznosítható ötleteket 
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vártak,	 tanácsokat.	 De	 érdekelte	 őket	 az	 időjárás	 éppúgy,	 mint	 a	 tőzsde	 vagy	
akár a konyhai receptek, a halálozási hírek, a hirdetések, de még a levelezési 
rovat is (Berelson, 1949) .

A használat- és élménykutatás alapvizsgálataihoz három nagy kutatást említ a 
szakirodalom . Az 1970-es években három meghatározó vizsgálat folyt, mely a be-
fogadók	 médiahasználatát	 járta körül, pontosan meghatározva és csoportosítva 
azokat a szükségleteket, amelyeket a média használatával elégíthet ki a befogadó . 
A	három	kutatás	közül	kettő	a	tömegkommunikációra,	míg	a	harmadik	csak	a	te-
levíziózásra fókuszált .

A	 szakirodalom	 egyértelműen	 alapműként tekint Elihu Katz, Michael 
Gurevitch és Hadassah Haas 1973-as cikkére, melyben a kutatók öt nagyobb ka-
tegóriába csoportosítottak mintegy 35 szükségletet:
– kognitív szükségletek: információszerzés, tanulás,
–	 affektív	szükségletek:	emocionális,	örömszerző	vagy	esztétikai	élmény,
–	 	személyes	integratív	szükségletek:	hitelesség,	önbizalom,	stabilitás,	státusz	erő-

sítése,
–	 	társas	integratív	szükségletek:	családokkal,	barátokkal	stb.	való	kapcsolat	erősí-

tése,
–	 feszültségoldó	szükségletek:	menekülés	a	valóság	elől,	diverzió.

A kutatásban aszerint vizsgálták a médiumokat, hogy mely szükségletek kielégíté-
sére melyik alkalmasabb . Így a társadalmi-politikai rendbe való integráció igényé-
hez	 az	 újságok	 illettek	 leginkább.	Az	 önismeret	 fejlesztéséhez	 a	 könyvek,	míg	 a	
meneküléshez a mozi és a könyvek . A tanulmány arra is keresi a választ, hogy a 
médiumok	melyik	 jellemzője	magyarázza	 egy	adott	 szükséglet	kielégítésére	való	
alkalmasságát (Katz–Gurevitch–Haas, 1973) .

A	kutatók	egy	évvel	később	–	Haas	helyett	ebben	már	Jay Blumler szerepelt – 
a	következőképpen	összegzik	a	kutatásukat:	„1.	melyek	a	társadalmi	és	pszicholó-
giai eredetei azon 2 . szükségleteknek,	melyek	kiváltják	3.	 az	elvárásokat 4 . a tö-
megkommunikációs médiumokkal és egyéb forrásokkal szemben, s mely elvárások 
5 . a médiahatásnak való kitétel különféle formáiban (vagy más tevékenységgel 
való foglalkozásban) nyilvánulnak meg, melyek 6 . a szükségletek kielégítését ered-
ményezik, és 7 . egyéb következményeket,	melyek	legtöbbje	esetleg	nem	is	szándé-
kolt .” (Katz–Blumler–Gurevitch, 2007: 214 [1974])

Ugyancsak	 ebben	 az	 időben,	 1972-ben	 született	 az	 a	 tanulmány,	mely	 a	 tele-
vízió	 használatáról	 készült,	 s	 melynek	 szerzői	 Denis	 McQuail,	 Jay	 Blumler	 és	
	Joseph	Brown	voltak.	Ők	négy	csoportba	sorolták	azon	szükségleteket,	melyek	ki-
elégítésére a televízió alkalmas:
– szükségletünk, hogy tudjuk, mi folyik körülöttünk a világban (surveillance),
–  identitás: kik vagyunk, milyenek vagyunk, milyenek vagyunk másokhoz ké-

pest,
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–  személyközi kapcsolatok: az információ hasznossága a társas életben, a média 
mint társasaságpótlék,

–  diverzió:	 a	 valóságtól	 való	 menekülés,	 szórakozás,	 kikapcsolódás	 (McQuail–
Blumler–Brow, 1972) .

A társadalmi „függőség” elmélete

Az elgondolás 1976-ból származik, Sandra Ball-Rokeach és Melvin DeFleur 
dolgozta ki és publikálta (Ball-Rokeach–DeFleur, 1976) . A modell összességé-
ben	inkább	leíró,	semmint	magyarázó	vagy	előíró	jellegű.	Az	elmélet	a	közön
ség, a média és a tágabb társadalmi környezet között keresi a kapcsolatot, 
amikor úgy véli, a médiahatás maga is a társadalmi kontextus függvénye. 
Támaszkodnak a használat- és élménykutatás alapelgondolására, de tovább is 
viszik . Elismerik, hogy azért van szükségünk a média információira, mert ki-
elégíti a szükségleteinket, de nem mindenki függ egyforma mértékben a mé-
diától.	A	kutatók	több	olyan	faktort	találtak,	amely	erősíti	a	médiától	való	füg-
gést:
–  Ha a jelen helyzetünk fenntartásához szükséges információból a média fo-
lyamatosan	keveset,	kevesebbet	nyújt.

–	 	A	társadalmi,	szociális	stabilitás	mértékétől	is	függ.	Ha	az	ember	személyes	
életútjában	szociális	vagy	társadalmi	változás	előtt	áll,	akkor	 több	informá-
ciót igényel .

Ugyanez a helyzet magas konfliktusszint esetén is (Lázár,	2005:	130–131).

A használat- és élménykutatás elméletére a legnagyobb hatást a mediális válto-
zások	gyakorolták,	vagyis	az,	hogy	a	korábbi	médiumok	mellett	megjelent	az in
ternet,	 a	 hálózati	 kommunikáció.	A	webes	 felületeken	 végbemenő	médiakonver-
genciáról már sok szó esett, most csak arra szeretnék utalni, hogy a funkciók 
szempontjából	 is	 beszélhetünk	 konvergenciáról,	 hiszen	 a	 fiatal	 generáció	 már	 a	
legtöbb	felmerülő	szükségletének	elsődleges	kielégítésére	a	közösségi	médiát	fogja	
választani . Bár Ferguson egy használatkutatásában épp azt állapította meg, hogy 
az	 internetezés	 korántsem	 olyan	 szintű	 kikapcsolódás,	 mint	 a	 televíziózás	
(Ferguson–Perse, 2000) .

Egy másik kutatásban Zizi Papacharissi az internethasználat motivációit két 
nagy	 területre	 bontja,	 amikor	 instrumentális	 és	 rituális	 internethasználatot	 kü-
lönböztet meg . A rituális funkció elismerésével a használat- és élménykutatás az 
alapjaihoz,	 a	 funkcionalitás	 kérdéséhez	 is	 hozzáteszi	 a	 maga	 kiegészítését	
(Papacharissi–Rubin, 2000) .

Természetesen kritika, bírálat is szép számmal érte a használatkutatást . Több-
ször említik, hogy elméletileg gyenge lábakon áll (ateoretikus), és módszertani 
problémák	 is	 jellemzik.	Nem	differencálja	 a	 közönség	 aktivitását.	Hibájául	 róják	
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fel,	hogy	túlságosan	az	egyénre	koncentrál	a	kulturális	és	társadalmi	tényezők	ro-
vására,	 figyelmen	 kívül	 hagyja	 a	 médiahasználat	 társadalmi	 kontextusát.	 Nem	
szentel	 különösebb	 figyelmet	 a	 médiatartalomnak,	 hiszen	 csupán	 azt	 vizsgálja,	
mire	 használják	 az	 emberek	 a	 médiát,	 de	 azt	 már	 kevésbé,	 milyen	 jelentéseket	
szűrnek	le	a	tartalmából	(Carey–Kreiling,	1974;	Hall,	1989;	Ang,	1990).

4.2.3.4. A tudásszakadék-hipotézis

Az	 eredeti	 hipotézist	 felvető	 tanulmány	 1970-ben jelent meg: Philip Tichenor, 
George Donohue és Clarice Olien tollából . Mindhárman a Minnesotai Egyetem 
munkatársai . Hipotézisük szerint: „Ahogy a tömegmédia információinak mennyi-
sége növekszik egy társadalmi rendszerben, a népesség magasabb szocioökonómiai 
státusszal	bíró	szegmensei	gyorsabban	sajátítják	el	ezeket	az	 információkat,	mint	
az	 alacsonyabb	 státuszú	 rétegek	 (SES	 –	 socio-economic	 status),	 emiatt	 az	 egyes	
szegmensek	közti	tudásbeli	különbség	nem	csökken,	hanem	egyre	nő.”	(Tichenor–
Donohue–Olien, 2007: 297)

A	tudásszakadék-hipotézis	nem	állítja	tehát,	hogy	az	alacsonyabb	státuszú	réte-
gek	teljesen	tájékozatlanok	maradnak,	hanem	azt	állítja,	hogy	a	relatív	növekedés	
nagyobb	 a	magasabb	 státuszúak	 körében.	Mit	 jelent	 a	magasabb iskolázottság? 
Kiterjedtebb	és	differenciáltabb	életteret	és	több	referenciacsoportot.	Erről	korábbi	
tanulmányok	 is	 szólnak,	 s	 a	 szerzők	 úgy	 vélik,	 ha	 nem	mondatott	 is	 ki,	 implicit	
módon a korábbi hatásmodellekben is benne volt a tudásszakadék-hipotézis . Ilyen 
volt Shirley Star és Helen Hughes 1950-es	 vizsgálata.	Az	ENSZ-ről	 szóló	 tájé-
koztatás	az	alacsonyabb	végzettségűeket	és	az	 időseket	egyáltalán	nem	érdekelte.	
A	tájékoztató	kampányra	éppen	azoknak	volt	a	legkisebb	szükségük,	akikhez	elju-
tott,	s	azoknak	lett	volna	rá	nagyobb	szükségük,	akikhez	végül	is	nem	jutott	el.

Több	 oka	 van	 annak,	 hogy	miért	 jelenik	meg	 és	 szélesedik a tudásszakadék a 
média egyre nagyobb befolyása alatt:
–	 	A	kommunikációs	képesség:	a	magasabban	képzettek	magasabb	fokon	bírják	az	
írni-olvasni	tudást,	s	emellett	jobb	a	felfogóképességük.

–	 	A	felhalmozott	információ	mennyisége	is	a	magasabban	képzettek	javára	széle-
síti a szakadékot .

A tudásszakadék-hipotézis kifejthető 1 . általában egy téma ismerete kapcsán; 
2.	egy	adott	időpontban	megjelenő	téma	kapcsán.	A	szakadék	akkor	is	meglesz,	ha	
közvetlenül az esemény után mérik . Ilyen volt pl . Hruscsov lemondásának isme-
rete vagy nem ismerete két nappal az esemény után . Hosszú távú volt az 1949–
1965-ös	vizsgálat	a	műholdak	–	Holdra	szállás	kísérlete,	 illetve	dohányzás	és	rák	
összefüggése kérdésben . Amit ezzel kapcsolatban bebizonyítottak, az a táguló tu
dásszakadék . 
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Tichenorék saját kutatása egy Minneapolisban végzett felmérés volt 1967–
1968-ban	600	fős	mintán.	Orvosi	cikkekre	való	emlékezést	néztek,	mértek.	Jelen-
tős	problémának	bizonyult,	hogy	a	tudásbeli	különbség	társadalmi	feszültségekhez	
vezetett.	A	további	kutatások	azt	tárták	fel,	milyen	változókat	kell	figyelembe	ven-
ni egy-egy ügy ismertsége kapcsán:
–	 adott	téma	földrajzi	vonatkozása,
– a téma helyi közösségre gyakorolt hatása,
–	 a	témát	körülvevő	konfliktusszint,
– a társadalmi struktúra és a hozzá kapcsolódó információáramlás,
– egyéni kommunikációs kapcsolatok gazdagsága .

A	kutatók	úgy	vélik,	hogy	a	 tudásszakadék-hipotézis	két	szinten	 is	értelmezhető,	
mind	az	egyén,	mind	a	társadalom	szintjén.

4.2.3.5. Morális pánik

1964	húsvétján	meglehetősen	rossz volt	az	időjárás	Angliában,	a	szünetre	a	tenger-
parti	kisvárosba,	Clactonba	utazó	fiatalok	kissé	unatkoznak.	Két	markánsan	elkü-
lönülő	csoport	is	képviselteti	magát	a	fiatalok	között,	a	modok	és	a	rockerek,	akik	
kisebb csetepatéba bonyolódnak . Másnap több napilap túlzó híreket közöl az ese-
ményről,	a	véleményformáló	cikkek	pedig	az	ifjúság	erkölcsei	miatt	aggódnak.	Az	
aggodalmat átveszik az olvasók is – kialakul a morális pánik .

Stanley Cohen alapos felmérésben vizsgálta meg az 1964-es clactoni esetet 
(Cohen,	 2000).	Ennek	 során	 feltárta	 a	média	 torzításait.	 Szemléltetésül	 néhány	 a 
Daily Telegraph, Daily Mirror, Daily Express	által	használt	kifejezésekből:	a	rette-
gés	napja,	dühöngő	fiatalok,	alkoholmámorban	úszó,	közismerten	részeges,	rombo-
lásra szilárdan eltökélt stb . (a Times	visszafogottabb	volt).	Cohen	a	 tartalomelem-
zés	során	arra	törekedett,	hogy	kiszűrje:
–  a torzításokat, túlzásokat: bandák léte, modok és rockerek, londoni invázió, 
motorosok	és	robogósok,	vagyon,	osztályhelyzettől	független	részvétel,	szándé-
kosság,	erőszak	és	vandalizmus,	a	károk	értéke,	üzleti	veszteség,

– a jövőre vonatkozó előrejelzéseket: „mi vár még ránk”,
– a szimbolizáció	szempontjait:	tárgy–megnevezés–státusz.

Jól azonosítható volt a média szerepe a morális pánik kialakításában . A média eb-
ben az esetben ugyanis 1 . megteremtette az állítólagos devianciát; 2 . megte remtette 
és	táplálta	a	deviancia	megismétlődésével	kapcsolatos	várakozást;	és	3.	a	modokat	
és a rockereket negatív szimbolizáció tárgyává tette . 

Igen	 alkalmasak	 hasonló	morális	 pánik	 keltésére	 a	 következő	 témák	 is:	 drog,	
pornográfia,	AIDS,	maga	a	média,	a	médiahasználat,	de	tágabban	akár	a	technoló-
gia is démonizálható .
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Morális pánik

„A	 társadalomban	 egy	 csoport	 vagy	 bizonyos	 csoporthoz	 kapcsolódó	 jelenség	
az	 adott	 társadalom	 idealizált	 rendjét	 fenyegető	 veszélyként	 tudatosul	 a	 társa-
dalom	tagjaiban.	A	média	szenzációkeltő	és	leegyszerűsítő	bemutatása	révén	a	
csoport	könnyen	azonosíthatóvá	válik.	(…)	A	morális	szó	arra	vonatkozik,	hogy	
a	társadalom	számára	problémaként	feltűnő	jelenség	a	megfigyelő	interpretáció-
jában	alapvető	társadalmi	értékeket	érint.”	(Kitzinger,	2000:	24)

A morális pánik elméletét Erich Goody és Nachman Ben-Yehuda (1994) három 
nagy	típusba	sorolja,	attól	függően,	hogy	az	elméletalkotók	kiket	tesznek	felelősé	a	
pánik kialakulásáért:
–  Elitalapú – Stuart Hall. A morális pánik az elit érdeke, tudatosan és szándéko-
san	keltik	(fentről	lefelé).

–  Érdekcsoport-elmélet – az eredeti Cohen-féle vizsgálat . A morális pánikot a 
média	generálja	(semleges).

–  Grassroots („gyökerek”-nek szokás fordítani) – Trevor Jones, Jack Young. 
A	pánik	lentről	felfelé	terjed,	valami	alapja	kell,	hogy	legyen.

4.2.3.6. Elhallgatási spirál

1947-ben	 egy	 fiatal	 házaspár, Elisabeth Noelle-Neumann és Peter Neumann 
megalapítja	 Németországban	 az	 első	 közvélemény-kutatási	 intézetet,	 az	
Allensbachi Demoszkópiai Intézetet . A feleség roppant tehetséges, Berlinben szü-
letett	1916-ban,	de	nemcsak	Európában,	hanem	az	Egyesült	Államokban	is	tanult.	
A Missouri Egyetemen ismerkedett meg George Gallup közvélemény-kutatási 
módszereivel.	Az	Egyesült	Államokban	szerzett	PhD-fokozatot	1940-ben	szocioló-
giából, a közvélemény kutatásából . Több parlamenti választási vizsgálat után, 
1965-ben	 körvonalazódtak	 elmélete	 alapjai,	 amelyet	 az	 1972-es	 választásokon	
teszteltek.	A	választások	előtt	kilenc hónappal végezték a vizsgálatot, melyben két 
kérdésnek	volt	döntő	szerepe:
–	 Ön	melyik	pártra	szavazna?	(Itt	fej-fej	melleti	eredményt	kaptak.)
–	 	Ön	szerint	melyik	párt	nyeri	a	választásokat?	(CDU/CSU-győzelmet	valószínű-

sítettek .)

A választások után nyilvánvalóvá vált, hogy a második kérdésnek van nagyobb 
bejósló	 ereje,	 ez	 lett	 a	 mérvadó.	 Az	 eredmények	 alapján	 dolgozta	 ki	Elisabeth 
Noelle-Neumann	az	elhallgatási	spirál	elméletét,	melyet	1974-ben,	majd	kibővítve	
1980-ban publikált Die Schweigespirale (Öffentliche Meinung. Die Entdeckung der 
Schweigespirale) címmel (Noelle-Neumann, 1980) .



128 Műveljük a médiát!

A spirál működése dinamikus. Az embereknek van valamilyen statisztikai el-
képzelésük	 a	 közvélemény	 alakulásáról.	Ez	 az	 észlelés	 befolyásolni	 fogja	 a	 véle-
ménynyilvánítás aktusát, mert az a tábor, amely maga mögött érzékeli a köz-
vélemény támogatását, bátrabb, magabiztosabb a hétköznapi kommunikációs 
folyamatokban.	Akik	a	kisebbségi	véleményt	képviselik,	kerülni	fogják	a	nyílt	vé-
leménynyilvánítást és a vélemények ütköztetését, mert félnek az izolálódástól . De 
véleményüket	azért	nem	adják	fel.	Ez	a	megváltozott	kommunikációs	magatartás	
befolyásolni	 fogja	 a	közvélemény	 személyes	észlelését	 (Angelusz Róbert ezt ne-
vezte	 téves	 optikának):	 az	 erős	még	 erősebbnek,	 a	 kisebbség	még	 kisebbnek	 lát-
szik.	Az	egyik	oldalon	elnémulás,	a	másik	oldalon	egyre	erősödő	véleménynyilvá-
nítási	 spirál	 jön	 létre.	Természetesen	 a	 véleményklíma	kialakítása,	megteremtése	
nemcsak személyközi kommunikációs folyamatokban történik, hanem a média is 
tevőlegesen	hozzájárul	(Angelusz,	1991;	1993).

Az elmélet kritikusai éppen arra világítanak rá, hogy Noelle-Neumann válto-
zatlannak tételezi a véleményt . Többen úgy vélik, az elhallgatási spirál elméleté-
ben tételezett médiahatás-elgondolás a tömegtársadalom-elméletekkel rokonítható . 
Katz	pedig	úgy	gondolja,	az	elmélet	érvényessége	attól	függ,	mennyire	élnek	még	
alternatív	 referenciacsoportok	 a	 társadalmi	 életben.	 Serge	Moscovici	 pedig	 azzal	
érvel, hogy a „hangos kisebbség”-nek igenis véleményformáló, véleményalakító 
szerepe	van,	így	inkább	őket	és	nem	a	„néma	többséget”	kell	vizsgálni	(McQuail,	
2003: 398) .

4.3. Közönség- és befogadáskutatás

Az 1980-as évekre a médiahatás-kutatás	 megközelítési	 módját	 végérvényesen	
felváltotta a befogadáskutatás.	A	 közlés	 ágenséről	 az	 üzenet	 feldolgozójára	 ke-
rült	a	hangsúly.	Az	irányzat	bölcsője	a	már	említett	Birminghami Egyetem Kor-
társ	Kultúrakutató	Központja	volt,	de	számos	követőre	talált	nemcsak	Európában,	
de	az	Egyesült	Államokban	is.	Ennek	az	alapvetően	nem	normatív,	nem	funkcio-
nalista, hanem hangsúlyosan interpretatív irányzatnak	 az	 a	 tudományos	 célja,	
hogy	feltárja	és	elemezze,	hogy	az	emberek	mit	„olvasnak	ki”	a	médiából,	milyen	
jelentéseket hoznak létre	a	médiatartalmakhoz	kapcsolva.	Középpontjában	 tehát	
a	szövegek	befogadók	általi	interpretációja	áll,	de	vizsgálják	a	jelentések	konstruá-
lásának	mikéntjét	 és	 sajátosságait	 is.	Módszertanát	 tekintve	 előnyben	 részesíti	 a	
feltáró	eljárásokat,	az	interjút	és	a	részt	vevő	megfigyelést.	

A	 magyar	 nyelvű	 szakirodalom	 bővelkedik	 az	 irányzatot	 bemutató,	 értékelő	
összefoglaló	írásokban.	(Császi,	2008,	Belinszki,	2000,	Myat	2010,	Bajomi-Lázár,	
2008).	Szinte	mindannyian	megemlítik	azt	a	három	emblematikus	kutatást,	mely	a	
fordulatot hozta a befogadásvizsgálatokban: David Morley, Janice Radway és 
Ien Ang kutatását .
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David Morley 1980-ban a Nationwide című	 televíziós	műsor	befogadóit	 vizs-
gálta.	A	kutatás	középpontjában	annak	vizsgálata	állt,	hogy	a	műsorok	egyéni	in-
terpretációi milyen mértékben változnak a társadalmi-kulturális háttér függvényé-
ben, illetve kitért arra is, hogy a dekódolás folyamata milyen mértékben marad a 
kódolás	során	kijelölt	domináns	értelmezés	keretein	belül	(Morley,	1980).

Ien Ang a Dallas amerikai szappanopera befogadóit elemezte 1985-ben, igen 
sajátos	módszertant	választva.	Hirdetést	adott	fel	több	napilapban,	mely	így	kezdő-
dött:	 „Szeretem	 nézni	 a	Dallast, de sokszor találkozom különös reagálásokkal .” 
Ang	kutatásában	tulajdonképpen	nem	tett	mást,	mint	hogy	a	hirdetésre	kapott	vá-
laszleveleket elemezte . A befogadókat Dallas-rajongók, Dallas-gyűlölők és iro
nizálók	 csoportjára	 osztotta,	 ám	 nem	 állt	meg	 itt.	 A	Dallast elutasítók voltak a 
legkevésbé	 hajlandóak	 árnyalt,	 differenciált	 vélemény	megfogalmazására,	 érvelé-
süket	 a	 leegyszerűsítő	 sematizmus	 jellemezte.	Ang	 azt	 is	 ki	 tudta	mutatni,	 hogy	
mindhárom	csoport	negatívan	ítéli	meg	a	tömegkultúrát,	ám	ami	a	legmeglepőbb:	
a	Dallas-rajongók	viszonyultak	 a	 legösszetettebben	 a	 tömegkultúra ideológiájá
hoz (Ang, 1995 [1985]) .

A Dallas ideológiai jelentései

A Dallas-gyűlölők (31 . levél): „Hogy mi az én véleményem a Dallasról? Nos, 
örömmel	megosztom	Önnel:	ÉRTÉKTELEN	SZEMÉT.	A	tipikus	amerikai	 té-
vémocsok,	együgyű,	kommersz,	beskatulyázó,	hamis.”

Ironizáló nézői attitűd	(29.	levél):	„Általában	fölényes	érzésekkel	figyelem,	
valahogy	így:	mennyi	balfácán!	Nevetni	tudok	rajta.	Sokszor	túl	szentimentális-
nak	találom.	Egyvalami	a	javára	szól:	soha	nem	unalmas.”

A Dallas-rajongó	(23.	levél):	„Észrevettem	magamon,	hogy	a	Dallast	ürügy-
nek	 használom	 arra,	 hogy	 átgondoljam,	 mit	 tartok	 jónak	 és	 rossznak	 a	 saját	
kapcsolataimban.	(…)	Időnként	próbáljuk	felmérni	az	egész	családot.	Sue	Ellen-
nek	[magyar	változatban	Samantha	–	A.	M.]	szülés	utáni	depressziója	van,	azért	
van	úgy	a	gyereke	ellen.	Pamela	nagyon	rendes,	és	szenved	Sue	Ellen	féltékeny-
ségétől.	Jockey	egy	gyáva	nyúl,	ezt	mindenki	 tudhatja	abból	a	bizonytalan	kis	
nevetéséből.”	(Ang,	1995:	202,	205,	209)

Janice Radway 1984-ben	vizsgálta	a	szerelmes	regényeket	olvasó	nők	és	az	olva-
sott	szövegek	kapcsolatát,	etnográfiai	módszerekkel.	A	vizsgált	olvasókat	a	kutató	
egyazon értelmező közösség	 tagjaiként	kezeli.	Az	egymást	 személyesen	kevéssé	
ismerő	nők	a	közvetlen	kapcsolat	hiánya	ellenére	is	közösséget	alkotnak.	Ez	azzal	
magyarázható,	hogy	olvasási-interpretációs	gyakorlatukat	olyan	szokások	szabják	
meg,	amelyeket	egy	adott	értelmezési	közösség	tagjaiként	sajátítottak	el	(Radway,	
1984) .
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A	cultural	studieshoz	köthető	befogadásvizsgálatok	kiemelkedő	amerikai	képvi-
selője	John Fiske. Elemzései nem csupán a kultúrakutatáshoz, hanem a szemioti-
kához	 is	 köthetők.	 Szemiotikai,	 dekonstrukciós	 elemzéseit	 követően	Fiske	 a	nyi
tott szövegekből létrehozható értelmezések sokféleségét hangsúlyozza . A televízió 
mint populáris médium efféle nyitott szövegekkel dolgozik a minél nagyobb né-
zettség	 érdekében.	 Fiske	 írásaiban	 a	 kiindulópont	 a	 közönség,	 a	 néző,	 azaz	 „az	
emberek”	rehabilitációja:	a	tömegkultúra	termékeinek	fogyasztóit	nem	lehet	mani-
pulált	 és	manipulálható	 idióták	 tömegeként	 leírni,	 ellenkezőleg.	Az	 elitek	 által	 a	
hatalom megszerzésére és megtartására használt stratégiákra válaszul a hétköz-
napi	ember	kialakítja	a	maga	interpretációs	stratégiáit.	Fiske	az	1980-as	évek	tele-
víziózását	 vizsgálva	 azt	 állítja,	 hogy	 a	 gazdasági-pénzügyi	 erők	 a	 televíziót	 a	
homegenizáció	 eszközeként	 kívánják	 használni.	 De	 ennek	 éppen	 az	 ellenkezője	
történik,	 mert	 a	 populáris	 kultúrában	 a	 televízió	 sokszínűvé,	 decentralizálttá	 és	
fragmentálttá válik . 

A	Dallas-vizsgálatot	követően	a	befogadásvizsgálatok	kedvelt	 terepe	 lett	 a	kü-
lönféle szappanoperák befogadásvizsgálata . Az 1980-as években David Buckin
gham és Sonia Livingstone is végzett ilyen kutatásokat . Míg Buckingham az 
Eadt Enders című	angol	sorozatot	emelte	középpontba,	addig	Livingstone	a	brit	és	
amerikai (glam soap) sorozatokat is összevetette (Buckingham,	1987;	Livingstone,	
1988) .

A közönségkutatás kritikája sem sokáig váratott magára, már az 1980-as évek 
végén	megszaporodtak	a	bírálatok	is.	Többnyire	a	következőket	hangsúlyozták:
–	 	Jellemzővé	vált	a	médiaszövegek	többértelműségének	(poliszémiájának)	túlérté-

kelése . 
–	 	Az	 interpretatív	 ellenállás	 fetisizálása.	Úgy	 tűnik,	mintha	 az	 egyéni	 olvasatok	

mind valamiféle ellenzékiséghez kapcsolódnának . Pedig a befogadó aktivitása, 
hogy	képes	a	preferált	olvasattól	eltérőt	létrehozni,	még	korántsem	jelenti,	hogy	
rendelkezik	 is	valamiféle	hatalommal.	Sőt,	azt	 is	mondhatjuk,	hogy	a	preferált	
olvasathoz	képest	 eltérő	 interpretáció	 létrehozása	még	nem	kimondottan	ellen-
zéki tevékenység .

–	 	A	domináns	értelmezés	reprodukálása	még	csak	lehetőségként	sem	merül	fel.	
–	 	A	totális	autonómiájú	néző	esetében	fel	sem	merül,	hogy	a	média	rá	is	hatással	

lehet, mert a hatalommal szemben folyamatosan harcban álló interpretációs par-
tizánnal van dolgunk . 

Az 1990-es években a kultúrakutatás és a befogadásvizsgálat kritikája arra is ki-
terjedt,	hogy	különbséget	tett	az	eredeti	angol	és	az	elmélet	amerikai adaptációja 
között . Az amerikai vizsgálatok kapcsán úgy vélték, hogy a kutatók:
–	 túlbecsülik	a	fogyasztók	autonómiáját;
– túlértékelik a közönség interpretációs szabadságát; 
–	 nem	veszik	elég	komolyan	a	közönség	kommodifikációját;
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– nem tesznek különbséget specializált média és reklám között; 
– összemossák az aktív befogadás és a politikai aktivitás fogalmát; 
–  az ellenzéki szubkultúrák által létrehozott olvasatokat tekintik normatívnak 
(Budd–Entman–Steinman,	1990).

Az	1990-es	évek	közepétől	David	Morley	reagált	is	a	kritikákra,	több	ponton	elis-
merve igazukat (Morley, 1994; 1998) .

4.4. A performatív hatás modellje

Az	1990-es	évekhez	köthető	még	egy	modelltípus,	a	performatív hatás modellje. 
Ebben is a televízió médiuma a meghatározó, de immár nem a duális (kereskedel-
mi és közszolgálati csatornát tartalmazó), hanem a sokcsatornás modell, mely szá-
mos	 szakosodott	 csatornát	 tartalmaz.	E	 televíziózás	 főbb	 jellemzői	 közé	 tartozik	
1.	a	műfaji	hibridizáció	és	2.	a	fokozott	önreferencialitás.	A	modell	először	Daniel	
Dayan és Elihu Katz Media Events: The Live Broadcasting of History	című	köny-
vében	jelenik	meg	(Dayan–Katz,	1992,	részletesen	bemutatja	Császi,	2002).	Néze-
tük szerint a befogadó folyamatos párbeszédet folytat a televízióval . A média által 
felkínált	diskurzusokból	–	kiválasztva	a	neki	 legmegfelelőbbet	–	 fogalmazza	újra	
saját	azonosságtudatát,	miközben	aktív,	kreatív	alakítója	is	a	folyamatnak.	Vagyis	
ez	a	modell	 is	elismeri	a	befogadói	szelekciót,	mint	a	 szelektív	észlelés	modellje.	
Ám	ez	esetben	a	szelekciót	nem	a	kognitív	disszonancia	csökkentése,	hanem	a	be-
fogadó	saját	motivációs	háttere	irányítja	(Bajomi-Lázár,	2008:	182–183).

4.5.  A médiahatástól a médiabefogadáson  
át a médiajártasságig

Napjainkra	elmondhatjuk,	hogy	egyrészről	a	tömegkommunikáció kutatását fel-
váltotta a médiakutatás	mint	tágabb	kerete;	másrészről	a	hatáskutatások is átad-
ták helyüket a befogadásvizsgálatoknak. Az egyik szálon hangsúlyosabb, a mási-
kon hangsúlytalanabb helyzetbe került a médium . Keretként dominánsabban van 
jelen,	ágensként	azonban	már	kevésbé.	De	az	ezredforduló	óta,	a	közösségi	média	
megléte	óta	a	figyelem	a	médiabefogadásról	áttevődött	a	médiajártasságra, hiszen 
egy korábban soha nem látott mértékben aktív felhasználóval van dolgunk . Felvá-
zolhatunk hát egy olyan utat is, mely a fogyasztótól a befogadón át a felhasználóig 
vezet .
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4.5. táblázat:  A médiakutatás átalakulása

1920–1960 1960–2000 2000-től

Tömegkommunikációs keret, 
a	média	közvetítő	csatorna	
és ágens is .

Médiaelméleti keret, a média 
környezet,	kontextus.

Információtechnológiai, 
hálózati kommunikációs 
keret, a média a cselekvés 
közege

Vezető	médiuma	 
a	nyomtatott	sajtó	és	a	rádió.

Vezető	médiuma	a	televízió. Vezető	médiuma	az	internet,	
a közösségi média .

Médiafogyasztóban  
gondolkodik .

Médiabefogadóban, esetleg 
médiahasználóban  
gondolkodik .

Médiafelhasználóban 
gondolkodik .

Vezető	paradigma:	 
médiahatás .

Vezető	paradigma:	 
médiabefogadás .

Vezető	paradigma:	 
médiajártasság.

Jól	 látható	 tehát,	hogy	a	médium,	annak	használója	és	a	 róluk	 szóló	elméletek	 is	
jelentősen	átalakultak	az	elmúlt	 száz	évben.	Az	adott	korszak	mediális	körülmé-
nyei között fogalmazódtak meg, s akkori érvényességük ma már inkább média-
hatás-történetnek mondható . Ezért is különösen szép ez a tudomány, mert évtized-
ről	évtizedre	szükséges	a	megújítása,	a	technológiai	változások	erőterében	alakuló	
felhasználói szokások mintázatainak azonosítása .



5.  Médiaműveltség 
 
Aczél PetrA

A	gyermekzsúrok	zsivaját	ma	már	nem	a	lovagi	harc,	az	indiánosdi	vagy	a	társas-
játék	 izgatott	hangjai,	vitája	vagy	drukkolása	 teszi	 jellegzetessé,	hanem	a	 tévéből	
vagy	 számítógépből	 (de	mindenesetre	valamilyen	képernyő-felszínről)	 érkező	za-
jok.	A	játékkonzolok,	a	megejtően	sugárzó	tabletek	és	mindenre	kész	okostelefonok,	
a digitálisan megformált számítógépes elfoglaltságok töltik meg a ma gyermeké-
nek	 társas	 tereit.	És	nem	csak	 az	övéit.	Valamennyien	–	de	 legalábbis	 a	digitális	
szakadékon	innen	valamennyien	–	az	internet	előtt,	leveleinket	lehíva	vagy	a	hírek	
masszájában	szívósan	haladva	a	várt	mondat	felé	mediatizálódunk:	háttérben	a	rá-
dió és a digitális televízió kékes fénye, kezünkben és fülünkben okostelefon-kellé-
kek,	zsebünkben	kicsiny	adattüske,	karunkon	gumibőr	szíjú	okosóra,	ami	már	egy	
ideje	 jelzi,	 hogy	 nem	mozogtunk	 eleget,	 és	 a	 kalóriafelhalmozásunk	 szégyellni-
való .

„Előttünk	egy	kérdés,	amely	rengeteg	vitát	gerjesztett,	de	csak	elenyésző	szám-
ban vezette a feleket egyetértésre . Nagyszámú kutatás irányult a viselkedésre vagy 
a	magatartásra	vonatkozó	hatások	felderítésére.	És	az	egyetlen,	közmegegyezéssel	
nyugtázott következtetés az volt, hogy a médium befolyása kultúránkra meghatá-
rozó és mélyreható” – írta Gregory L. Ulmer 1989-ben a televízióról (Ulmer, 
[1989]	 2004:	 10).	 Ez	 az	 egyetlen	 megjegyzés	 ad	 alapot	 arra,	 hogy	 leszögezzük:	
a kultúránk, amelynek alakítói és lakói egyaránt vagyunk, mediatizálódott . Folya-
matosan,	 intenzíven,	 velőnkig	 és	magától	 értetődően.	 Bárhol	 bármelyik	 pillanat-
ban	 elérünk	 bárkit,	 és	 elérhetők	 vagyunk	 elvileg	 bárki	 számára.	 Teljes	 felületen	
látszódhatunk és érintkezhetünk . Hat ránk a média, és mi is hatunk általa önma-
gunkra.	Ezt	 a	 hatást	mérni	 és	 ellenőrizni	 igen	 nehéz	 feladat.	Nem	 csupán	 azért,	
mert	nincs	a	hatástól	függetleníthető	nézőpont,	hanem	azért	is,	mert	nem	találunk	
olyan	 tágra	nyitható	 idő-	vagy	 térperspektívát,	 amelyben	egy	hatásról	 ne	 lehetne	
valamit	és	ugyanakkor	annak	ellenkezőjét	is	állítani.	Példaként	érdekes	gyermekek	
médiafogyasztásának következményeit kutató elemzéseket áttekinteni: párhuza-
mosan	 állítják,	 hogy	 a	 számítógépes	 játék	 antiszociális	 tevékenység,	 illetve	hogy	
éppen	hogy	nem	azok:	egy,	a	könyvnél	a	gyermek	világához	jobban	illő,	értelmező	
közösséget	hoznak	létre	(Buckingham,	2008).	A	felnőtt	internethasználókkal	kap-
csolatban	 egyszerre	 érvényes	 az	 a	 két	 ellentétes	 megfigyelés,	 hogy	 az	 internet	
	fokozza	a	nyitott,	véleményváltozással	járó	vitára	való	hajlamot,	és	hogy	az	inter-
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neten	(is)	csak	az	azonos	véleményen	lévők	keresik	és	találják	meg	egymást	(Rice–
Haythornthwaite,	2008).

Szakítsunk	mindenesetre	azzal	a	nézettel,	hogy	a	média	tőlünk	független	ágens-
ként „besugároz”, átformál bennünket . Tételezzük inkább azt fel, hogy a médiával 
való	 kölcsönhatásunk	 formálja,	 alakítja	 társas	 valóságunkat,	 kultúránkat	 (benne	
értékrendszerünket), személyes megismerésünket és hozzáállásunkat . Ennek nyo-
mán	ne	vessük	el	azt	a	gondolatot,	hogy	a	médiaműködésért	és	-hatásért	tulajdon	
hozzájárulásunkkal	 leszünk	 felelősek.	Ennek	 felismerése	a	média	műveléséhez,	a	
média	műveltségéhez	és	a	médiaműveltséghez	egyaránt	hozzájárul.

5.1. Médiakultúra

A	média	mint	kommunikációs	 rendszer	–	 legyen	 szó	a	nyomtatott	 tömegsajtóról,	
illetve az elektronikus vagy digitális médiáról – egyedülállóan hatékony, összetett 
jelenség,	olyan	hasonlíthatatlan	tulajdonságokkal,	mint	a	szünetmentesség,	a	töme-
ges	 hozzáférés	 és	 a	 gerjesztés	 egészen	 nagy	 foka.	 A	 másodlagos	 szocializáció	
ágenseként	 irányítja	 a	 mindennapokhoz	 való	 igazodásunkat.	Módszere,	 hogy	 az	
egyénit	mint	társadalmi	szintűt	mutatja,	az	individuálist	társadalmi	akcióként	vagy	
viselkedésként	 tematizálja,	 amelyet	 így	 akadálymentesen	 tud	 visszavetíteni	 az	
egyéni szintre .

Ahogy	a	megelőző	 fejezetekben	már	 részletesen	 tárgyaltuk,	 történetileg	a	mé-
diahatás-kutatások	és	elméletek	sorában	három	egymástól	eltérő,	egymást	 tagadó	
vagy	részben	elfogadó	megközelítés	fedezhető	fel.	A	világháborús	propaganda,	az	
ideológiák	agitációja	és	a	tömegkommunikáció	működésének	korai	megállapításai	
egy mindenható médiát mutatnak, amely ingerekkel közvetlen válaszokat, visel-
kedést	 vált	 ki	 az	 emberekből,	 és	 amelynek	 hatása	 korlátlanul	 érvényesül.	 Ezt	 a	
20.	század	közepéig	 tartó	elképzelést	a	 teljes	 tagadás	váltja	 fel:	a	kampányok	vá-
lasztási	döntésre	gyakorolt	hatástalansága,	a	mediatizáció	meggyőző	erejének	kor-
látozottsága	arra	indítja	a	kutatókat,	hogy	a	médiát	tehetetlennek	tartsák	az	egyéni	
vélemények	 formálásában.	Nem	a	média	az,	állítja	az	ötvenes	évek	új	 szemlélete	
(a	kétlépcsős,	majd	később	a	többlépcsős	áramlás	elméletei),	ami	hatást	gyakorol,	
hanem	a	médiára	nyitottabb	emberek	és	a	közönség	többi	tagja	közötti	személykö-
zi kommunikáció; a médiahatás csak a társas viszonyokon keresztül érvényesül-
het.	A	média	tehát	önmagában	nem	képes	hatást	kifejteni,	az	interperszonális	kap-
csolattartás	nélkül	tehetetlen.	A	következő	szemléletbeli	váltást	a	hatvanas	években	
tapasztalhatjuk,	a	kultivációs	kutatások	(a	média	világkép-alakító	hatásának	hosz-
szú	távú	vizsgálatai)	nyomán.	Az	újabb	megközelítés	szerint	a	média	nem	minden-
ható, mégsem tehetetlen, hanem befolyással bír az egyénre és a társadalomra egy-
aránt;	ez	a	nézet	egy	befolyásos	média	képét	tárja	elénk.

Leíró	szempontból	(McQuail,	2003)	a	média	 társadalmi	hatásainak	megkülön-
böztetése	két	dimenzióban	történhet:	egyfelől	aszerint,	hogy	a	médiát	és	a	média-
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hatást pozitív értéktársítással és bizakodóan vagy negatív értékeléssel és pesszi-
mistán	 szemléljük,	 másfelől	 aszerint,	 hogy	 a	 médiahatásnak	 centrifugális	 vagy	
ellenkezőleg,	centripetális	társadalmi	erőt	tulajdonítunk.	Az	előbbi	magától	értető-
dő,	az	utóbbi	azonban	magyarázatra	szorul.	A	centrifugális	hatás	a	tömegkommu-
nikáció	elszigetelő,	szétszóró,	fragmentáló	jellegét	mutatja,	míg	a	centripetális	ha-
tás	azt	feltételezi,	hogy	a	média	működhet	a	kultúra	és	társadalom	egységesítése,	
az	 integráció	 érdekében	 is.	 A	 két	 dimenzió	 négy	 médiahatást	 jeleníthet	 meg	 az	
alábbiak szerint:
1 .  Optimista megközelítés és centrifugális hatás feltételezése: a média a szabadsá-

got,	a	változás	lehetőségét	és	a	sokféleséget	erősíti	a	társadalomban.
2 .  Optimista megközelítés és centripetális hatás feltételezése: a média a társadal-

mon	belüli	integrációt	és	szolidaritást	erősíti.
3 .  Pesszimista megközelítés és centrifugális hatás feltételezése: a média normahi-

ányhoz, elértéktelenedéshez vezet a társadalmon belül .
4 .  Pesszimista megközelítés és centripetális hatás feltételezése: a média a domi-

nanciát,	az	egyformaságot,	a	konformitást	erősíti.

Tehát	a	média	hat,	de	a	kutatási	területtől,	a	módszertől,	az	ideológiai	beágyazott-
ságtól	 és	 a	 kulturális	 körülményektől	 is	 függ,	 hogy	milyen	 erősnek	 látjuk	 ezt	 a	
hatást.	Feltételezhetjük,	hogy	a	média	a	sokféleség	és	a	szabadság	megőrzésének,	
az	 individualizmusnak	 a	 záloga.	Egyszersmind	vélhetjük	úgy	 is	 –	másféle	 érték-
szemlélet szerint –, hogy a média a közösségi arculat elvesztésének, a populáris 
kultúra	erőszakos	terjesztésének	és	a	deviancia	megjelenítésének	eszköze.

Az	1970-es	 években	a	média	kutatója	másféle	nézőpontot	vett	 fel.	Már	nem	a	
hatás, hanem a befogadói, médiafogyasztói igény és a médiahasználat motivációi, 
módjai,	a	kielégülés	jellege	érdekelte.	Megindult	annak	a	vizsgálata,	hogy	az	em-
berek	mely	igényeik	kielégítését	várják	a	médiától,	és	hogyan	hat	ez	a	folyamat	az	
életükre.	A	használat-	és	élménykutatás,	majd	a	médiafüggőség	elméletei	e	kutatá-
sok	 tanulságait	 foglalják	össze.	Kétféle	paradigma	érvényesül	 tehát	 a	médiahatás	
leírásában:	 az	 egyik	 a	média,	 a	 másik	 a	 befogadó	 felől	 indítja	 gondolatmenetét.	
A	kettő	ugyanakkor	egymásra	is	rákérdez:	hatna-e	a	média,	ha	nem	az	igényeink	
szelektálnák	az	üzeneteit?	A	másik	oldalról:	nem	a	média	hatásai	alakítják-e	 igé-
nyeinket?

Mindeközben	egy	sajátos	technológiai	forradalom,	az	„új”	bűvöletében	formáló-
dó és sokszorozódó eszköz- és színtérrobbanás tanúi vagyunk . A nyomtatott, tö-
megessé	váló	média	mellett	a	19.	század	végétől	megjelennek	az	elektronikus	mé-
diumok:	 a	 telefon,	 a	 rádió,	 a	 televízió.	 A	 számítógép	 már	 működik,	 mikorra	 a	
magnetofon	nyomán	az	1980-as	években	megkezdődik	a	videorögzítő	és	-lejátszó	
időszaka.	 Az	 1990-es	 években	 a	 jóléti	 társadalmak	 átlagpolgára	 már	 ismeri	 és	
használja	az	 internetet	és	a	mobiltelefont.	A	21.	század	hajnalán	az	adathordozók	
új	generációja	születik	meg,	egyszerre	multiplikálódik	és	konvergálódik	a	média,	
egyszerre lesz egyre több technológia, készülék, applikáció, és egyszerre összpon-
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tosul egy-egy technológiában, applikációban az összes többi képessége . Interneten 
kezdünk telefonálni, és okostelefonnal készítünk képeket vagy videót a családi ka-
rácsonyról.	 Ha	 ma	 összeadjuk	 egy	 médiában	 gazdag	 otthon	 lakójának	 médiafo-
gyasztásra	szánt	átlagos	idejét,	akkora	számot	(5-8	óra	naponta)	kapunk,	ami	való-
színűsíti,	 hogy	 egy	 időben,	 párhuzamosan	 fogyasztja	 és	 használja	 a	 médiumai	
kínálta	 tartalmakat.	 Megváltozik	 a	 befogadás	 módja,	 az	 egymásutániságból	 szi-
multánra	vált,	a	médiafogyasztó	a	lehetőségek	sokasodásával	új	figyelemgazdálko-
dásra	kényszerül.	A	technológiai	újítások,	az	új	médiumok	a	„kulturális	evolúció”	
legújabb	 fázisának	erőforrásai	 is	 lesznek,	miközben	maguk	 is	kultúrák,	vagy	ak-
ként	értelmeződnek.	Általuk,	miattuk	és	velük	átformáljuk	kultúránkat,	hozzáiga-
zítjuk	 az	 információk	 elszabadult	 versenyének	 kapacitásához,	 gyorsaságához	 és	
nyerseségéhez .

Vallásháború?

Azt,	 hogy	 a	 technológia	 kulturális	 formaként	 is	 jellemezhető,	Umberto Eco 
egy 1994 . szeptember 30-án az Espresso	hetilap	„La	bustina	di	Minerva”	című	
rovatában	megjelent	 publicisztikájában	 írja:	 „Tény,	 hogy	 a	 világ	 két	 részre,	 a	
Macintosh	használóira	és	az	MS-DOS	kompatibilis	számítógép	használóira	osz-
lik . Biztosan állíthatom ugyanis, hogy míg a Macintosh katolikus, addig az 
MS-DOS	protestáns.	A	Macintosh	igazi	ellenreformátor,	amelyet	a	jezsuiták	ra-
tio studioruma, mindenre érvényes tanulmányi szabályzata irányít . Barátságos, 
derűs,	békeszerető,	megmutatja	híveinek,	hogy	hogyan	érhető	el	lépésről	lépés-
re – ha nem is a mennyek országa, de az a pillanat, amikor a dokumentum ki-
nyomtatva	kézbe	vehető.	Katekisztikus	(vagyis	nevelő	elvei	szervesek	és	rend-
szerezőek,	 és	 az	 élet	 teljességének	megélésére	 irányítanak):	 a	 kinyilatkoztatás	
lényege	egyszerű	formulákban	és	ragyogó	ikonokkal	fejeződik	ki.	Itt	mindenki-
nek	 joga	van	 az	üdvösséghez.	A	DOS	protestáns,	 sőt	 kálvinista.	Megengedi	 a	
szöveg szabad értelmezését, de nehéz személyes döntéseket kíván, a használót 
homályos hermeneutikával terheli, és abból indul ki, hogy nem mindenki üdvö-
zül.	Ahhoz,	 hogy	 a	 rendszert	működésbe	 hozza,	 a	 használónak	magának	 kell	
értelmeznie a szabályokat: messze a barokk közösség mulatozóitól be van zárva 
belső	küzdelmei	magányába.	Persze,	 ez	 ellen	 szólhat,	 hogy	a	Windowsra	való	
áttéréssel	 a	DOS-világegyetem	 egyre	 inkább	 emlékeztet	 a	Macintosh	 ellenre-
formátori	 szerepére.	Valóban:	a	Windows	az	anglikán	egyházszakadást	képvi-
seli,	nagy	ívű	szertartásokat	a	katedrálisban,	de	egyúttal	a	DOS-hoz	való	visz-
szatérés	 nem	 szűnő	 lehetőségét	 is.	 (…)	 Természetesen	 a	 két	 rendszer	
katolicizmusának és protestantizmusának semmi köze használóik kulturális-
vallási	beállítódásához.”	Eco	allegóriáját	 igazolni	 látszik	egy,	a	BBC	megbízá-
sából 2013-ban készült kutatás eredménye, amely arra volt kíváncsi, miért vál-
tanak	 ki	 az	 Apple-termékek	 ilyen	 mély	 és	 hűséges	 ragaszkodást	 használóik	
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részéről.	Önkéntes	Apple-rajongók	agyműködéséről	készült	mágneses	rezonan-
ciás felvételekkel azt bizonyították, hogy a vallásos emberek agyában a vallási 
szimbólumok	által	kiváltott	 reakciókkal	megegyező	agyműködés	 tapasztalható	
a	 technológia	 és	 termékcsoport	 „hívei”	 részéről,	 ha	 a	 kedvenc	 készülékeikre	
néznek.	A	technológia	eszerint	többet	nyújt	funkciónál:	világrendet	és	értelme-
zést kínál .

5.1.1. A média három arca

A	nyomtatott	média	megkívánja	 az	 olvasás	 és	 az	 információk	 olvasással	 történő	
szerkesztésének	kompetenciáját:	készséget,	 amely	a	megértésen	és	összefüggések	
feltárásán	keresztül,	vonalszerű	logikával	vezet	az	értelmezéshez.	A	befogadás	ak-
tív, az értelmezés folyamata azonban nem ágyazódik interaktív térbe . A közlés és 
befogadás vonalai nem metszik egymást . 

A hagyományos elektronikus média tartalmainak befogadásához nincs szüksé-
günk	semmiféle	„képesítésre”,	látni	és	hallani	optimális	esetben	természetszerűleg	
készek és képesek vagyunk . A befogadás így könnyebb, de egyben fókuszálatla-
nabb lesz . Elkapcsolunk, ha nem tetszik valami . De a tetszés már nem feltétlenül 
az	 ismeretszerzés	vagy	elmélyítés	 igényének,	hanem	az	érzelmek	vagy	attitűdök,	
sőt	sokszor	csupán	az	ingerek	szintjén	dől	el.

Az	újmédia	(az	egybeírásról	lásd	5.2.1. fejezet), vagyis a számítógéphez, mobil-
technológiához, internethez, közösségi médiához kötött befogadás ismét kom-
petenciákat kíván . A technológiai-informatikai nyelv ismeretét, a technikai kom-
munikáció	 algoritmikus	 szabályait,	 az	 új	 kommunikációs	 (képi,	 nyelvi)	 kultúra	
jeleiben	 és	 protokolljában	való	 jártasságot,	 a	médiaszöveg	 átjárhatóságának,	 egy-
másba ágyazottságának kezelését . A nyomtatott médiával szemben itt nem a meg-
értésen, a gondolatok kiegészítésén, az ember gondolkodásfolyamába, élettörténe-
tébe	való	beillesztésén	fáradozunk,	hanem	a	megértés	lehetőségének	kitágításán	és	
azon,	 hogy	minél	 hatékonyabban	váljunk	 résztvevővé	 a	hipertext	 csomópontokra	
bogozott	gondolathálójában	és	milliónyi	élettörténetében.	Az	újmédia	ellentétben	a	
hagyományos	elektronikus	médiával	nem	lineárisan,	vagyis	előre	megszerkesztett,	
analóg,	sorban	egymásra	szerveződő	módon	kínál	számunkra	 információt,	 szóra-
kozást,	 tanulságokat,	 hanem	olyan,	 a	 személyes	 igényektől	 függően	 (on demand) 
induló,	egymáshoz	végtelen	számban	és	szinten	szerveződő	módon,	amelynek	jel-
legét	nem	előre	meghatározott	 tervezés,	hanem	a	kiindulópont	hatóereje	szervezi.	
Az	újmédia	interaktív,	vagyis	lehetővé	teszi	a	bekapcsolódók	kölcsönös	jelenlétét.	
Ugyanakkor a kommunikáció virtuális, szimulált . Ahogy a televízió és a rádió 
megbontotta a hely és tapasztalás egységét, úgy az internet megszüntette a sze-
mély	és	a	jelenlét	egységét.	Már	nem	biztos,	hogy	én	vagyok	jelen.	Aki	jelen	van,	
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az	 nem	 törvényszerűen	 és	 feltétlenül	 azonos	 velem,	 nemcsak	 szerepében,	 hanem	
lényében is eltérhet . 

A	nyomtatott	média	megerősítette,	a	hagyományos	elektronikus	média	megtöl-
tötte,	az	újmédia	pedig	megsokszorozza	az	egyén	identitását.	Az	internethez	már	a	
„folyékony” azonosság fogalma kapcsolódik . Míg a nyomtatott média szövegét az 
autonómia,	az	elektronikus	médiáét	általában	a	kiüresedő,	pszeudo-	és	önmagára	
utaló	jelleg	határozza	meg,	addig	az	újmédia	a	transz-	és	intertextusok	világát	hoz-
za.	Az	elektronikus	(megkülönböztetetten	az	új-)	média	átalakítja	a	kommunikáció	
kultúráját.	 Egyfelől	 nem	 korlátozzuk	 többé	 a	 kimondhatót,	 az	 interneten	 többé-	
kevésbé	 bármilyen	 kódon	megjeleníthetünk.	A	 kommunikáció	módja	 demokrati-
kusabbá válik: a vélemények más álláspontok kölcsönhatásában mutatkoznak; ez a 
kommunikációba	 való	 bevonódást	 erősíti,	 a	 társadalmi	 bevonódottságot	 nem	 fel-
tétlenül.	A	 kommunikáció	 kifejezésmódjai	 összekeverednek,	 hibridizálódnak,	 ki-
alakul az írott beszéd, illetve a beszélt írás, a másodlagos (már írásbeliségen szo-
cializált)	 szóbeliséget	 egy	 harmadlagossal,	 a	 szimulált	 szóbeliséggel	 árnyalja.	
A vizuális kód átlényegíti, átképiesíti a nyelvit, létrehozva a videocyt, a képiség 
médiumát .

5.1.2. Műfajok és kapcsolatok

Átalakulnak	a	kommunikáció	műfajai	is.	A	műfajok	formája	és	„tartalma”	a	társas	
helyzetek	funkcióiból,	céljaiból	és	jelentéséből	származik,	azok	értelmezésével	va-
lósul	meg	 (Andok,	 2013).	A	műfajok	 egyúttal	 az	 adott	 időben	 létező	 közösségek	
fontos	és	tipikus	társas-kulturális	helyzeteinek	pontos	katalógusát	nyújtják	(Kress,	
1989:	19).	A	műfajok	nem	elsősorban	szövegegységek,	hanem	kulturális	konstruk-
ciók, amelyek a kommunikációt és az emberi, intézményi viszonyokat szabályoz-
zák;	a	 társas	kapcsolatokban	megjelenő	problémák	megoldásainak	 is	 tekinthetjük	
őket.	A	műfajok	amellett,	hogy	adott	körülményekhez	köthető	cselekvéstípusokat	
neveznek	meg,	 lehetséges	 beszélői	 szándékokat	 is	 azonosítanak.	Az	 elektronikus	
(hagyományos	és	új-)	média	korszakában	nemcsak	az	interakció	formája	változik,	
hanem	a	kommunikáció	műfajai	is.	Új	társas	kapcsolatok	új	problémáira	új	megol-
dásként	jönnek	létre,	egyúttal	új	kapcsolatokat,	új	problémákat	eredményezve.	Az	
info-,	poli-	és	edutainment	(az	információs,	közéleti	és	oktatási	műfajoknak	a	szó-
rakoztatással	való	keveredése)	ennek	csak	a	kezdetét	jelölik.	Ilyen	„frissen”	megje-
lenő	és	általánossá	váló	műfaj	többek	között	a	blog	(mint	az	önkifejezés	és	önmeg-
jelenítés	 új	 formája),	 a	 chat	 (a	 hozzászólás	 és	 a	 levél	 köztes	 kifejezésmódja),	 a	
komment	(a	hozzászólás	és	vita	hibridje).	De	az	egyes	műfajformák	vagy	formulák	
viszonylagos	eltűnése	(vezércikk,	glossza,	 levélmegszólítás,	 írott	és	beszélt	nyitó-	
és	 záróformulák,	 pl.	 telefonbeszélgetésnél	 a	 bemutatkozás)	 is	 figyelemre	méltók.	
Mivel	„nem	az	élmény	szervezi	meg	a	kifejezést,	hanem	–	éppen	fordítva	–	a	kife-
jezés	szervezi	meg	az	élményt,	a	kifejezés	adja	meg	az	élmény	első	formáját,	és	az	
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határozza	meg	irányát	is”	(Bahtyin,	1986:	243),	feltételezhetjük,	hogy	a	hibrid	ki-
fejezés	az	élményhibridizációhoz	vezeti	el	a	médiahasználókat.	

A	médiakultúra	olyan	összetett	 jelenségkör,	amelyben	a	technológiai,	az	intéz-
ményi,	 az	 emberi,	 a	 történeti	 és	 az	 egyidejű,	 a	 közösségi	 és	 egyéni	 egyaránt	 te-
remtő	és	 tükrözött	 tényező.	Ennek	a	 jelenségkomplexumnak	a	 feldolgozása	és	az	
ehhez	kapcsolódó,	szándéktalanul	is	kialakuló	igények	tudatosítása	alapvető	célki-
tűzése	a	médiaműveltség	oktatásának.

5.2. Új és változó média

Ipszilonok és alfák, multitaskerek és netpolgárok, kiberkor és diginemzedék: egy 
új	kultúra	új	 szótárának	 folyton	változó	elemeit	 tanuljuk.	Ez	a	nagy	számok	és	a	
kis	 készülékek	 időszaka,	 amelyben	nem	a	 teret,	 hanem	a	figyelmet	 kell	 leigázni,	
gazdasági	előnnyé	tenni	(Hawk–Rieder,	2008).	Ez	a	kor	az	aktív	és	„bölcs”	töme-
geké	(Surowiecki,	2007),	amelyben	a	világ	népességének	fele	nézi	ugyanazt	a	ze-
nei	videót	(pl.	Gangnam	Style),	majd	figyelmük	a	következő	pillanatban	több	mil-
liónyi	médialehetőség	 és	 -funkció	 irányába	 szóródik	 szét.	Amíg	 ezeket	 a	 sorokat	
írom	több	mint	60	ezer	képet	töltenek	fel	egy	képmegosztó	oldalra,	majd	80	millió	
bejegyzés	 (csirip-tweet)	 jelenik	 meg	 közösségi	 felületeken,	 és	 sok	 százezren	 ru-
háznak	be	az	okostelefonok	valamely	új	generációs	modelljébe.	Világraszóló	kez-
deményezések	 indulnak,	amelyek	globális	hozzájárulásokat	hívnak	meg	 (pl.	Glo-
bal	 Pulse	 vagy	 Twitter	 Earthquake	 Detector).	 Korunk	 médiája	 a	 megtévesztően	
végtelen	tér,	kapcsolatok	és	adatok	lehetőségét	kínálja,	alternatív	és	fejlesztett	va-
lóságot, szünetmentes, személyre szabott és interaktív információellátást . Olyan 
információrobbanást, amelynek a mélyén mégis csak egyeseket és nullákat talá-
lunk . Társas viszonyaink a használt csatornák és tartalmak tekintetében átdigitali-
zálódnak,	aktivitásaink	időben	és	térben	gyorsulnak	és	sokszorozódnak.

5.2.1. Miért új?

Miben	új	a	digitális	média?	Milyen	 ideológiai	és	kulturális	helyzetet	biztosít	szá-
mára	 az	 „új”	 jelző?	Mivel	 a	 fogalom	már	 ezzel	 a	megjelöléssel	 látszik	 rögzülni,	
e	helyütt	csupán	az	a	célunk,	hogy	rávilágítsunk	az	„új”	problematikusságára,	és	a	
jelző	–	jelzett	szó	kapcsolata	helyett	az	„újmédia”	egybeírt	és	egyben	gondolt	for-
máját	ajánljuk.	

Az	„új”	vagy	„újdonság”	vonatkozhat	arra,	ami	a	közelmúltban	jelent	meg,	arra,	
ami	friss,	érintetlen,	szokatlan	és	modern.	Az	„új”	jelző	legtöbbször	túllép	az	idő-
beliségen	és	valamiféle	értékelést	kölcsönöz	a	jelzett	szónak.	Ha	tehát	valamit	az-
zal	jelölünk,	hogy	„új”,	akkor	egy	hozzáállásbeli	és	jelentésbeli	különbözést,	a	ré-
gitől	vagy	megszokottól	való	elhatárolódást	is	ki	akarunk	fejezni,	eltérő	kulturális	
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keretet	kívánunk	kialakítani	és	megerősíteni	általa.	Az	„új”	tehát	azt	is	jelzi,	hogy	
másként	kell	 látnunk,	értelmeznünk	azt,	amire	vonatkozik.	Ebből	következően	az	
„új”-jal	egy	másik	nézőpont	szükségességét	is	felvetjük,	egy	új	kultúra	és	ideoló-
gia	megjelenését	jelezzük.	Az	„új”	ily	módon	a	történeti	folytonosság	megszűnésé-
nek,	egyfajta	szakadásnak	a	kifejezője,	amely	megkérdőjelezi	a	„régi”	szükséges-
ségét .

Az	„új”	ebben	az	értelemben	tehát	a	váltás	és	a	változás,	a	progresszió	és	fejlő-
dés	(Creeber,	2009)	megfelelője	is.	Működik	benne	az	„argumentum	ad	novitatem”	
–	vagyis	az	„ami	új,	az	jó”	–	elve,	és	hallatszik	az	új	mint	ismeretlen,	titokzatos,	el	
nem	foglalt	 terület	hívása.	Az	új	 ideológiai	 értelemben	haladó	és	nyitott,	valami,	
ami	 elszakad,	 elindul	 a	 „régi”	 felől.	 Az	 is	 bizonyosnak	 tűnik	 ugyanakkor,	 hogy	
mindez	 az	 észleléstől	 függ,	 tehát	 nem	 a	média	 természetéből,	 hanem	 a	 róla	 való	
gondolkodásból,	 kommunikációból	 következik	 elsősorban	 (Fuery,	 2009).	 Hiszen,	
ha	csupán	az	eljárásokat,	eszközöket,	esetleg	a	felhasznált	anyagokat,	a	hozzáférés	
módjait	vagy	a	meghatározóvá	váló	stílusokat	tekintjük,	akkor	új	médiumnak	tart-
hatnánk	egy	érdekes	művészi	vagy	nyomdai	eljárást,	egy	új	szövegszervezést	vagy	
egy	 újszerű	 terjesztési	 módot.	 Csakhogy	 nem	 nevezzük	 új	 médiumnak	 a	 kézzel	
festett	műalkotást	az	ecsettel	készítetthez	képest	vagy	azt	az	újságot,	amelyet	ház-
hoz	hoznak,	azzal	szemben,	amit	az	újságárusnál	megveszünk.	Vagyis	a	médium	
hozzáférhetősége,	a	közvetített	 tartalmak	szervezési	elve,	a	felhasznált	eszközök–
anyagok–eljárások	nem	elegendőek	ahhoz,	hogy	új	médiát	teremtsenek.	Az	„új”-jal	
ezek szerint valami mélyebbre, meghatározóbbra utalunk: egy másféle kulturális 
logikára,	 amely	nemcsak	 a	média	működésében,	 hanem	használóinak	 igényeiben	
és	viselkedésében	is	tetten	érhető.	A	másféle	kulturális	logika	nem	zárja	ki,	hogy	a	
viselkedésminták	 történetileg	 ismétlődjenek	 benne,	 de	 lehetővé	 teszi,	 hogy	más-
képp	rendeződjenek,	és	ezzel	más	kódokat	(pl.	ideológiát)	fejezzenek	ki	és	működ-
tessenek.	Ha	új	médián	az	új	 információtechnológiákat	és	az	általuk	 lehetővé	 tett	
interaktivitást	és	konvergenciát	értjük,	akkor	a	határtalan	fogyasztói	értékszemlé-
let	 parancsára	 válaszolunk:	minden	 jó	 és	 jobb,	 ami	 új,	 amit	 az	 egyén	 választhat	
vagy	eldönthet	(Kember–Zylinska,	2012).	Ha	pedig	az	új	médiában	a	progresszivi-
tást	ünnepeljük,	ha	a	jövő	megjósolhatóságát	vagy	megjósolandóságát	látjuk	ben-
ne,	 akkor	 a	 vérbeli	 futuristák	 hibájába	 esünk,	 kivétel	 és	 következmények	 nélkül	
tévedünk	(Lem,	2014).

Érdemes	tehát	az	„új’”-on	nem	valami	időben	újat	értenünk,	és	a	média	eseté-
ben	a	jelzős	szerkezetet	egybeírnunk.	Az	„újmédia”	ugyanis	összetettebben	fejezi	
ki	 az	 eltérés	 kimondásának	 szándékát,	 a	 jelenségek	 időtől	 független	másságát	 és	
értékelését.	Egybeírva	a	fogalommal	a	digitális	médiára	mint	eltérő	és	ideológiate-
lített	kommunikatív	és	kommunikáló	rendszerre,	sajátos	kultúrára	utalunk.	

Az	újmédiát	nyitott	szerkezete,	integrációs	kapacitása,	hordozhatósága,	interak-
tivitása	 és	 gyors	 változási	 képessége	 miatt	 szokás	 újnak	 tekinteni	 (Thornham–
Bassett–Marris,	2009).	Ezek	a	jellemzők	azonban	nem	ragadják	meg	a	belőlük	fa-
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kadó	 kultúra,	 az	 identitás,	 a	 társas	 viszonyok	 új,	meghatározóvá	 váló	módjait	 és	
formáit.	Az	újmédia	általános	és	specifikus	meghatározásainak	viszont	mégiscsak	
ez	utóbbiakra	kell	leginkább	kielégítő	választ	adniuk.

5.3. Az újmédia meghatározása

Ha	elfogadjuk	az	újmédia	terminus	létjogosultságát	–	és	nem	elsősorban	a	kronolo-
gikusan	 kirajzolódó	 médiumszaporodás	 vagy	 a	 kivitelező	 technológiák,	 hanem	
sokkal	inkább	a	média	identitásváltozása	szempontjából	–,	akkor	a	meghatározásá-
ban	ésszerűnek	tűnik	az	ó-	vagy	érett	médiához	való	viszonyában	mutatkozó	meg-
különböztető	 jellemzők	megragadása.	 Eszerint	 az	 újmédia	 terminus	 vonatkozhat	
1.	új	textuális	tapasztalásokra:	új	műfajokra,	szövegformákra,	szórakozásra	és	mé-
diafogyasztási	mintákra;	2.	a	világ	új	reprezentációira:	hiszen	minden	média,	 így	
az	újmédia	 is,	 a	képernyő	alapú	 interaktív	multimédiát,	 a	 reprezentáció	bizonyos	
módját,	kódját,	nyelvét	kínálja;	3.	az	egyének	(használók	és	 fogyasztók)	és	a	mé-
diatechnológiák	között	kialakuló	új	viszonyokra:	a	képi	és	kommunikációs	média	
mindennapi befogadásának és használatának változásaira; 4 . a megtestesülés, az 
identitás	és	a	közösség	közötti	kapcsolat	nyújtotta	új	tapasztalásokra:	a	személyes	
és	 társas	 idő,	 tér	 és	helytapasztalás	 eltolódásaira,	 amelyek	nagyban	befolyásolják	
önmagunk és a világban betöltött helyünk megismerését; 5 . a biológiai test techno-
lógiai	médiumhoz	való	viszonyának	új	elképzeléseire,	koncepcióira:	a	valóságos	és	
virtuális, az emberi és a mesterséges, a természet és a technológia különbségeire; 
6.	az	organizáció	és	produkció	új	mintáira:	a	médiakultúra,	médiaipar,	médiagaz-
daság,	hozzáférés,	szabályozás	átszerveződéseire,	integrációira;	7.	az	emberi	figye-
lem	új	kihasználására	és	programozására;	8.	a	műveltség,	írástudás	új	készségeire,	
a	tudásformák	megváltozására	(Lister	et	al.,	2003:	12–13).	Az	újmédia	körébe	tar-
tozik	a	digitális	szervezés	sokféle	technológiája	és	alkalmazása:	az	internet,	a	digi-
tális	 televízió,	 a	 mobiltechnológiák,	 a	 széles	 körű	 hozzáférést	 biztosító	 kom-
munikációs	 funkciók	 és	 lehetőségek	 (pl.	 Massive	 Open	 Online	 Courses),	 az	 új	
adattárolók	és	adatkezelő	programok.

Az	 újmédia	 kutatói	 az	 elméleti	 diskurzusokból	 a	 következő,	 újmédiát	megkü-
lönböztető	kulcsjellemzőket	 emelik	ki:	digitalizáció, interaktivitás, hiper textu-
alitás, hálózatosság, virtualitás.	A	digitális	 jelleg	az	adat	szervezésére	és	 tömö-
ríthetőségére,	az	interaktivitás	a	tartalom	létrehozására	és	az	aktív	tartalomalakító	
felhasználó	létrejöttére,	a	hipertextualitás	a	tartalmak	új,	asszociatív,	hálózatos	fe-
lettes	összekapcsoltságára	és	kereshetőségére,	a	hálózatosság	a	kommunikációs	vi-
szonyok	 szervezésére,	 a	 virtualitás	 pedig	 az	 újmédia	 nyújtotta	 alternatív	 világok	
elérhetőségére	vonatkozik.	Lev Manovich (2001:	27–47)	az	újmédia	nyelvének	ki-
alakításában más tendenciákat hangsúlyoz, melyek szerinte egyre nyilvánvalób-
bakká váltak, „amint a komputerizáció a kultúra egyre mélyebb és mélyebb ré-
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tegeit	 érintette”.	 Az	 újmédiát	 jellemző	 és	 elkülönítő	 vonásokat	 Manovich	 a	
következőkben	adja	meg:

Numerikus reprezentáció. Az	újmédia	valamennyi	objektuma	a	digitális	kód-
ból	 szerveződik,	 tehát	 számbeli	 reprezentációnak	 tekinthető;	 ennélfogva	 algo	rit-
mikusan manipulálhatóvá, programozhatóvá válik .

Modularitás. Az	újmédia	szerkezete	fraktális.	A	médiaelemek	anélkül	szervez-
hetők	nagyobb	egységekbe,	hogy	önállóságukat	elvesztenék.	„Önhasonló”	jellegük	
miatt	 a	nagyobb	 struktúrák	 is	olyan	 szerkezetűek,	mint	 az	őket	 építő	kisebb	ele-
mek.	Az	egyes	részek	nem	az	általános	tudás,	hanem	egymás	felől	értelmeződnek.	
Maga	a	világháló	is	moduláris,	számos	weblapjának	bármelyike	önmagában	is	el-
érhető.	A	részek,	pontosabban	elemek	lényegüket	tekintve	diszkrét	egységek,	ame-
lyek	a	web	nem	hierarchikus	rendszerébe	épülnek.

Automatizáltság. A	numerikus	kódoltság	és	a	moduláris	 jelleg	együttesen	 le-
hetővé	teszi,	hogy	számos	eljárás	automatizálttá	váljék,	ezáltal	az	emberi	részvétel	
és szándékoltság kimaradhasson az alkotó folyamatból . Az automatizálás a 
layouttól a tartalomgenerálásig (számítógép-költészet és társalgásszimuláció) és az 
automatikus	keresésig	számos	funkcióban	megjelenik.

Variabilitás. Az	újmédia	jelenségei	és	objektumai	nem	lezártak,	létezésük	po-
tenciálisan	 végtelen	 számú	 változatban	 elképzelhető.	 Nem	 azonos,	 hanem	 variá-
ciós példányok keletkeznek, amelyek változékonyak, folyékonyak, számuk, létük 
és	megformáltságuk	nem	végleges.	A	számítógép	és	kultúrája	minden	állandót	va-
lami változtathatóval, variábilissal helyettesít . A variabilitás nyilvánvalóan szoro-
san	összefügg	az	automatizáltsággal;	az	emberi	„szerző”	hiányában	a	számítógép	
is	előállíthat,	elő	is	állít	változatokat.	A	variabilitás	szervesen	kapcsolódik	a	modu-
laritás	elvéhez	is,	hiszen	az	elemek	megőrzött	különbözősége	és	digitális	 tárolása	
adott program irányítása alatt számos szekvenciát hozhat létre .

Átkódolás. Az	újmédiában	átkódoláson	az	egyik	formátum	másikra	történő	le-
fordítását	 értjük.	A	 fordítás	voltaképpen	két	 szint,	 a	kulturális	 és	a	 számítógépes	
szint között történik . Mivel a médiatartalom a számítógépen generálódik, felte-
hető,	hogy	utóbbi	 logikája	hatni	 fog	a	média	hagyományos,	kulturális	 logikájára:	
a	műfajokra,	a	létrejövő	tartalmakra.	

Amint	 arról	már	 a	 korábbi	 fejezetekben	 esett	 szó,	Bolter és Grusin (1999) az 
újmédia	három	legfontosabb	jellemzőjének	a	remediatizációt, a közvetlenséget és 
a hipermediációt	 tekinti.	Elméletük	 abban	 az	 elgondolásban	 fogant,	 hogy	 az	 új-
médiában a médiumok sokszorozódása és a mediatizáltság eltüntetésének vágya 
egyszerre	 jelenik	 meg:	 vagyis	 mindennek,	 ami	 közvetített,	 valóságnak	 kell	 lát-
szódnia,	egyszersmind	a	közvetítésben	szeretnénk	a	médiumot	is	megmutatni,	je-
lezni.	Szerintük	a	médium	az,	ami	remediatizál,	azaz	átveszi	más	médiumok	tulaj-
donságait,	 és	átalakítja	őket.	A	médium	 tehát	magában	hordoz	más	médiumokat,	
és	 utal	 is	 rájuk.	Nem	másol	 vagy	 utánoz,	 hanem	 átfordít	 (lásd	Manovich	 ötödik	
jellemzőjét).	Ebben	az	értelemben	tehát	nincs	mediatizálatlanság,	és	nincs	valósá-
gosabb	 a	 médiánál.	 A	 remediatizáció	 logikája	 kettős,	 egyfelől	 közvetlenségre	
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(immediacy)	törekszik,	vagyis	azt	diktálja,	hogy	a	médium	maga	tűnjön	el,	törlőd-
jön	ki,	váljon	láthatatlanná,	de	úgy,	hogy	az	általa	ábrázolt	dolog	maradjon	meg,	és	
mi	 szinte	kézzelfoghatóan	 tapasztaljuk	 jelenlétét.	Ezzel	 szemben	a	hipermediálás	
célja	az,	hogy	jelezzük	a	médium	jelenlétét	és	a	világot	mediatizáltnak	lássuk.	

Janet Murray (1997)	a	digitális	artefaktumok	négy	lényegi	tulajdonságát	sorol-
ta fel: a proceduralitást, a részvételt, a térbeliséget és az enciklopédikus jelle
get. A proceduralitást a számítógépnek arra a képességére érti, hogy szabálysoro-
kat hoz létre és követ . A részvétel a „digitális dolgok” alakíthatóságára, a velük, 
bennük	való	mozgás,	a	megjelenítés,	közlés	lehetőségére	utal.	A	térbeliség	a	digi-
tális	 szerveződések	 elvére	 vonatkozik,	 arra,	 hogy	 a	 számítógép	 képes	 tér-idő	 vi-
szonyokat	modellálni.	Az	enciklopédikusság	pedig	a	határtalan	mennyiségű	infor-
máció	 tárolásának	 kapacitását	 jelöli.	 Vincent Miller (2011) a digitális média 
alapjellemzőit	három	szemponthoz:	a	technikai folyamatokhoz, a kulturális for
mákhoz	és	az	elmerülő,	immerzív tapasztalásokhoz	rendeli.	Az	elsőhöz	sorolja	a	
digitális,	hálózatos,	interaktív,	hipertextuális,	automatizált	és	az	adatbázis-jelleget.	
A	másodikhoz	 pedig	 a	 digitális	 kultúra	 alapvonásait:	 a	 kontextust,	 illetve	 annak	
hiányát,	 a	 variabilitást,	 a	 hálózatos	működést,	 a	 transzformációk	 folyamatát.	 Az	
immerzív	 vagy	 „belemerülő”	 tapasztalások	 három	 fogalma:	 a	 telejelenlét (tele-
presence),	 az	 adott	 környezetben	 egy	 médium	 által	 lehetővé	 tett	 jelenlét-megta-
pasztalás, a virtualitás,	a	valóságostól	eltérő,	azt	helyettesítő,	de	annak	nem	feltét-
lenül	ellentmondó	komplex	jelenségkör	és	a	szimuláció .

A digitális újmédia-térben a kommunikáció is megváltozik. Kathleen Welch 
(1999) ennek kapcsán már több mint másfél évtizede elektronikus tudatosságról 
és mentalitásról beszél, amely az írott és beszélt, a szóbeli és képi formák és kó-
dok keveredésével igazodik az elektronikus-digitális környezethez. A digitális kom-
munikációban a közlő és befogadó közti szerephatárok eltűnnek, az „egy a sok”-
hoz modelljét a „sok a sok”-hoz nagy hatékonyságú lehetősége váltja fel. 
A médiaszövegek nem csupán eszközök, hozzájárulások a közös publikushoz, ha-
nem önmagukban „nyilvánosságok”, amelyek egyúttal nem pusztán közlik, hanem 
meg is testesítik közreadóikat . Az interaktivitás teret nyit a közvetlenségnek, a fa-
miliáris stílusnak, a hétköznapiságnak, az általános szabályok helyett a helyzeti 
moderálás érvényesülésének: csökken a szerepek és pozíciók, ugyanakkor növek-
szik	a	kommunikátum	„karizmájának”	 jelentősége.	A	digikommunikáció	alapjel-
lemzői	között	az	egyik	 legfontosabb	a	sebesség,	a	gyorsulás,	amelynek	következ-
ményeként a tartalmi egységek rövidülnek. A virtuális terekbe való bejelentkezések 
átlagosan 5–13 szóból álló üzenetekkel történnek, a terjedelmet pedig elsősorban 
nem szavakban (jelentéssel bíró egységekben), hanem karakterben (adatmennyi-
ségben) mérjük. A sebesség növekedése a mondanivaló megfogalmazásáról a ter-
jesztésre helyezi át a hangsúlyt (Gurak, 2009). Nem az a fontos, miről közlünk 
 valamit, hanem hogy milyen hatékonysággal tudjuk szórni, köröztetni. Az informá-
cióhoz való hozzáférés egyre többek számára válik lehetségessé, ez a gyorsasággal 
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ötvöződve növeli az információsokasodást, de csökkenti az információ szelektálá-
sának, a kapuőrzésnek az éberségét.

Az anonimitás is meghatározó jegye az újmédia kommunikációs gyakorlatának. 
A névtelenség hatással van a közlő felelősségvállalására, módosíthatja a kidolgo-
zás szerepét, stílusát; kiválthatja a érzelmi fellángolásokat, befolyással van a sze-
rephívásokra és -megvalósításokra (Wallace, 2006). Az újmédia-kommunikáció 
jellemzője emellett a részvétel lehetősége. Ennek révén az egyén a korábbinál füg-
getlenebb kapcsolatot képes kialakítani a tudás forrásaival, részt tud venni a mé-
diaszövegek alakításában. Ez a szövegek lezáratlanságát, artikuláltságuk változ-
tathatóságát, a stílus és regiszter keveredését eredményezi. 

Az új kommunikációs folyamatok, a változó minőségek, dinamikák és tényezők 
új információgazdaságot, kultúrát körvonalaznak, új közönséget hívnak életre. 
A következőkben ezek megközelítéseit és vonásait tekintjük át.

5.3.1. Nagy Adat

A	médiaszövegek	és	-platformok	burjánzása	megkívánja,	hogy	időről	időre	újraér-
telmezzük	 azt	 a	médiakultúrát,	 amelyben	 élünk,	 amelyet	 alakítunk.	 Az	 újmédia	
esetén	négy	tényező	áthatóvá	válásának	lehetünk	tanúi:	az	adaténak,	az	informáci-
óénak,	a	változó	figyelemének	és	a	konvergenciáénak.

„A	New	York	Times	 egyetlen	 száma	 több	 tényinformációt	 tartalmaz,	mint	 az	
olvasó	 számára	elérhető	összes	 írásos	anyag	a	15.	 században.	1472-ben	például	a	
világ	akkori	legjelentősebb	könyvtárában,	a	Cambridge-i	Queens	College-ban	199	
könyvet	tartottak”	–	írja	Davenport és Beck	2001-ben	megjelent	könyvük	beveze-
tő	fejezetében	(Davenport–Beck,	2001:	4).	A	népszerű	írás	megjelenése	egybeesik	
a Big Data, a Nagy Adat	korszakának	kezdetével,	és	kifejezi	annak	öntudatossá-
gát,	 a	 tényinformáció	 jelentősége	 és	 a	 nagy	 mennyiség	 fölött	 érzett	 nemzedéki	
büszkeséget.	De	bármilyen	meghökkentő	is	a	21.	és	a	15.	század	összevetése	ebben	
az esetben, magán az adaton kívül semmilyen konklúzióhoz nem vezet . Mit is te-
kintünk tényinformációnak? Hogyan fogadták be és használták a múltban és ma a 
médiumokat,	köztük	a	könyvet?	Tudjuk,	hogy	a	15.	században	a	korunkra	jellemző	
extenzív,	kiterjedt,	horizontális	olvasás	helyett	intenzíven,	elmélyülve	értelmezték	
a	 szövegeket.	 És	 mások	 olvastak,	 a	 médiumhoz	 való	 hozzáférés,	 a	 médium	mi-
lyensége	és	a	világról	való	tudás	is	eltérő	volt.	Davenport	és	Beck	adata	azonban	
valószínűleg	helyes.	Ma	több	információ	áll	a	rendelkezésünkre,	mint	fél	évezred-
del korábban . A kérdés csupán annyi: mire megyünk ezzel az adattal? A magát a 
„tehetségpiac	 globális	 elemzőjének”	 tituláló	 nemzetközi	 ügynökség,	 a	 Wanted	
Analytics	 több	 mint	 150	 országot	 érintő	 mérése	 alapján,	 az	 év	 során	 több	 mint	
100	 százalékkal	 nőtt	 az	 adatbányászattal,	 adatelemzéssel,	 adatszerzéssel	 és	 adat-
előállítással	 foglalkozók	 iránti	 igény	 a	munkaerőpiacon	 (Lombardi,	 2015).	A	Big	
Data,	a	Nagy	Adat	korának	kiteljesedését	körvonalazza	az	is,	hogy	az	ilyen	típusú	
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szakértelmet	 piaci	 viszonylatban	 is	 igen	 jól	 megfizetik,	 a	 világ	 munkaerőpiacán	
akár	 a	 20	millió	 forintot	 is	meghaladhatja	 éves	 bevételük.	 „Az	 információ	 a	 21.	
század	olaja”,	„az	adat	korunk	új	tudománya”	–	így	szólnak	ennek	az	új	világnak	
fejlesztőcégek	vezérigazgatóitól	 származó	 szlogenjei.	A	„Nagy	Adat-izmus”	ezek	
szerint	kizáróan	markánsan	jellemzi	kultúránkat.

A	Big	Data,	 a	Nagy	Adat	 kora	 a	 hihetetlenül	 gyorsan	 termelődő,	fizikai	 érte-
lemben	súlytalan	gazdasági	tényezővé	váló	adatról	szól.	Boyd és Crawford (2011) 
összetett	kulturális,	 technológiai	és	 tudományos	 jelenségként	 tárgyalja,	 felvetve	a	
legfontosabb	kérdéseket:	Miben	más	 a	Nagy	Adat	 kora	 a	megelőzőtől?	Hozzáse-
gíti-e	majd	az	emberiséget	a	tömény	és	töméntelen	információs	massza	a	jobb	élet-
hez, az elmélyültebb tudáshoz, a tudományos kérdések megválaszolásához, a tár-
sadalmi	konfliktusok	megoldásához?

A Nagy Adatnak nem feltétlenül az információ mennyisége a legkarakteriszti-
kusabb	 jegye,	 hanem	 a	 széles	 körű	 elérhetősége.	Ma,	mielőtt	 kutatásba	 fognánk,	
érdemesebb	azt	 feltételeznünk,	hogy	mindenről,	 ami	 tudományos	vagy	 laikus	ér-
deklődésre	számot	tarthat,	már	milliárdnyi	elérhető	információ	lebeg	a	világhálón.	
A Nagy Adat tehát arról a kapacitásról szól, amely mennyiségileg és a hozzáférés 
szempontjából	rendelkezésünkre	áll.	Jelenségét	három	tényező	együtthatása	alakít-
ja:	a	technológiai	adottságok,	az	elemzői	képesség	és	a	hit,	hogy	mi	jó	származhat	
mindebből.	 Kétféle	 mítosz	 épül	 a	 Nagy	 Adat	 köré,	 a	 disztópikus,	 amely	 a	 Big	
	Datában	a	Big	Brothert	is	látja:	az	ember	magánszférájának,	intimitásának	és	sza-
badságának	megszűnését.	A	másik	utópisztikus,	ez	a	Nagy	Adattal	a	 lehetőségek	
végtelenségét,	az	emberi	tudás	hatékonyabbá	válását,	a	folyamatos	és	gyors	fejlő-
dés	eszményét	látja	megvalósulni.

A Nagy Adat két megközelítése között számos megfontolnivaló vár ránk: kriti-
kai	kérdések	felvetése	annak	érdekében,	hogy	reálisan	gondolkodjunk	az	adatokról	
és	elérhetőségükről.	Az	első	az	adat objektivitásával kapcsolatos . Bizonyos, hogy 
bármennyire	neutrálisnak	tűnik	is	egy	adat,	létrejötte	valamilyen	figyelem,	szelek-
ció	 és	 döntés	 eredménye	 volt.	 Ebből	 következően	 nem	beszél	 önmagáért	 és	 adat	
mivolta	nem	teszi	automatikusan	objektívvé.	A	második	az	adat mennyiségének 
kérdését	érinti.	Sem	az	innovációs,	sem	a	tudományos	minőséget	nem	elsősorban	
az adatok mennyisége, hanem a releváns kérdés, a következetesség, a szelekció és 
a	pontosan	levont	konklúzió	alapozza	meg.	És	persze	a	felfedező	kedv,	a	kíváncsi-
ság,	az	emberi	tehetség	és	józanság.	Különösen	igaz	lehet	ez	a	bölcsészet-	és	társa-
dalomtudományokban . Egyetlen kulturális antropológus sem milliós adatokból 
szűr,	hanem	adott	esetben	saját	személyes	megfigyeléseivel	tár	fel	és	mutat	be	–	hi-
telesen	és	 tudásteremtő	módon	–	egy-egy	kultúrát.	Az,	hogy	korunkban	az	adat-
alapú	 tudományágak	megbecsültebbek,	mint	 a	 sok	 nézőpontú,	 összefüggés-alapú	
diszciplínák,	azt	jelzi,	hogy	nem	magyarázatokat,	hanem	új	információkat	várunk	
a	 tudománytól	 is:	nem	válaszokat,	hanem	adatokat	 egyre	újabbakat	 a	Nagy	Adat	
világához . A harmadik fontos kérdés az adatszerzés, adatbányászás etikusságát 
illeti.	Vajon	attól,	hogy	elérhető	egy	adat,	már	használhatjuk	is?	Lehet-e	a	közössé-
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gi	 oldalakra	 feltöltött	 fényképekből	 tudományos	kutatásokat	 végezni?	Mivel	 aka-
dálya	nincs,	lehet:	a	probléma	leginkább	azzal	kapcsolatos,	etikus-e	ez	az	eljárás?	
És	pontos-e?	Minden	egyéb	elérhető	adatot	figyelembe	vett-e?	Pusztán	azért,	mert	
az	adat	kvázi	nyilvános,	még	nem	feltétlenül	értékelendő,	és	nem	feltétlenül	von-
ható	 le	belőle	bármilyen	következtetés.	Végül	nyilvánvaló,	hogy	a	Nagy	Adat	el-
mélyíti	a	szakadékokat	is,	ez	veti	fel	a	negyedik	aggályt.	Újabb	törésvonalakat	hoz	
létre azok között, akik hozzáférhetnek az információkhoz, és azok között, akiknek 
erre	 esélyük	 sincs.	Azok	között,	 akik	 az	 adatkezelést	 segítő	 szaktudással	 rendel-
keznek,	 és	 azok	 között,	 akik	 ennek	 sok	 oknál	 fogva	 híján	 vannak.	Azok	 között,	
akik	az	adattal	gazdasági-politikai-társadalmi	előnyre	 tehetnek	szert,	és	azok	kö-
zött, akiknek ilyesmire kilátásuk sincs .

A Nagy Adat mítosza, amelyért laikus és tudós, diák és tanár, médiamunkás és 
médiafogyasztó	 egyaránt	 lelkesedik,	 valójában	megint	 inkább	 kérdéseket	 vet	 fel,	
mintsem	válaszokat	kínál.	Egy	jó	kérdés	pedig	elegendő	lehet	 több	millió	válasz-
hoz is .

5.3.2. Az információ, a figyelem és a helyzet gazdasága

A	kiberkor	elérkeztével	a	hagyományosan	fogyasztóinak	tekintett	társadalom	előtt	
olyan	együttműködési	lehetőségek	és	terek	nyíltak	meg,	amelyeknek	köszönhetően	
kialakult az ún . részvételi kultúra. „Az emberek korábban soha nem tapasztalt 
módon	 képesek	 részt	 venni	 a	 gazdasági	 folyamatokban.	 Ez	 az	 újfajta	 részvételi	
forma	elérte	azt	a	pontot,	ahol	a	tömeges	együttműködés	már	átalakította	a	termé-
kek	és	szolgáltatások	feltalálásának,	előállításának,	forgalmazásának	és	elosztásá-
nak	 menetét,	 méghozzá	 globális	 szinten”	 (Tapscott–Williams,	 2007:	 20),	 vagyis	
létrejön	a	wikinómia,	a	tömeges	(egyenrangúak	közti)	együttműködés	és	részvétel	
által irányított gazdaság és kultúra . 

A Castells (2005) által, informacionalizmussal, globalizációval és hálózatoso-
dással	 jellemzett	új	gazdaságot	(amelyben	az	 információs	 technológia	 iparági	nö-
vekedésének	van	meghatározó	 szerepe)	nevezhetjük	az	„információs	 társadalom”	
keretének.	 Az	 információs	 társadalom	 fogalmát	 elsősorban	 az	 információ	 mint	
stratégiai	 erőforrás	 központivá	 válásának	 kifejezésére,	 az	 információs	 (termelő,	
szervező	és	alkalmazó)	tevékenység	térnyerésére	használják,	különös	tekintettel	a	
gazdaságban,	 a	 foglalkoztatásban,	 a	 hálózatokban	 bekövetkező	 változásokra	 és	
ezek	 jelentőségére	 (Webster,	2007).	Ugyanakkor	a	 fogalom	–	ahogy	kritikusai	fi-
gyelmeztetnek	–	inkább	eltakarja,	mint	megválaszolja	a	társadalomban	és	kultúrá-
ban tapasztalható hangsúlyeltolódásokat, és túl nagyvonalúan kezeli azt is, mit te-
kinthetünk	 információnak.	 A	 21.	 század	 első	 évtizedében	 újabb	 nézőpont	 válik	
ígéretessé,	 amely	nem	az	 információt,	 hanem	az	 információ	 által	 igényelt	 erőfor-
rást,	a	figyelmet	„veszi	észre”.	A	figyelemgazdaság	tézise	szerint	az	üzlet	új	fizető-
eszköze	az	emberi	figyelem	(Davenport–Beck,	2001),	az	a	könnyen	kifogyó	lehető-
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ség,	amelyet	az	információs	túlterhelés	a	végletekig	kiaknáz.	A	figyelemgazdaság	
– amelynek elméleti irányait már az 1970-es és 1990-es évek közgazdaság-tudo-
mányi	és	társadalomfilozófiai	nézetei	előrevetítik (Simon,	1971)	–	a	kognitív	kapi-
talizmus	működtetőjeként	is	értelmezhető.	Kifejezi,	hogy	az	emberi	figyelem	vol-
taképpen	 tőke,	 amely	 a	 tudástársadalom	 iparosításával-technologizálásával	 válik	
hozzáférhetővé,	és	amelynek	megnyerésében	a	médiának	egyedülálló	szerepe	van 

(Crogan–Kinsley,	 2012).	A	 figyelemgazdaság	 a	mediatizált	 környezet	mozgatójá-
ról,	a	megnyerendő	emberi	figyelemről	szól.	Arról	a	figyelemről,	amely	fókuszálá-
sának	összefüggő	ideje	jelentősen	csökken	az	utóbbi	öt	évben	(egyes	mérések	sze-
rint	 12	 percről	 6	 percre).	 Arról	 a	 figyelemről,	 amelyet	 több	 médiaplatform	 és	
-funkció	oszt	meg	egy	időben,	egyszerre	okozva	lelkesedést	és	zavart.	

A	2000-es	évek	első	évtizedének	harmadik	kultúradefinícióját	a	„helyzetgazda-
ság”	ötletéből	meríthetjük.	Vagyis	abból,	hogy	ma	a	médiahasználót	nem	lekötni,	
hanem ellátni kell az információval, aszerint ahol és ahogyan tartózkodik . Az 
egyén helyzete az, ami egyedi, az információnak pedig akkor és ott kell hasznossá 
és alkalmazhatóvá válnia, ahol igény merül fel rá . Az aktuális helyzeten alapuló 
médiakultúra ezért a speciális helyen és nem az általános kapacitásokon vagy 
adottságokon alapszik . 

5.3.3. Konvergencia

Az	 új	 médiakultúrát	 a	 részvételi	 és	 együttműködő	 jellegen	 túl	 egyre	 inkább	 a	
funkciók és platformok, a szerepek és vélemények konvergenciája	 jellemzi.	Ma	
már	 egyértelmű,	 hogy	 az	 újmédiában	 az	 információ	 nem	 kibocsátás,	 hanem	
	ko-kreálás,	 együttes	 létrehozás	eredménye,	ahogyan	az	 is	elfogadott,	hogy	az	új-
média	 nem	 szórja,	 hanem	 körözteti	 az	 információt	 (Jenkins–Ford–Green,	 2013).	
Henry Jenkins	mindezekre	figyelemmel	vezeti	be	a	konvergenciakultúra	fogalmát	
a	médiatársadalom	 jelenlegi	 időszakára.	 „Konvergencián	 a	 többféle	médiaplatfor-
mon	 keresztül	 történő	 tartalomáramlást,	 a	 különböző	 médiaiparágak	 közötti	
együttműködést	és	a	médiaközönségnek	a	szórakozás	és	tapasztalatszerzés	érdeké-
ben bárhová elvándorló viselkedését értem .” (Jenkins, 2008: 2) A konvergencia az 
emberek	 fejében,	 a	 technológiában,	 iparban,	 politikában	 és	 kultúrában	 egyaránt	
bekövetkező	 változást	 jelöli,	 olyan	 tendenciát,	 amelyben	 a	 piaci	 koncentráció,	 a	
technológiák	 összefolyása	 és	 a	médiafogyasztás	 koncentrálódása	 együtt	 jelentke-
zik.	A	konvergencia	egyúttal	egy	új	kulturális	logika	érvényre	jutását	mutatja,	ami	
felerősíti	a	kommunikációt,	a	kooperáció	és	a	közösség	igényét	és	szükségességét.	
Nincs	 többé	 előre	 elkészített	 üzenet,	 mert	 a	 részvételi	 kultúra	 aktorai	 alakítják,	
keretezik	és	keverik	újra	a	tartalmakat,	kihasználva	az	új	technológiai	lehetősége-
ket,	és	válaszolva	az	új	társadalmi	kihívásokra.	Ez	utat	enged	a	szokások,	a	forma-
litás,	 az	 intézményesültség	 megkérdőjelezésének,	 a	 korábbi	 kulturális	 mintáktól	
való elszakadásnak .
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5.3.4. Új közönség

A	 részvételi	 vagy	 konvergenciakultúra	 középpontjában	 az	 aktív	 és	 motivált,	 tág	
értelemben vett civil és nem intézményesült (média)közönség áll . Ez a közönség 
irányítja	 és	 formálja	 a	 médiaáramlatokat,	 jellemzővé	 teszi	 az	 önkéntes	 és	 civil	
gyakorlatokat és tartalmakat, komoly nehézséget okozva a hagyományos média-
csatornáknak és formáknak .

Te mit választanál?

„Nyilvánvaló,	 hogy	 a	 médiakörnyezet	 sokrétű,	 lényeges	 változáson	 megy	 át,	
hogy	az	új	technológiák	nagyobb	választási	és	ellenőrzési	lehetőséget	kínálnak	
közönségeik számára abban, hogy mikor hol és mit fogyasztanak, hogy ezek az 
új	 technológiák	 egyre	 szélesebb	 körben	 teremtenek	 alkalmat	 arra,	 hogy	 a	 kö-
zönség	 interakcióba	 lépjen	a	médiummal,	visszajelezzen	a	médiatartalmak	ge-
nerálóinak,	befolyásolja	az	információk	útját	és	sorsát,	és	bizonyos,	hogy	a	mai	
médiahasználók	egyre	kevésbé	fogyasztó	közönségei,	mint	egyidejű	 létrehozói	
és	terjesztői	a	médiaüzeneteknek.”	(Napoli,	2011:	54)

Az	 újmédia-funkciók	 új	 magatartást,	 információs	 viselkedést	 hívnak	 elő,	 amely	
nem	csupán	elemeiben,	hanem	teljes	mintázatában	eltér	a	hagyományos	médiafo-
gyasztástól.	Igaz,	ma	éppen	úgy	képernyőn	nézünk	televíziót,	mint	félszáz	éve,	de	
a	tartalomhoz	való	viszonyunk,	annak	exkluzivitásához,	terjedelméhez,	kódjaihoz	
való	hozzáállásunk	jelentősen	különbözik	az	egykoritól.	A	médium	és	a	médiatar-
talom	autonómiájának	csökkenésével	ugyanis	megnőtt	a	közönség	autonómiája	és	
ellenőrzési	módja-joga,	 a	kód	digitális	 jellegéből	következően	pedig	 jelentkezik	a	
feldarabolhatóság,	 a	 fragmentálhatóság	 igénye	 is.	 Az	 újmédia	 technológiáinak	
(a	digitális	és	hálózatos	jellegnek)	köszönhetően	hatalmas	médiatartalom-mennyi-
ség	tárolható	és	terjeszthető,	miközben	a	hozzáférhetővé	tétel	költségei	 jelentősen	
csökkennek.	Ez	megerősíti	a	 tartalomfejlesztőknek	az	újmédia-terjesztésre	vonat-
kozó	motivációját	 és	 törekvését.	Az	újmédia	 egyfajta	 demokratikus	 ideált	 valósít	
meg,	hiszen	a	médiatartalmakat	ilyenformán	a	levegőhöz	vagy	a	tudáshoz	hasonló,	
tiszta	 közjavak	 részévé	 teszi.	A	médiatartalom	pedig	megalkotását	 követően	újra	
és	újra	„eladható”	lesz,	további	költségek	nélkül.	(Kérdés	természetesen,	hogy	nem	
megtévesztő-e	 a	 „mindenkihez	eljuthat”	 elv	 teljesülését	 általánosnak	 tekintenünk	
akkor,	amikor	a	digitális	elszigeteltségben	élők	száma	Magyarországon	sem	csök-
kent	számottevően	az	utóbbi	években.	A	médiaszakadék	témájára	a	későbbiekben	
még visszatérünk .)

A	kommunikációtechnológia	változásai	alapvető	és	nyilvánvaló	mozgatói	a	mé-
diaevolúciónak,	amelynek	során	a	tömegesség	felől	a	specializáltság	felé	haladunk.	
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Ennek következtében a hagyományos médiumok, az analóg médiatermékek (pl . 
könyv,	 nyomtatott	 sajtó)	 fokozott	 küzdelmet	 folytatnak	 azért,	 hogy	 átalakuljanak	
és	fennmaradjanak.	Ez	vonatkozik	a	legtöbbször	műfajként	megnevezett	hagyomá-
nyos tartalomkategóriákra is (pl . hírek, vezércikk), amelyek a hibridizálódáson túl 
is	változáson	mennek	át,	az	újonnan	megjelenő	–	sokféleképpen	meghatározott	–	
műfajformákkal	és	stílusokkal	való	versenyben	(blog,	poszt,	 reposzt,	vine,	 illetve	
játékosság,	 humor,	 irónia).	A	 hagyományos	 tömegmédiumok	 így	 egyre	 inkább	 a	
specializált, „ínyenc” közönség tartalomellátóivá válnak . 

Az	újmédia	környezetének	két	alapvető	jellemzője	a	fragmentáció és a közön
ség autonómiája.	 Előbbi	 a	média	 egyre	 sokasodó	 közvetítő	 platformjaira,	 a	mé-
diatartalom	és	a	médiaközönség	figyelmének	szóródására,	a	médiaüzenet	kisebbre	
tagolásának igényére, a médiaközönség töredezettségére, specializálására (sliver-
casting vagy nichecasting)	vonatkozik.	Utóbbi	a	közönség	ellenőrzési	felhatalma-
zására	 és	 döntési	 lehetőségére,	 illetve	 önállóságára	 abban,	mit,	 mikor	 és	 hol	 fo-
gyaszt,	 mit	 hoz	 létre,	 mit	 és	 hogyan	 terjeszt.	 A	 hagyományos	 médiatartalom	
szóródása,	a	fragmentáció	és	a	testreszabás	igénye	rávilágít	a	médiatartalom	előál-
lításának	legfőbb	nehézségére:	a	felbonthatóság,	részekre	tagolás	igényére	(pl.	egy	
albumról	az	egyes	zeneszámok	letöltése),	ezzel	 tulajdonképpen	veszélyes	helyzet-
be	hozva	a	kevésbé	populáris,	drágább	műfajokat	és	tartalmakat.

Az	újmédia	közönsége	jellemzően	fiatal;	korosztályát	és	habitusát	tekintve	egy-
aránt.	Don	Tapscott	(1997)	már	közel	két	évtizede	egy	új,	elektronikus	médiát	fo-
gyasztó	generációról	 írt,	amely	demokratikusabb,	nagyobb	a	képzelőereje,	nyitot-
tabb	 a	 világra	 és	 jobban	 informált.	 A	 információs	 robbanás	 nemzedéke	 egyfajta	
társadalmi ébredést testesít meg, amelynek révén a hagyományos hatalmi és tudás-
struktúrák	megváltozhatnak,	átalakulnak	–	gondoljunk	 itt	a	közösségi	médiumok	
hatékonyságára	nagy	horderejű	közügyek	vagy	katasztrófák	esetén,	pl.	a	West	Bal-
kán	tragédiája	vagy	a	2013.	március	15-i	havazás	okozta	forgalmi	és	médiakrízis-
re,	 illetve	 a	 tudományban	 az	 Open	 Access	 perspektíváira.	 Miközben	 az	 ifjúság	
kulturális	tőkéje	növekszik,	a	korlátok	alól	felszabaduló	reprezentáció,	a	kapuőrzés	
képességén	túlnövő	információ,	a	„hivatalostól”	és	formálistól	való	elszakadás	ve-
szélyeket	is	rejt	magában,	minduntalan	figyelmeztetve	az	ellenőrzés	új	(szociális	és	
jogi)	formáinak	és	dinamikáinak	hiányosságaira.

5.3.5. Új közösség

A közösség fogalma – amint ezzel számos szociológus egyetértene – az egyik leg-
pontatlanabbul meghatározható terminus a társadalomtudományban . Amennyire 
homályos, annyira fontos koncepció is egyúttal, amely egyesek szerint a csoporto-
sulás	bármely	formájára	alkalmazható,	mások	szerint	azonban	csak	a	közös	hely,	
érdeklődés,	 illetve	kölcsönös	 függés	által	meghatározott	 emberi	 szerveződésekre.	
Agre (1998b: 70) számára „a közösség emberek olyan társulása, akik egy adott 
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szervezeti	 vagy	 társadalmi	 rendszerben	 ugyanazt	 a	 helyet	 foglalják	 el”.	 Például	
azoké	az	autósoké,	akik	egy	adott	luxusmárkájú	járművet	vezetnek,	az	azonos	osz-
tályba	járó	gyerekek	vagy	egyazon	politikai	érában	élő	emberek,	esetleg	a	Gillette	
borotváért	 rajongók	 valóságos	 vagy	 virtuális	 csoportja.	Day (2006) viszont úgy 
véli, hogy a közösség egyetlen meghatározó elve a „csoportság”, az egyedülvaló-
sággal, elszigeteltséggel szembeni érzés . Tönnies	 1887-ben	 Lipcsében	megjelent	
művében	(magyarul	2004)	a	közösség	létrejötte	alapján	kategorizált:	a	rokonságon,	
összetett viszonyrendszeren és helyhez való kötöttségen alapuló organikus 
Gemeinschaft (közösség)	 és	 az	 egyéni	 választásokból,	 racionális	mérlegelésből,	
szerződéses	 vagy	 konvencionális	 viszonyokból	 létrejövő	Gesellschaft (társaság) 
között	téve	különbséget.	Nehéz	volna	bármelyik	felosztással	vagy	definícióval	azo-
nosítani	 az	 újmédiával	 létrejövő	 virtuális	 csoportosulásokat.	 Biztos,	 hogy	 a	 cso-
portérzet	 jutalmazó	 ereje	 ezeken	 belül	 is	működik,	 és	 nyilvánvalóan	 nem	csak	 a	
rokoni	szállal	összefűzötteket	tartja	egyben.	Ugyanakkor	kétséges,	leírhatók-e	vir-
tuális	közösségeik	szerint	az	újmédia	használói,	és	hogy	az	ezekben	a	közösségek-
ben felvett identitásaik mennyire meghatározóak társadalmi szerepeikben, szemé-
lyiségükben . 

A	médiatechnológiák	egyaránt	szervezik	és	szórják	a	közösségeket:	nézőt,	hall-
gatót hoznak létre, aki egy adott pillanatban egy adott téma fókuszálásán keresztül 
kerül	 kapcsolatba	 egy	másik,	 ugyanebben	 az	 időben	ugyanarra	figyelő	 emberrel.	
Nincs	valóságos	kontaktusuk	egymással,	de	a	médium	által	a	közösség	egyik	sajá-
tos,	lefokozott	típusává,	tömeggé	válnak,	vagy	elképzelt,	vagy	figyelemközösségek	
tagjaivá.	Az	újmédiumok,	az	 internetalapú,	 interaktív	 terek	a	közösségek	új	 típu-
sait	hozták	létre.	Az	új,	virtuális	csoportszerveződéseket
1 . detradicionalizálódás, vagyis a hagyományoktól való elszakadás,
2 . demokratizálódás,	a	kapcsolatba	lépés	társadalmi	korlátainak	eltűnése,	
3 . delokalizálódás,	a	tér	korlátain	átlépő	kapcsolatteremtés,
4 .  decentralizálódás, globalizálódás, a kulturális tapasztalatszerzés kiszélese-

dése,
5 .  reflexivitás,	a	közösség	létére	való	rátekintés	(hány	kedvelésem,	ismerősöm,	ra-

jongóm	van)	lehetősége	jellemzi	(Miller,	2011:	190).

Ahogy Barney	 (2004)	 megállapítja,	 ahogy	 az	 emberek	 egyre	 kevésbé	 vesznek	
részt a helyhez vagy helyzetükhöz kötött közösségi életben, úgy növekszik meg a 
média	jelentősége	és	szerepe	a	társas	kötődés,	a	csoportlét	formálásában.	A	virtuá-
lis	közösségek	az	őket	alkotó	 tagok	aktivitása,	érdeklődése,	 igényei	és	használata	
alapján	négy	típusba	sorolhatók:
1 .  A fogyasztói közösségek esetében a vásárlással, eladással, kereskedelemmel 

kapcsolatos,	elsősorban	nem	professzionális,	hanem	civil	információk	tekinthe-
tők	szervezőerőnek.
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Okos ember más kárán…

Az eMarketer 2013-as és 2014-es felmérése szerint a fogyasztók 63 százaléka 
szívesebben vásárol olyan internetes áruházból, ahol felhasználói véleményeket 
is	talál.	79	százalékuk	a	vásárlást	megelőzően	elolvassa	ezeket	a	véleményeket,	
amelyeket	 12-szer	 megbízhatóbbnak	 tart,	 mint	 a	 gyártó	 vagy	 kereskedő	 által	
kibocsátott	üzeneteket.	A	fogyasztók	80	százalékával	előfordult	már,	hogy	a	ne-
gatív vélemények miatt megváltoztatta vásárlási szándékát, miközben a meg-
osztott	vélemények	75	százaléka	pozitív	hangnemű.	Bizonyos,	hogy	ezek	a	kö-
zösségek	 új	 kihívást	 jelentenek	 a	 cégek,	 nagyvállalatok,	 gyártók	 számára:	
költségkímélő	 eszközt,	 de	 számottevő	 veszélyt	 is.	 Egyes	 elemzők	 szerint	 pél-
dául a Facebook azért nem vezette be 2015-ig a like (kedvelem) mellett a dislike 
(nem	 tetszik)	 gombot,	 mert	 az	 a	 saját	 reklámozási	 stratégiájában	 és	 a	 cégek,	
termékek	közösségi	megjelenítésében	hihetetlen	károkat	okozna.

2 .  A témaközösségek	 az	 őket	 érdeklő	 témák	 köré	 szerveződnek	 az	 interneten,	
kommentközösségeket,	 véleményformáló	 aggregátokat,	 sokszor	 szélsőségektől	
sem	mentes	vitákat	gerjesztve-fenntartva.

3 .  A fantáziaközösségek az elképzelt világokat népesítik be, a video- és online-
játékokban,	 a	 Second	 Life	 tereiben,	 képzelt,	 fejlesztett	 és	 virtuális	 valóságok-
ban .

4 .  A kapcsolatközösségeket a társas élmény intenzív keresése, nagy kapcsolatte-
remtési	hajlandóság,	a	hálózati	lét	öröme	fűzi	össze.

Az	internetes	közösség	természetesen	kiegészítheti,	kísérheti,	de	fel	 is	válthatja	a	
valósat.	Az	előbbiekben	az	ember	számára	kezelhető	kapcsolatok	számának	növe-
kedése, az utóbbiban az anonimitás, a szerep és az én szabály nélküli összemosó-
dása	jelenthet	nehézséget.	Az	egyén	közösségi	és	közéleti	aktivitásával	kapcsolat-
ban	 pedig	 a	 kutatások	 arra	 mutatnak	 rá,	 hogy	 a	 média	 által	 széles	 körűvé	 tett	
informáltság és interaktivitás nem függ össze feltétlenül a valóságos részvétellel . 
Ennek	egyik	sajátos	megmutatkozása	a	slacktivism, az a virtuális mozgalmárság, 
amelyben	az	egyén	hiányos	információk	alapján,	a	részvétel	látszatáért	és	az	ehhez	
kapcsolódó megelégedésért csupán virtuálisan kapcsolódik egy-egy kezdeménye-
zéshez . A Charlie Hebdo	szatirikus	francia	magazin	szerkesztősége	ellen	2015	ja-
nuárjában	 elkövetett	 halálos	 kimenetelű	 terroristatámadást	 követően	 kialakult,	 a	
szabad	beszédért	indított	mozgalom	végeredményben	a	legtöbb	résztvevő	részéről	
pusztán	a	#jesuischarlie	címke	(hashtag)	használatát,	posztolását	 jelentette.	Anél-
kül	vallották	magukat	„Charlie”-nak,	vagyis	a	szerkesztőség	értékrendjével	azono-
sulónak magukat az emberek (közöttük több ezer tizenéves gyerek világszerte), 
hogy	a	vázlatos	híreken	túl	 ismerték	volna	a	 lap	előéletét,	az	események	előzmé-
nyeit és a tragédia összetett körülményeit .
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5.3.6. Új szakadékok

Miközben	az	 internet	minden	 idők	 leggyorsabban	 terjedő	 technológiája	a	Földön,	
megdöbbenünk,	ha	a	digitális	szakadék	térképeit	nézegetjük,	és	az	információs	és	
hozzáférési	egyenlőtlenség	létező,	egyre	növekvő	mértékével	szembesülünk.	Míg	a	
Föld	néhány	pontján,	Észak-Amerikában,	Európában,	Kínában	vagy	Ausztráliában	
az internetpenetráció, vagyis az internethasználók és a lakosság aránya az ezred-
forduló	után	másfél	évtizeddel	eléri	vagy	jóval	meghaladja	a	70	százalékot,	addig	a	
világ	más	pontjain,	például	Türkmenisztánban	(Warf,	2013)	vagy	Mozambikban	a	
7	 százalékot	 sem	 éri	 el,	 amint	 azt	 a	 2013-as,	 2014-es	 adatok	mutatják.	 Érdemes	
összevetni a digitális szakadékra vonatkozó eredményeket azokkal a kutatásokkal, 
amelyek	 arra	 kérdeznek	 rá,	mely	 földrészen	 gondolják	 úgy	 az	 emberek,	 hogy	 az	
internethez	való	hozzáférés	alapvető	emberi	jog	(CIGI,	2014).	Mintha	a	fordítottját	
látnánk	az	előbbi	arányoknak:	ott,	ahol	kevés	van	belőle,	a	döntő	többség	alapjog-
nak	 tekinti,	ott	viszont,	ahol	a	hozzáférés	széles	körű	és	megbízható,	már	 jobban	
megoszlanak	a	vélemények.	Tehát	ha	nincs,	megmentőnek,	ha	van,	magától	értető-
dőnek	tartják	az	emberek.

Sokat érő kevesek

A 2011-ben a Facebookról induló, „arab tavasz”-nak nevezett forradalmi folya-
mat például nem a nagyfokú internetellátottságon múlt . Az akkori adatok sze-
rint	Egyiptomban	mindössze	26,4,	Líbiában	5,9,	Tunéziában	pedig	36,3	százalé-
kos volt az internethez való hozzáférés aránya (az összehasonlítás kedvéért: az 
Egyesült	Államokban	ugyanekkor	ez	az	adat	meghaladta	a	78	százalékot).	Még-
is	újmédia-forradalmaknak	is	nevezik	ezt	a	felkeléssorozatot,	amelynek	kezdő-
munícióját	valóban	a	Facebook-információk,	-megosztások	szolgáltatták	(Faris,	
2013) . 

A	médiaszakadékot	nem	tekinthetjük	egytényezős	jelenségnek.	Mind	a	hagyomá-
nyos,	 mind	 az	 újmédiával	 kapcsolatos	 egyenlőtlenségek	 elválaszthatatlanok	 az	
egyéb	 társadalmi	 tényezők	 (gazdasági,	 társas,	készségbeli)	összetett	 rendszerétől.	
Az	azonban	bizonyos,	hogy	az	egyenlőtlen	helyzet	hatással	van	az	egyén	önészle-
lésére	és	az	abból	következő	akcióira	(Zillien–Marr,	2013).	Nem	helyes	tehát	kizá-
rólag	vagy	elsősorban	technológiai	kérdésként	felfognunk	a	média	által	okozott	és	
fenntartott	társadalmi-kulturális	réseket.	Ezt	a	felismerést	igazolja	több	olyan	vál-
lalkozás	is,	ami	éppen	azért	vallott	kudarcot,	mert	nem	számolt	a	médiaegyenlőt-
lenség összetettségével, többek között azzal, hogy nem csupán technológiai érte-
lemben	vett	hozzáférésre,	hanem	hatékony	és	értelmezhető	üzenetekre	is	szükség	
van . Warschauer (2003: 1–4) beszámol például arról az indiai kormány által 
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2000-ben,	 „Hole-in-the-Wall”	 (Rés	 a	 falon)	 címmel	 indított	 projektről,	 amelyet	 a	
New	Delhiben	élő,	nehéz	sorsú	utcagyerekek	internettel	való	ellátásáért	indítottak.	
A leginkább rászorulók környezetében öt, számítógéppel és ingyenes internetkap-
csolattal	ellátott	 fülkét	állítottak	 fel,	hogy	 lekössék	a	gyerekeket,	kedvet	csinálja-
nak	nekik	a	 tanuláshoz:	bevonják	őket	a	 tudástársadalomba.	A	billentyűzetet	egy	
speciális egér helyettesítette, a kioszkban önkéntesek segítették az eligazodást . 
Azért,	hogy	a	direkt	tanulás	látszatát	elkerüljék,	és	a	gyerekeket	a	saját	tempójuk	
szerinti tudásgyarapításra ösztönözzék, oktatást és tanárt sem biztosítottak . A kez-
deményezés	céljai,	bármennyire	nemesek	voltak	is,	nem	teljesültek.	Többek	között	
azért,	mert	megvalósításuk	során	nem	vették	figyelembe,	hogy	az	interneten	elér-
hető,	gyerekek	által	beszélt	hindi	nyelvű	tartalmak	száma	alacsony,	és	hogy	a	jár-
tasságok és facilitálás hiányában a gyerekek nem információszerzésre, hanem 
	játékra	 és	 rajzolásra	 fogják	 használni	 a	 számítógépet	 és	 az	 internetet.	 Végered-
ményben	a	projekt	rossz	hatással	volt	a	gyerekek	tanulási	hajlandóságára	és	iskolai	
eredményeire . Hasonlóan tanulságos egy korábbi ír eset . 1997-ben a privatizáció 
előtt	 álló	 ír	 nemzeti	 telekommunikációs	 cég,	 a	 Telecom	Eiran	 országos	 versenyt	
hirdetett	az	Információkor	Városa	(Information	Age	Town)	elnyerésére.	Arra	buz-
dították	a	településeket,	hogy	pályázat	formájában	dolgozzák	ki,	hogyan	működne	
az	 új	 évezred	 küszöbén	 egy	 „korszerű”	 város.	 Ekkorra	 Írország	 az	 ITC-gyártás	
egyre	kedveltebb	üzleti	központjává	kezdett	válni,	miközben	az	ír	emberek	és	kis-
vállalkozások alig használták az információtechnológiát: a kezdeményezés mögött 
a	 két	 jelenség	 közti	 feszültség	 csökkentésének	 terve	 húzódott	 meg.	 A	 verseny	
nyertesére 15 millió ír font (több mint 4 milliárd forint) várt . Az utolsó körre négy 
város	 maradt	 versenyben,	 amelyek	 közül	 végül	 Ennis,	 a	 távoli	 nyugaton	 fekvő	
 városka lett a befutó . A tervek szerint minden család internetkapcsolattal ellátott 
számítógépet, okoskártyát, minden vállalkozás internetellátást és honlapot kapott 
volna.	A	nyeremény	elosztása	azt	jelentette,	hogy	a	város	15	000	lakójának	mind-
egyikére	 jelentős	 fejlesztési	 összeg	 esett.	A	maradék	 három	 település,	 Castlebar,	
Kilkenny és Killarney a befektetett munkára tekintettel 1-1 millió ír fontos (meg-
közelítőleg	300	millió	forintos)	vigaszdíjban	részesült.	Amikor	egy	egyetemi	pro-
fesszor három év múltán ellátogatott Ennisbe, hogy megnézze, hogyan sikerült ez 
a	kivételesen	nagy	beruházás,	meglehetősen	ellentmondásos	állapotokat	talált.	Bár	
a terveket megvalósították, ez sem elégedettebbé, sem versenyképesebbé nem tette 
az	ott	élőket.	Kiderült,	hogy	hiába	került	az	akkori	legfejlettebb	technika	az	embe-
rek	kezébe,	és	hiába	kaptak	hozzá	 technikai	 tréninget,	mivel	médiaműveltség-fej-
lesztés, médiatudatosítás nem történt, nem találták meg ezeknek az eszközöknek 
és	lehetőségeknek	a	helyét	az	életükben.	Sőt,	például	a	helyi	munkanélküliek	szá-
mára,	akiknek	addig	minden	héten	háromszor	be	kellett	jelentkezniük	a	jóléti	hiva-
talba,	amikor	is	volt	módjuk	magukhoz	hasonlóakkal	találkozni,	társas	kapcsolato-
kat	 építeni,	 a	 fejlesztés	 a	 teljes	 elszakadást	 és	 elszigetelődést	 jelentette.	 Ők	 is	
kaptak	ugyanis	otthonra	számítógépet	és	internetelérést,	és	ettől	fogva	elég	volt	a	
hivatalba	 otthonról	 bejelentkezniük:	 a	 szervezett	 találkozási	 lehetőségeik	 meg-
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szűntek	tehát.	Jó	néhányan	közülük	nem	tudták	a	rendszert	jól	kezelni,	így	inkább	
eladták a számítógépüket a feketepiacon . Amíg Ennis nem tudott élni a világra 
szóló	informatikai	lehetőséggel,	és	nem	tudta	megvalósítani	az	Információkor	Vá-
rosát,	 addig	 a	 három	 másik	 város,	 az	 első	 díj	 töredékéből	 gazdálkodva,	 sokkal	
többre	ment.	Mivel	nem	volt	módjuk	gondolkodás	nélkül	befektetni	a	technológiá-
ba,	a	fejlesztéseket	ésszerű	és	józan	tervezés	előzte	meg,	a	forrásokat	elsősorban	a	
meglévő	 szociális	 hálózatok	 fejlesztésére	 fordították.	Mindkét	 eset	 szemléletesen	
példázza, hogy önmagában a technológia biztosítása, a hozzáférés megteremtése 
nem megoldás a médiaszakadékra, és nem feltétlenül vezet a lokális vagy globális 
egyenlőtlenségek	megszűnéséhez.

Internet a ballonban

A	 Google	 2015-ben,	 a	 fejlesztett	 valóságot	 ígérő	 szemüvegprojekt,	 a	 Google	
Glass	visszavonása	után	azon	munkálkodik,	hogy	minden	internettől	elzárt	te-
lepülést	bevonjon	az	 információ	vérkeringésébe.	A	romantikus	„Loon	for	All”	
terv	 igen	egyszerűen	összegezhető:	egy	hőlégballonnal	a	 lehető	 legtöbb	helyre	
el	 kívánják	 juttatni	 a	 megbízható	 internetkapcsolatot.	 A	 lelkes	 elképzelés	 az	
„Internet	for	all”	(Internetet	mindenkinek)	romantikus	jelmondatával	bizonyára	
mindenki	jóindulatára	számíthat.	Az	nem	biztos	csupán,	hogy	tényleg	minden-
kinek szüksége van-e az internetre, és ha igen, akkor ez lesz-e a leghatéko-
nyabb módszer .

Általános	 az	 a	 nézet,	 amely	 szerint	 az	 médiatechnológiákból	 származó	 előnyök	
mindenki számára biztosítandók, hogy nélkülük a 21 . század állampolgára nem 
érvényesülhet	 (Cullen,	 2001;	 Zillien–Marr,	 2013).	 Azonban	 nyilvánvaló,	 hogy	 a	
helyzet	nem	ennyire	egyszerű.	A	médiumhasználat	a	társadalmi-egyéni	szükségle-
tek	és	igények,	a	megfelelőség	és	a	relevancia	szempontjából	is	vizsgálandó.	Téve-
dés	 tehát	azt	hinni,	hogy	az	az	 iskola	a	 jó,	amelyben	minden	 terem	multimédiás.	
Valószínűbb,	hogy	az	 az	 iskola,	 ahol	 felkészült,	 odaadó,	 szeretetteljes	 tanárokkal	
találkozhat,	 és	valódi,	 jelentésteremtő	 interakciókban	vehet	 részt	 a	diák.	Ebben	a	
technológia	 csupán	 eszköz,	 kiegészítő,	 megerősítő	 csatorna	 lehet.	 Nem	 az	
okostáblától	élvezetes	a	tanóra,	hanem	azoknak	a	lehetőségeknek	a	megvalósulásá-
tól, amelyek az információból tudást hoznak létre . Nem feltétlenül az a személy 
kiteljesedettebb	és	boldogabb,	akit	személyes	médiumai	permanens	összeköttetés-
ben tartanak a világgal . Ahogyan a gazdasági siker mérésében egyre többször hi-
vatkoznak	az	emberi	 jóllét	ökológiai	hatékonyságát	 jelző	Boldog	Bolygó	 indexre,	
amelynek	tanúsága	szerint	a	legkevésbé	gazdagok	boldogabbak,	mint	számos	jóléti	
társadalom	 tagjai,	 úgy	 érdemes	 a	 médiahasználatban	 is	 számolni	 a	 technológiai	
fejlesztés	mítoszának	téves	ígéreteivel.	
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A	médiaszakadékok	vizsgálatának	és	felmérésének	legalább	három	dimenziója	
van . Az egyik a hozzáférésre vonatkozik . Ebben a körben azt kell megvizsgálni, 
hogy	 a	médiatechnológia	megismerhető-e,	 kipróbálható-e,	 a	médiahasználat	 szo-
kássá válhat-e, integrálódhat-e a technológia a mindennapi életbe . Az internet- 
hozzáféréssel kapcsolatos mérések a legritkábban világítanak rá mind a négy 
ténye	zőre,	 általában	 csak	 a	 technológia	megismerhetőségét	 és	 átlagos	használatát	
vizsgálják.	 Pedig	 a	 legkevésbé	 sem	mindegy,	 hogy	 egy	 hozzáférési	 adat	 mögött	
milyen	egyéb	társadalmi	különbségek	húzódnak	meg.	A	technológia	elérthetősége	
nem magyarázza meg például azt, hogy míg az ötven éven felüliek egyre többet 
néznek televíziót, az internethasználatuk igen alacsony maradt, európai mérések 
szerint	alig	haladja	meg	a	15	százalékot	azok	száma,	akik	élnek	a	hozzáférés	lehe-
tőségével	(Livingstone–Das,	2010).

A hozzáférés tehát elválaszthatatlan a használattól, a médiaszakadék vizsgálatá-
nak	második	dimenziójától.	A	használat	esetében	azt	szükséges	megfigyelni,	hogy	
1.	 hol	 milyen	 gyakorisággal;	 2.	 milyen	 médiaműveltséggel;	 3.	 milyen	 tartalmak	
fogyasztására:	szórakozásra	vagy	információszerzésre	használja	a	befogadó	a	mé-
diumot . Nem mindegy ezek szerint, hogy csak a munkahelyen-iskolában vagy ott-
hon is rendelkezik-e a használó az adott technológiával, hogy milyen a gazdasági, 
társadalmi státusza, az iskolázottsága, hogy szünetmentesen vagy csak hetente ve-
szi igénybe a médiumot . Ahogyan az sem mindegy, hogy a befogadónak vannak-e, 
és	ha	igen,	milyen	jellegű	készségei	a	technológia	és	a	tartalom	eléréséhez,	befoga-
dásához,	megértéséhez.	A	2011-es	Special	Eurobarometer	362	adatai	szerint	Euró-
pában azoknak, akik nem rendelkeznek otthonukban internettel, mintegy 7 száza-
léka	 állította,	 hogy	 nem	 is	 tudja	 pontosan,	 miről	 is	 van	 szó.	 Ez	 az	 átlagadat	
országonként	eltérő,	Spanyolországban	volt	a	 legmagasabb	(20%),	Hollandiában	a	
legalacsonyabb	 (1%)	 (Special Eurobarometer 362, 2011) . A médiával kapcsolatos 
készségek mérésében általában arról kérdezik a válaszadókat, hogy a) meg tud-
nak-e	keresni	egy	információt	egy	adott	keresőprogrammal;	b) tudnak-e elektroni-
kus levelet küldeni csatolmánnyal; c) posztolnak-e üzeneteket a közösségi médiá-
ban; d)	 használják-e	 az	 internetet	 telefonálásra;	 e) közvetlenül egymás között 
megosztanak-e információt a neten; f) hoztak-e már létre honlapot . Akik legalább 
két	 kérdésre	 igennel	 felelnek,	 alapszintű	 készségekkel	 bíró	 felhasználónak	minő-
sülnek.	A	három-négy	 igennel	válaszolók	középszintűnek,	az	öt-hattal	válaszolók	
magas	szintű	internethasználónak	tekinthetők.	A	felső	sávba	esők	száma	2005-től	
22	 százalékról	 43	 százalékra	 nőtt	 Európában,	 ezért	 az	 eredmények	 biztatóak	
(Zillien–Marr,	 2013).	Ugyanakkor	kérdés	marad,	 hogy	 ez	 a	használat	 hogyan	vi-
szonyul	más	új	és	hagyományos	médiumokhoz,	és	hogy	mennyire	tudatos	a	befo-
gadó	a	csatolmány	vagy	a	honlap	tartalmát	illetően.	A	használatkutatáson	belül	a	
tartalomra vonatkozó vizsgálat arra világíthat rá, hogy mit és mire használ a mé-
dia	közönsége.	Ez	alkalmat	adhat	a	médiaműfajok	és	a	személyiségjegyek	össze-
kapcsolásával a médiabefogadás típusainak a megkülönböztetésére . Gerbner 
(1969)	 a	 televíziónézés	 mértéke	 szerint	 az	 embereket	 könnyű	 (naponta	 2	 óránál	
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kevesebb), közepes (napi 2–4 óra között) és súlyos (naponta 4 óránál több) média-
fogyasztókra osztotta, és rámutatott a médiafogyasztás és a világkép közötti korre-
lációkra . Peter Rentfrow	új	médiatipológiát	hozott	 létre	annak	vizsgálatával,	mi-
lyen	személyiségjegyekkel	kapcsolódnak	össze	egyes	médiaműfajok	(Rentfrow	et	
al ., 2010) . Nemcsak a televízió tartalmaival foglalkozott, hanem zenei stílusokkal 
is; összetett kutatásában pedig öt szórakozási preferenciát (médiakategóriát) állított 
fel:	a	hírműsorokat	kedvelő	„agyas”-t,	a	média	árnyékos	oldaláért,	például	a	hor-
rorfilmekért	 rajongók	 által	 körvonalazott	 „sötét”-et,	 a	 kulturális	 tartalmak	 fo-
gyasztásával	 jellemezhető	„esztétikai”-t,	az	akciófilmeket,	kémtörténeteket	magá-
ban	 foglaló	 „izgalmas”-t	 és	 a	 show-műsorokkal,	 közösségi	 interakcióval	 leírható	
„közösségi”-t . Másféle megközelítést alkalmazott a Broadcom 2012-ben, létrehoz-
va	az	újmédia-használat	összekapcsoltságon	alapuló	szegmenseit	(Broadcom Study, 
2012) . E szerint a kutatás szerint a kapcsolódás lehet nagyfokú, illetve alacsony . 
Előbbihez	három	szegmens	sorolható:	a	mindig	kapcsoltak	(always-on), a beháló-
zottak (live-wire),	illetve	a	társas	böngészők	(social skimmers)	csoportja.	Ezekre	a	
szegmensekre	a	technológiák	birtoklása,	kipróbálása	és	folyamatos	használata	jel-
lemző,	eltérést	mindössze	az	jelent	közöttük,	hogy	minden	társas	kapcsolatukat	az	
újmédián	 keresztül	 ápolják-e,	 vagy	 leginkább	 információszerzésre	 használják	 a	
médiumokat.	Az	alacsony	kapcsoltságúak,	a	közvetítők	 (broadcasters), az óvato-
sak (toe dippers)	és	a	megfigyelők	(bystanders) sokkal kevesebb készüléket birto-
kolnak,	és	kevésbé	használják	kapcsolattartásra	a	médiumokat.	Ehhez	a	kategóriá-
hoz	 köthető	 a	 hetedik	 szegmens,	 az	 érdekteleneké	 (never minders), akikhez nem 
értek	el,	vagy	akik	a	maguk	számára	nem	tartják	fontosnak	az	újmédia	technológi-
áit.	A	rendszert	észak-amerikai	mérések	alapján	állították	fel,	megállapítva,	hogy	a	
legtöbben	 a	 két	 nagy	 kategória	 középső	 szegmenseihez	 tartoznak.	 Brandtzæg, 
Heim és Karahasanović (2011) mérésük során öt különféle internethasználót 
diag	nosztizáltak	 Európában.	A	 nem	 használók	 közé	 (a	mérés	 idején	 42	 százalék	
volt az arányuk) azok tartoznak, akiknek az internet nem vagy csak kevéssé tarto-
zik	a	mindennapi	életükhez,	a	sporadikus	használók	(18%)	rendszertelenül	és	csak	
bizonyos feladatokra (pl . elektronikus levél küldése), az instrumentális használók 
(18%)	információszerzésre,	a	szórakozó	használók	(10%)	szórakozásra,	végül	a	ha-
ladók	 (12%)	 kiterjedten,	 több	 céllal,	 többféle	 tevékenységre	 használják	 a	 világ-
hálót .

A	 médiaszakadék	 feltárásának	 harmadik	 dimenziójában	 a	 hatást	 vizsgálják,	
vagyis	hogy	a	médiumok	és	tartalmak	használata	milyen	minőségű	befolyással	bír	
a	 befogadóra,	 hogy	 társadalmi-gazdasági	 értelemben	 előnyökre	 tehet	 szert	 vagy	
hátrányosabb helyzetbe kerülhet-e általuk . Míg a televízió fogyasztásával kapcso-
latban	megoszlanak	a	vélemények,	mint	azt	a	korábbi	fejezetekben	már	láthattuk,	
az	újmédia	kapcsán	általában	optimista	megállapításokra	 jutnak	a	kutatók,	 rámu-
tatva,	hogy	az	internethasználat	például	pozitívan	befolyásolja	az	alkotói,	politikai,	
társadalmi	és	fogyasztói	részvételt	(Selwyn,	2004).	Ugyanakkor	mások	azt	figyel-
ték	meg,	hogy	éppen	azok	nem	férnek	hozzá	a	média	előnyös	hatásaihoz,	akiknek	
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a	leginkább	szükségük	lenne	rá,	a	jótékony	befolyás	tehát	nem	azok	életében	érvé-
nyesül,	akiket	megcéloz	(Renahy–Parizot–Chauvin,	2008).

A médiaszakadékot a médiumok és a médiumhoz viszonyuló egyének és társa-
dalmak	 egyaránt	 életben	 tartják.	 Másképpen:	 a	 médiaszakadék	 megmutatja	 az	
egyéb,	összefüggő	 társadalmi	egyenlőtlenségek	 természetét,	miközben	 létrehozza	
és	 fenntartja	 az	 egyenlőtlenséget.	Egyúttal	 olyan	 kulturális	 tényezők	között	 is	 új	
szakadást,	 társadalmi	 és	 kulturális	 egyenlőtlenséget	 hozhat	 létre,	mint	 például	 a	
nyelvek,	a	kultúrák,	a	nemek	vagy	a	korosztályok.	Az	újmédia	átrajzolja	a	nyelvek	
kulturális érvényességét, létrehozva a digitális nyelvhalált vagy élénkséget (Kornai, 
2013).	Az	ageizmus,	vagyis	az	időskor	negatív	ábrázolása	a	médiumokban	átható-
vá	 válik,	 az	 érett	 kor	 az	 újdonság	 ellenpontjaként	 mint	 veszteség,	 gyengeség	 és	
sebezhetőség	jelenik	meg.	A	médiaszakadék	tehát	igen	összetett	jelenségkör.	Nem	
mindegy,	 melyik	 oldalán	 állunk:	 ez	 a	 felelősségünk	 mértékét	 is	 meghatározza.	
Nem	mindegy,	milyen	alapon,	milyen	szempontok	alapján	vizsgáljuk.	Nem	mind-
egy,	milyen	elvi	és	gyakorlati	hozzáállással	tekintünk	rá.	És	az	sem	mindegy,	hogy	
milyen	jövőbeli	célokat	tűzünk	ki,	felismerve,	hogy	ezek	a	szakadékok	jellemzően	
nem	változnak	 sem	globálisan,	 sem	 lokálisan.	A	médiaműveltség	 kérdéseinek	 és	
készségeinek	mindezekre	a	megfontolásokra	feltétlenül	ki	kell	terjedniük.

5.3.7. Új információs viselkedés

A	harmadik	évezreddel	megjelentek	a	tisztán	digitális	nemzedékek,	akik	klaviatú-
rával	és	érintőképernyővel	a	kezük	alatt,	fülhallgatóval	a	fülükben,	információval	
fejlesztett	 valóságban	 nőhetnek	 fel.	Ők	 azok,	 akik	 hozzászoktak	 ahhoz,	 hogy	 az	
információhoz	 könnyen	 (azonnal)	 és	 asszociációik	 szerint	 hozzáférjenek,	 hogy	 a	
nyelvi	helyett	a	képivel	közöljenek.	Többek	között	a	mai	újmédia-kultúra	digitális 
bevándorlói,	a	szülők	és	tanárok	az	előtt	a	kihívás	előtt	állnak	tehát,	hogy	új	tar-
talmak	és	módszerek	után	nézzenek,	ha	meg	akarják	érteni	és	beszélni	akarják	a	
társas	és	információs	kapcsolatok	új	nyelvét.	A	korábbi	média-	és	intézményi	kör-
nyezetben szocializált családok, tanárok és általában az iskolák azonban másként 
állnak	az	 információhoz.	Módszerük	és	 rendszerük	alapja	a	kevés	és	megbízható	
(tekintélyes	 forrásból	 származó,	 ellenőrzött)	 információ.	 Elsőbbséget	 élvez	 a	
 szöveg a képpel szemben, a logikus és lineáris prezentálás az asszociatív, 
hipertextuálissal	szemben,	a	figyelem	fókuszálása	a	figyelem	megosztásával	szem-
ben,	az	egyéni	készségek	fejlesztése	a	közösségi	tudásmegosztással	szemben.	„Ne	
foglalkozz mással, ha a leckédet készíted” – szól a gyermekére az édesanya az 
otthoni tanulás során . Az iskolákban pedig szigorúan szabályozzák az órai mobil-
telefon- és laptophasználatot . A világ legnevesebb egyetemein nem szokatlan, 
hogy	kitiltják	a	laptopokat,	tableteket	és	okostelefonokat	az	előadásokról.	A	diákok	
–	 a	digitális	 szakadék	„innenső”	oldalán	–	viszont	 élvezik	 és	 természetesnek	ve-
szik a multitaskingot	(a	párhuzamos	feladatvégzést),	képekkel	és	videókkal	feje-
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zik	ki	magukat,	inkább	megkeresnek,	mint	megjegyeznek,	és	azonnali	informáci-
ós	kielégülésre	vágynak	(Jukes–Dosaj,	2003;	Clarke–Clarke,	2009).	Az	always-on	
generációk párhuzamos információkezelése kapcsán mutat rá Jenkins (Jenkins et 
al.,	 2009:	 63),	 hogy	 a	 figyelemfókuszálás	 tekintetében	 a	 digitális	 média	 egy,	 az	
eddig	 megszokottól	 és	 normatívtól	 eltérő,	 ősi	 viselkedést	 preferál:	 a	 vadászét.	
A vadász versus gazda	teória	kidolgozója,	Thom Hartmann	(1997;	2005)	a	figye-
lemzavar kutatása során arra mutatott rá, hogy létezhet egy alternatív evolúciós 
információfeldolgozó viselkedés, amelyet ugyan a hagyományos oktatási, iskolai 
modellek	nem	támogatnak	(illetve	figyelemzavarnak,	hiperaktivitásnak,	betegség-
nek	tartanak),	de	amelyet	a	vadászó	életmód	képességeinek	megjelenéseként	is	fel-
foghatunk . Hartmann a hiperaktív gyerekek neurológiai vizsgálatokkal nem iga-
zolt	figyelemzavarának	okára	volt	kíváncsi,	és	így	jutott	el	ahhoz	a	magyarázathoz,	
amely	 szerint	 csak	 az	 iskola	 látja	 betegnek	 a	 rosszabbul	 fókuszáló,	 nyughatatla-
nabb	 tanulót,	azért,	mert	oktatási	modellje	evolúciós	 tekintetben	a	gazdálkodó	és	
nem	a	vadászó	ősközösségek	mintáit	örökíti.	Hartmann	(2005:	463–465)	szerint	a	
gazda	 figyelme	 fókuszált,	 érdeklődését	 nehéz	 elterelni,	 céltudatosan	 tervez,	 és	
megvalósítási	 stratégiát	 dolgoz	 ki,	 tudatos	 az	 időkezelése,	 időben	 egymás	 után	
végzi	 információs	 feladatait,	 hozzáállása	 kitartó,	 fontosnak	 tartja	 a	 gondos	 elő-
készületeket, és természetesnek a helyeshez való igazodást . A vadászó informá-
ciós viselkedést ezzel szemben a környezet folyamatos monitorozása, rugalmasság, 
a	 stratégiacserékre	való	hajlandóság,	 rövidebb	 fókuszálás,	 de	 az	 információköve-
tésben fáradhatatlanság, képi konkrét gondolkodás, önállóság, a rutinfeladatok el-
utasítása,	az	új	ötletekre	való	nyitottság	és	kockázatvállaló	hajlam	jellemzi.

Hogy Hartmann magyarázata a hiperaktivitásra tudományosan mennyire meg-
bízható	és	igazolható,	azt	ezúttal	nem	feladatunk	eldönteni.	Arra	viszont	felfigyel-
hetünk,	 hogy	 a	 digitális	 gyűjtögető	 életmód,	 a	 csipegető kultúra formálódása, 
a digitális nomádok (a hordozható digitális technológiával helyhezkötöttség nél-
kül	munkát	 végzők,	 a	 világban	 és	 az	 információs	 szférában	 egyaránt	 vándorlók,	
vö.	Karácsony	2002;	Bokor	2011),	hogyan	erősítik	meg	a	„vadászat”	mint	informá-
ciós	viselkedés	metaforáját.

A	kutatások	tapasztalatai	alapján	mindenesetre	leszögezhető,	hogy	az	új	média-
technológiák	markáns	változásokat	 idéznek	elő	 a	fiatalok	és	gyermekek	 (az	1990	
után	születettek)	figyelemmel,	összpontosítással	és	információkkal	kapcsolatos	vi-
selkedésében, tanulási stílusában .

5.3.8. Új figyelem

„Az	emberi	figyelem,	csakúgy	mint	a	repülőgép	szabad	helyei	és	a	friss	étel,	gyor-
san fogyó és romlékony portéka” – fogalmazza meg Davenport és Beck (2001: 11) 
a	figyelemgazdálkodás	egyik	legnyilvánvalóbb	nehézségét.	A	figyelem,	amit	az	új	
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médiumokhoz	kapcsolódó	marketingben	szeretnek	egyfajta	fizetőeszköznek	tekin-
teni	–	hiszen,	akinek	nincs,	vágyik	rá,	akinek	van,	növelni	szeretné,	befektethető	
és	 beváltható,	 kereshető	 és	 kereskedhető	 –	 összetett	 fogalom.	Az	 észrevétel	 és	 a	
cselekvés	között	létrejövő	mentális	összpontosításnak,	jelentésképzésnek	és	elköte-
leződésnek	tekinthetjük.	Természetesen	a	figyelem	természete	nagyban	függ	attól	
is,	 ami	 megragadja	 (tartalom	 és	 forma	 tekintetében	 egyaránt),	 és	 attól	 is,	 aki	
	gyakorolja.	E	két	kritérium,	a	személy	motiváltsága	és	az	információ	jellege	alap-
ján	 három	 ellentétpárba	 rendeződő	 hat	 figyelemtípust	 különböztethetünk	 meg.	
A kényszerített-önkéntes figyelempár a választás mozzanatához kapcsolódik . 
Míg	önkéntes	figyelemmel	azt	 illetjük,	amit	önmagában	érdekesnek	 találunk,	ad-
dig	a	kényszerített	figyelem	 tárgyát	mások	választják	ki.	Ha	közeledik	a	nyár,	és	
motivál	bennünket	a	 fürdőruhaszezon,	akkor	önként	figyelünk	oda	az	egészséges	
étkezéssel kapcsolatos információkra . Ha viszont a megszokott hírportálunkon 
vagy	 sorozatunk	előtt	kikerülhetetlenül	 találkozunk	a	 fogyókúrás	eljárásokat	hir-
dető	reklámokkal,	akkor	a	figyelmünket	nem	adjuk,	hanem	elragadják.

Az averzív-attraktív figyelempárt	az	információ	büntető	vagy	jutalmazó	jelle-
ge	motiválja.	Averzív	figyelemmel	arra	összpontosítunk,	amit	el	szeretnénk	kerül-
ni . A negatív hírek ezt aknázzák ki: aggodalmat ébresztenek és tartanak fenn 
azért,	hogy	további	figyelmet	gerjesszenek.	Ezért	olyan	olvasottak	a	balesetekről,	
erőszakos	cselekményekről	szóló	hírek.	Az	attraktív	figyelmet	ezzel	ellentétben	a	
vonzerő	 táplálja.	Arra	figyelünk	 ilyenkor,	 ami	 tetszetős,	 ami	erőteljes,	 ami	 sikert	
ígér, ahogyan a reklámok legtöbbször teszik . 

Végül	a	tudatos és tudattalan figyelemtípusok	az	egyén	megismerőképességén	
és	 késztetésén	 alapulnak.	 A	 tudatos	 figyelem	 kifejezett,	 szándékos,	 koncentrált,	
míg	a	 tudattalan	nem	szándékos	és	elterelhető.	Egy	új	feladat	megtanulása	 idején	
általában	az	előbbit,	rutinná	válásakor	jellemzően	az	utóbbit	használjuk.	A	médiu-
mok	mint	technológiák	is	más	figyelemigénnyel	lépnek	fel.	Míg	a	könyv	a	tudatos	
és	önkéntes	figyelemért	versenyez,	addig	a	televízió	leginkább	az	erős	ingerekkel	
kényszerített,	 sokszor	 tudattalan	figyelmet	 célozza.	Ezért	 is	 könnyebb	 a	 televízió	
előtt	 elaludni,	mint	 az	 internetet	 böngészve,	 hiszen	 az	 interaktív,	 kereső	digitális	
magatartás	az	önkéntes	figyelem	odaadását	kívánja	meg	részünkről.

A	figyelem,	legyen	a	fentiek	közül	bármelyik	helyzettel	leírható,	mindenképpen	
„drága”	kincs.	Azoknak,	akik	ebből,	és	azoknak,	akik	ezzel	élnek:	mindannyiunk	
számára.	A	figyelem	a	jelentéstulajdonítás	és	a	cselekvésekhez	szükséges	döntések	
alapvető	megismerő	mozzanata.	A	könnyen	elterelhető	figyelem	jobban	hasonlít	az	
észrevételhez,	mint	 a	 koncentrációhoz.	A	megosztott	figyelem,	 a	 több	különböző	
forrásból	 érkező	 információ	 együttes,	 párhuzamos	 fogyasztása	 esetén	 elaprózza,	
csökkenti	a	figyelem	cselekvésre	vonatkozó	kapacitását,	lehetőségét.
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Figyeled?

Az	ADHD	 (Attention	 Deficit	 Hyperactivity	 Disorder,	 magyarul:	 figyelemhiá-
nyos hiperaktivitás-zavar) világszerte – legalábbis ahonnan ismertek adatok – 
egyre	 több	 gyereket	 érint.	 A	 Betegség-ellenőrző	 és	 Megelőző	 Központok	
(Centers	 for	Disease	Control	 and	Prevention)	 adatai	 szerint	 az	Egyesült	Állo-
mokban	 számuk	mára	meghaladja	 a	 6,4	milliót.	Magyarországon	 ugyan	 csak	
70	000	ilyen	gyermekről	beszélünk,	azonban	valószínű,	hogy	számuk	ennél	na-
gyobb,	és	bizonyosan	emelkedik	is.	Az	amerikai	felmérések	azt	mutatják,	hogy	
a	 figyelemzavart	 általában	 a	 gyerekek	 hétéves	 korában,	 az	 iskoláskor	 elején	
	diagnosztizálják,	fiúknál	nagyobb	arányban,	mint	 lányoknál.	Az	érintettek	pe-
dig egyre többen lesznek: míg 1997 és 2003 között évi 3 százalékkal emelke-
dett	az	esetek	száma,	addig	2003	és	a	jelen	között	ez	az	arány	5	százalékra	nőtt.	
Ez	 azt	 jelenti,	 hogy	 az	 USA-ban	 minden	 tizedik	 gyermek	 figyelemzavarral,	
koncentrációs és tanulási nehézséggel küzd . A gyógymód kétféle – gyógyszeres 
és	 terápiás	 is	–	 lehet,	 e	kettő	külön	és	egymással	kiegészítve	 is	alkalmazható.	
A	 feltételezések	 szerint	 azoknak,	 akik	 már	 gyerekkorukban	 figyelemzavarral	
küzdenek,	mintegy	60	százaléka	felnőtt	korában	sem	fog	tudni	megszabadulni	
a	tünetektől:	az	összpontosítási	nehézségtől,	türelmetlenségtől,	hangulatváltozá-
soktól,	depresszióra	való	hajlamtól,	 indulatkezelési	problémáktól,	rossz	szerve-
zési	és	tervezési	készségtől,	impulzivitástól	stb.	A	figyelemzavar	természetesen	
nem	csak	a	gyerekek	korosztályában	jelenik	meg.	Egyre	több	vizsgálat	tárja	fel	
a	felnőttkori	ADHD	mértékét	és	megjelenési	formáit,	4-6	százalékos	előfordu-
lást mérve, egyúttal rámutatva, hogy az érintetteknek csupán töredéke fordul 
orvoshoz,	 és	 a	 diagnosztizáltak	 legfeljebb	 ötöde	 részesül	 kezelésben	 (észak-
amerikai	 adatok,	 Anxiety	 and	 Depression	 Association	 of	 America,	 2014).	
Az ADHD-t nem szokás közvetlenül kapcsolatba hozni a médiatechnológia for-
radalmával,	 hiszen	 kiváltó	 okát	 biológiai-genetikai	 természetűnek	 tartják.	
Ugyanakkor	értelemszerűen	az	önmagában	nem	indokolná	a	tünetegyüttest	mu-
tatók	számának	ilyen	mértékű	növekedését.

5.3.9. Új tanulási stílusok

Marc	Prensky	(2001)	használta	először	a	„digitális	bennszülött”	kifejezést	azoknak	
a diákoknak a leírására, akik nem ismerik a számítógép nélküli világot, és akik a 
komputerrel	 szerzett,	 kiterjedt	 tapasztalataik	 révén	a	digitális	 nyelv	használóinak	
tekinthetők.	 Prensky	 –	 ahogy	 vele	 egybehangzón	 sokan	 mások	 (McCain–Jukes,	
2000;	Tapscott,	2009;	McClure,	2013)	 is	–	úgy	gondolja,	hogy	ezek	a	fiatalok,	az	
1998	 után	 születettek	 a	 korábbi	 generációktól	 gyökeresen	 eltérő	 módon	 gondol-
kodnak, és egészen más információszerzési módokat, tanulási stílust részesítenek 
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előnyben,	 mint	 idősebb	 társaik	 vagy	 tanáraik.	 A	 befogadásban	 a	 legfontosabb,	
hogy	gyorsan,	megosztható	figyelemmel,	játékosan	és	kreatívan	férjenek	hozzá	az	
információhoz . A Don Tapscott által elindított nGenera projektben 2007-re 12 
országból	 (Egyesült	Államok,	Kanada,	Nagy-Britannia,	Németország,	Spanyolor-
szág,	Franciaország,	Oroszország,	Mexikó,	Brazília,	Kína,	Japán,	India)	9442	fővel	
végeztek	interjúkat.	A	megkérdezettekből	legtöbben,	5935-en	a	16–29	évesek	közé	
tartoztak, a többiek a 30–41, illetve a 42–61 közötti korosztályokból kerültek ki . 
A	kutatás	arra	 törekedett,	hogy	felállítsa	a	netgeneráció	 információs	normáit,	 jel-
lemző	 tanulási	 stílusait,	 és	 rámutasson	 a	 nemzedékek	 közötti	 különbségekre.	
Tapscott	 (2009)	 összesen	 nyolc	 normát	 állapított	meg,	 amely	 a	 fiatalok	 informá-
ciós-tanulási	viselkedését	megkülönbözteti	az	idősebbekétől:
– a szabadságot,
– a szórakozást,
– a testreszabást 
–	 az	együttműködést,
– a gyorsaságot,
– az innovációt,
– az integritást,
– a kritikai hozzáállást .

A	fiatalok	legfőbb	igényeként	az	kristályosodott	ki,	hogy	a	tanulásban	kreativitás
ra, együttműködésre és a véleményalkotás lehetőségére van szükségük . Don 
Tapscott	 nehézségektől	 eltekintő,	médiaoptimista	megállapításait	 reálissá	 szelídíti	
McClure	 (2013:	 94)	 szisztematikus	 elemzése,	 aki	 az	 alábbi	 táblázatban	 foglalja	
össze a digitális bennszülöttek és a tanáraik, a digitális bevándorlók információs 
viselkedésének különbségeit .

5.1. táblázat:  Az információs viselkedés különbségei

Digitális bennszülöttek Digitális bevándorlók

Az	eredetiből	kivág	és	másol	(cut-paste) Újrafogalmaz	az	eredeti	szöveg	alapján

Az	első	elérhető	forrásból	származó	
információt	használja	fel

Megkeresi	az	információ	eredetét,	ellenőrzi	
több forrásból

A hordozható információtechnológiának 
köszönhetően	bárhol,	bármikor	hozzáfér	 
az információhoz

Rögzített helyen, a célra kialakított  
helyszíneken, a rendelkezésre bocsátott 
forrásokat	használja:	a	könyvtárt,	 
a katalógust, a könyvespolcot,  
a számítógépes munka állomást

A kutatást a Google-ban  
vagy	a	Wikipédiában	kezdi

A kutatást a könyvtárban kezdi 
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Digitális bennszülöttek Digitális bevándorlók

A kutatást multitasking tevékenységként 
fogja	fel

A kutatást fókuszált tevékenységnek tekinti

Az információt szabadon felhasználhatónak 
tartja

Az információt valaki szellemi  
tulajdonaként	értelmezi

Az	információhoz	gyorsan	akar	hozzájutni Időt	szán	a	kutatásra

A	keresésben	a	próba	szerencse	logikája	
vezeti

A	keresésben	tervszerűen	halad

A hétköznapi nyelvet és fogalmakat részesíti 
előnyben

Törekszik a terminológia használatára

Megbízik a talált információban Megkérdőjelezi	az	információt

A	személyes	véleményt	értéknek	tartja A személyes véleményt elfogultságnak 
tekinti

Egyszerű	meghatározásokra	törekszik Összetett meghatározásokat dolgoz ki

A nyomtatott, audio-, video- és multimédiás 
szövegek között nem tesz különbséget

Előtérbe	helyezi	a	nyomtatott	szöveget

Előbb	együttműködik,	miáltal	 
információhoz	és	jelentésekhez	jut,	 
majd	ezt	követően	kezd	önállóan	dolgozni

Előbb	önállóan	dolgozik,	és	csak	ezután	
kezd	együttműködni	vagy	megosztani

A	kirajzolódó	eltéréseket	a	mindennapi	szülői	és	tanári	tapasztalatok	is	alátámaszt-
ják.	Gyerekeink	 és	 diákjaink	 beszélgetéseikben,	 iskolai	munkáikban	 egyre	 nehe-
zebben	 igazodnak	el	az	elvárásainkon,	és	egyre	nyilvánvalóbban	 jelzik	számunk-
ra,	 hogy	 másképpen	 gondolkodnak.	 Beszédeikben	 filmeket	 és	 nem	 verseket	
idéznek,	 egymás	 között	 a	 videómegosztók	 képsoraival	 kommunikálnak,	 jobban	
kedvelik	a	tudósok	személyes	hangvételű	blogjait,	mint	tudományos	tanulmányait,	
rákérdezés	 nélkül,	 a	 tévedéstől	 egyre	 kevésbé	 tartva,	 elfogadják,	 amit	 közösségi	
felületeikre	ismerőseik	kiposztolnak.	Tévedés	azonban	azt	hinni,	hogy	kevesebbek	
vagy	tudatlanabbak	a	korábbi	generációk	tagjainál.	A	másságuk,	különbözőségük	
feletti tehetetlenség érzése sokkal inkább az elszakadás felismerésének következ-
ménye.	 A	 ráébredésé,	 hogy	 erős,	 szignifikáns	 szakadáshoz	 érkeztünk,	 amelyet	
nem tudunk megszerzett kompetenciáinkkal áthidalni . Mindaz, amire az 1990-es 
éveknél	korábban	születetteket	az	 iskola	 szocializálta,	mára	nem	 tűnik	alkalmas-
nak,	hogy	hatékonyan	szolgálja	értelemszerű	igényünket	a	folytonosság	fenntartá-
sára.	Badke	erről	igen	pesszimistán	így	fogalmaz:	„Egy	teljes	generáció	nő	fel	az	
elszabadult	információs	világ	bölcsőjében,	ahol	az	iskolai	dolgozatok	a	Google-on	
keresztül	szerzett	adatokra	támaszkodnak,	és	ahol	szinte	senki	nem	tudja	már,	mi	
is	 az	 az	 újság.	 Engedtük,	 hogy	 ez	 a	 nemzedék	maga	 találja	meg	 az	 információs	
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ködön	keresztül	vezető	utat,	és	elmulasztottuk,	hogy	legalább	az	alapokat	megta-
nítsuk	arról,	milyen	forrásokra	támaszkodjanak,	hogyan	igazodjanak	el	az	életüket	
elárasztó adatok között” (Badke, 2008: 48) .

Több vagy kevesebb?

A	közvélekedés	úgy	tartja,	hogy	az	Y	és	Z	generáció	tagjai,	a	milleniumi	vagy	
szupermost nemzedékek se olvasni, se írni nem tudnak és akarnak annyit, mint 
elődeik.	Éppen	ezért	Andrea	A.	Lunsford	retorikaprofesszor	vezetésével	a	Stan-
ford	 Egyetemen	 2001-ben	 ötéves	 longitudinális	 kutatást	 indítottak	 (Stanford	
Study	 of	 Writing),	 hogy	 kiderítsék,	 hogyan	 változott	 az	 egyetemista	 fiatalok	
íráskultúrája.	189	elsőéves	diák	fogadta	el	a	meghívást	a	projektbe,	és	vállalta,	
hogy az alapdiploma megszerzéséig, illetve azután még egy évig az egyetemi és 
szakmai feladataihoz kapcsolódó írásokat, valamint az „élet-írásainak” – ahogy 
Lunsford	a	családnak,	barátoknak,	 illetve	a	világnak	szánt	 szövegeket	nevezte	
–	általa	kiválasztott	darabjait	vizsgálatra	benyújtja.	Közülük	36	fővel	évente	ki-
egészítő	interjúkat	is	készítettek.	A	vizsgálati	eredményeket	a	mintegy	húsz	év-
vel korábban ugyanezzel a céllal elvégzett kutatás konklúzióival vetették össze . 
A	projektvezetőt	is	megdöbbentette	az	a	szövegmennyiség,	amit	a	digitális	ge-
nerációktól	kapott,	és	az,	hogy	a	benyújtott,	mintegy	15	000	írásműnek	csupán	
a	 62	 százaléka	 kapcsolódott	 az	 iskolához	 vagy	 szakmai	 feladathoz.	 Lunsford	
egy	2009-es	 interjúban	úgy	 foglalta	össze	a	 tapasztalataikat,	hogy	korunk	fia-
taljai	lényegesen	többet	és	az	elődeiktől	jelentősen	eltérően	írnak.	Számukra	az	
írás	célja	és	közönsége	 is	más:	a	mai	diákok	az	 írásos	közléssel	nem	deklarál-
nak,	 hanem	kísérleteznek	 és	 felfedeznek.	Ez	 az	 exploratív	 vs.	 deklaratív	 írás-
mód	pedig	egy	olyan	közegben	valósul	meg,	ahol	bárkiből	lehet	író	és	közönség	
egyaránt,	 vagyis	 az	 írás	 sokkal	 inkább	 egyfajta	 nyilvános-társas	 létmód,	mint	
célszerű,	 lezárt	 tantermi	 cselekvés,	 szövegeikkel	 nem	 beszámolnak,	 hanem	
gondolkodnak-beszélnek . A szövegekben elkövetett hibák természete is válto-
zott.	Míg	 a	 húsz	 évvel	 azelőttiek	 leginkább	 a	 helyesírásban	 vétettek,	 addig	 a	
maiaknak	leginkább	a	szótévesztéssel	akadt	gondjuk:	hasonló	írásmódú,	de	más	
jelentésű	szavakkal	zavarták	meg	az	értelmezhetőséget	(Haven,	2009).

Azt, hogy a diákok másként, de tanulni ma is szeretnek, néhány meghatározóvá 
váló	 digitális	 kezdeményezés	 meggyőzően	 bizonyítja.	 A	 tudományos-ismeretter-
jesztő	jellegű	TED-„mozgalom”	például	2006	óta	töretlenül	sikeres	az	interneten,	
feltehetően	annak	köszönhetően,	hogy	alapelve	a	rövidség	és	a	fragmentálhatóság,	
illetve	az	interaktivitás,	a	részvétel	lehetősége.	A	TED	(Technology,	Entertainment,	
Design)	 az	 ötletek,	 gondolatok	 megosztásának	 projektje,	 amelynek	 legismertebb	
felülete	a	TED-előadásokat	hozzáférhetővé	tevő	videooldal.	Jelenleg	több	ezer	tu-
dományos	tartalmú,	maximum	20	perces	eladás	követhető	a	letisztult,	könnyen	ke-
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zelhető	felületen.	Ehhez	rendszeres	konferenciák	szervezése,	a	TED	Aktív	közös-
ség	 építése,	 helyi	 TED-rendezvények	 indítása	 (lásd	 TEDx	 Danubia),	 TED-díj	
adományozása egyaránt hozzátartozik . 2013-ig a videók nézettségszáma elérte az 
egymilliárdot.	 Az	 előadások	 a	 TED	 Translations	 révén	 negyven	 nyelven	 elérhe-
tőek.	A	videók	egyértelmű	titka	a	kiváló	előadó,	a	jól	körvonalazható	résztéma,	a	
rövidség	és	az	élénk	szemléltetés,	valamint	a	széles	körben	kapcsolódó	előadások	
és	az	elérhető	közösség.

Az élethosszig tartó tanulás és az oktatás metszetében az utóbbi években kirob-
banó	sikerrel	indultak	el	a	világ	egyetemeinek,	főiskoláinak	kurzusait	ingyenesen	
hozzáférhetővé	 tevő,	 tömeges,	 nyitott	 online	 kurzusok	 (massive open online 
courses, MOOC).	Ezek	egyik	 legismertebb	digitális	példája	a	Coursera.	Az	oldal	
több	millió,	egyre	növekvő	számú	felhasználójával	az	oktatás	figyelemre	méltó	di-
gitális	kezdeményezése.	Sokan	a	hagyományos	iskolák	és	a	felsőoktatás	forradal-
mát,	 akár	 végét	 látják	 az	 online	 oktatási	 portálban,	 amelynek	 letisztult,	 könnyen	
kezelhető	felületén	62	egyetem	(köztük	a	legnevesebbek,	Stanford,	MIT,	Harvard)	
közel félezer online kurzusából választhat a felhasználó . A kurzusok voltaképpen 
hagyományos	 egyetemi	 féléves	 előadás-sorozatok	 felvételei,	 amelyeket	 így	 végig	
lehet	 járni,	 és	 emelt	 szintű	 részvétellel	 a	hallottak	alapján	akár	 tesztek	kitöltését,	
beszámoló	megírását	 is	 lehet	vállalni.	Utóbbiért	bizonyítványt	 is	kap	a	résztvevő.	
A	kurzusok	ilyen	formában	a	Coursera	keretében	nem	akkreditáltak,	de	az	igazo-
lással	bizonyítani	 lehet	az	 ismeretek	elsajátítását	 (a	Washingtoni	Egyetem	ugyan-
akkor	már	krediteket	is	ad	a	Courserán	megjelenő	kurzusaiért).	A	Coursera	vala-
mennyi	 tudományterületen	 kínál	 egyetemi	 kurzusokat,	 a	 legjobbak	 közé	 sorolt	
egyetemektől	és	 többnyire	a	 legjobb	előadóktól.	Ez	a	 legvonzóbb	kurzusokat	vir-
tuálisan ingyen látogatók mellett a nyilvánosságot vállaló professzorok számára is 
komoly	 lehetőség,	 a	 szokásos	 hallgatóság	 ezerszereséhez	 is	 eljutnak	 szavaik.	
A	Coursera	üzleti	modellként	is	fenntartható,	miközben	az	élethosszig	tartó	tanu-
lás	 és	 a	 távoktatás	 fenntartható	 rendszerét	 is	 kínálja.	 A	 kép	 a	 tényleges	 tanulás	
szempontjából	 persze	már	 nem	ennyire	 idilli:	 a	 kurzusokra	 feliratkozók	mintegy	
80	 százaléka	 lemorzsolódik,	 és	 még	 nem	 látható,	 hogy	 a	 munkaerőpiac	 hogyan	
reagál	a	megszerzett	kvalifikációkra.	Az	viszont	tisztán	mutatkozik,	hogy	a	jó	elő-
adók,	a	„darabolható”	(a	képzésből	ínyencségként	kiemelhető)	kurzusok,	a	könnyű	
hozzáférés és az interaktivitás itt is sikerre viszi az oktatási tartalmat .

Miként	 versenyezzen	 az	 iskola,	 amely	 eltérő	 intézményi-információs	kultúrája	
miatt eleve hátránnyal indul a digitális futópályán? Az egyik válasz erre az osz-
tálytermek	technológiai	felszereltségének	folyamatos	fejlesztése,	az	iskolai	és	digi-
tális színtereket összekapcsoló kevert (blended) módszerek bevezetése, a tanítás 
tartalmának	Google-alapú	átszervezése	és	közzététele,	a	laptopokkal	érkező	és	tá-
vozó	diákok,	a	képernyőre	hangolt	tudásmegosztás.	Az	iskolák	információtechno-
lógiával	 történő	 felszerelése,	 a	 digitális	 tudástársadalom	 iskolai	 megalapozása,	 a	
tanárok	generációiban	a	digitális	írástudás,	a	médiaértés	fejlesztése	Európa-szerte	
prioritást	 élvez	 az	 oktatáspolitikában.	 Van	 azonban	másféle,	 ezt	 nem	 cáfoló,	 in-
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kább	kísérő,	kiegészítő	megközelítés	is.	A	ma	kevésbé	értékelt		tradicionális	meg-
közelítést	a	progressziópárti	politikák	nem	találják	elég	előremutatónak,	 támogat-
nivalónak . Mégis érdemes velük számolni, hiszen nem a technológiaellenesség, 
sokkal	 inkább	az	 iskola	 feladatainak	nem	technológiai	alapon	 történő	újraszerve-
zése	 adja	 alapjukat.	Neil	 Postman,	 a	 20.	 század	 végének	médiakritikusa	 ezt	 írja:	
„A	szabad	emberi	párbeszéd,	az	elme	hajlandóságának	kihasználása:	ez	az	oktatás	
legfontosabb	 feladata.	 Ha	 a	 tanároknak	 nincs	 idejük,	 késztetésük,	 intellektuális	
kedvük, hogy ezt elvégezzék; ha a diákok túl unottak, demoralizáltak és kedvetle-
nek,	hogy	odaadják	a	tanáraik	által	kért	figyelmet,	akkor	EZ	az	a	nevelési	problé-
ma,	amit	meg	kell	oldani	(…).	Ez	pedig	a	legkevésbé	sem	technikai,	hanem	metafi-
zikai	természetű.”	(Postman,	1996:	25)

Technológiai tápérték

„A	 technológia	oktatása	nem	azt	 jelenti,	hogy	negatívan	állunk	a	 technológiá-
hoz.	Csupán	azt,	hogy	kritikusan	állunk	hozzá.	»Technológiaellenesnek«	 lenni	
éppen	 úgy	 értelmetlen,	mint	mondjuk	 »táplálékellenesnek«	 vallani	magunkat.	
Egyik nélkül sem élhetünk . Annak megállapításával, hogy veszélyes túl sok 
vagy tápérték nélküli ételt fogyasztani, még nem leszünk táplálékellenesek . 
Csak	arról	beszélünk,	miként	lehet	okosan	hasznosítani	az	ételt.	A	technológiai	
nevelésnek	az	 a	 célja,	 hogy	a	diákok	megtanulják,	mi	 az,	 amiben	 segít,	 és	mi	
az, amiben gátol minket a technológia: arról szól, ahogyan a technológia ma 
használ	 bennünket,	 jó	 vagy	 rossz	 céllal,	 és	 ahogyan	 az	 embereket	 a	múltban	
használta,	 jó	vagy	 rossz	 céllal.	Arról	 szól,	 ahogyan	a	 technológia	új	világokat	
teremt,	jó	vagy	rossz	céllal”	(Postman,	1996:	188).

Az	 intés	 arra	 irányíthatja	 a	figyelmünket,	 hogy	vajon	 az	 eleve	 elvesztett	 verseny	
helyett	nem	volna-e	érdemesebb	az	iskolát	olyan	szerepben	újjáéleszteni,	amely	a	
jelenléten,	a	tanári	képességeken	és	felkészültségen,	a	közösséghez	való	alkalmaz-
kodás szükségességén, a nem digitális módszerek másságán alapul? Az alternatív 
tér	 logikájával	 olyan	 színtérként	 újraértelmezni,	 amelyik	 nem	 a	 digitális	 világon	
belül,	hanem	azon	kívül,	 azt	meghatározva	 jelenik	meg.	Nem	volna-e	 szerencsé-
sebb a technológiai imperatívusz helyett – vagy mellett – az emberit meghallani, 
és	létrehozni,	megőrizni	azt	a	helyet,	ahol	a	múltra	éppen	annyira	érvényes	olvasa-
tokat	kínálunk,	mint	a	jövőre.	Feltehető,	hogy	ennek	záloga	nem	a	rövidebb	tanóra	
vagy	a	sok	Power	Point-,	esetleg	Emaze-prezentáció	 lesz.	Sokkal	 inkább	a	 tanári	
karizma,	a	csak	ott,	csak	másokkal	megszerezhető	élmény,	a	pillanat	zsarnoksága	
helyett	a	pillanat	tágassága.	Elképzelhető,	hogy	ez	jobban	hasonlít	Platón	ligetére,	
az Akadémiára, mint a megszokott tantermekre . Arra kell hát választ adnunk, 
hogy	vajon	a	Facebook	vagy	a	Google	 jelenti-e	a	ma	Akadémiáját?	A	 lemaradás	
átkát	nem	beruházásokkal,	csak	jó	kérdések	feltételével	lehet	megtörni.	Az	elkép-
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zelés,	 bár	 halk,	mégsem	 alaptalan,	 ezt	 az	 is	mutatja,	 hogy	megélénkültek	 az	 ún.	
retró- vagy niche mozgalmak . Elitközösségek alakulnak, amelyek bakelitlemeze-
ket	 hallgatnak,	 ahelyett,	 hogy	 az	 új	 adathordozókat	 vagy	 tárhelyeket,	 felhőket	
használnák.	Megjelent	 a	 közösségi	médiáról	 leiratkozók	 vagy	 Facebook-böjtölők	
csoportja,	keresik	a	figyelemzavarok	ellenszerét,	miközben	egyre	többen	szembe-
sülnek a technokiégés, az infostressz tüneteivel . Attól, hogy az iskola nem a digi-
tális	 újdonságok	 fogyasztói	 parancsának	 engedelmeskedik,	 hogy	 szembenéz	 né-
hány eszköz, így például az okostábla viszonylagos sikertelenségével, hogy mer 
nem	belesimulni	a	technológiai	paradigmába,	miközben	saját	megújulásán	fárado-
zik,	még	nyújthat,	sőt	talán	csak	így,	bizonyos	távolságból	nyújthat	igazán	kritikai	
tudást a médiáról és az információról is; a médiakultúráról, amelybe születünk, és 
amely	általunk	születik.	Szerencsére	tudjuk,	hogy	nincs	értelme	jósolnunk	a	jövő-
ről:	a	válasz	ezúttal	rajtunk	múlik.	Nem	lehet	a	Google-univerzumból	kikeresni.

5.4. Régi és új: médiaműveltség

A	médiaműveltség	(médiatudatosság,	média-írástudás,	médiaértés)	az	alkalmazott	
médiakutatás egyik legfontosabb területévé vált az elmúlt két és fél évtizedben . Ez 
a folyamat összefügg annak felismerésével, hogy azok, akik korábban beavatták az 
utánuk	következőket	a	média	világába,	a	szülők	és	tanárok,	egyre	kevésbé	értenek	
az	 új	médiumok	 technológiáihoz	 és	 tereihez.	 Hol	 van	már	 az	 az	 idő,	 amikor	 az	
apuka azt tanította a gyerekének, hogy „nem szabad a gombokhoz nyúlni a televí-
zión,	 kisfiam,	 még	 elrontasz	 valamit!”,	 vagy	 amikor	 a	 felnőtteknek	 szóló	 köny-
veket az iskolás gyerekek által elérhetetlen magasságban helyezték el a könyves-
polcon .

Ma	az	édesapa	elbűvölten	veszi	fel	mobiltelefonjával	(majd	 tölti	 fel	valamelyik	
videómegosztó	internetes	oldalra),	ahogy	pár	hónapos	csemetéje	mindenféle	okítás	
nélkül	 játszik	 a	 tabletjén,	 az	 édesanyák	 a	 reggeli	 sietségben	 megkönnyebbülve	
kapcsolják	be	a	televíziót,	vagy	adják	oda	okoskészüléküket	a	nyugtalan	kicsinek,	
hogy	addig	is	elfoglalja	magát,	míg	a	reggeli	elkészül,	vagy	leszállnak	a	villamos-
ról.	A	 tanárok	 rejtett	 vagy	 tényleges	 szorongással	 figyelik,	 hogy	 elegendő	 lesz-e	
technológiai	 hozzáértésük	diákjaik	 számára,	 nem	„égnek-e	 le”	 amiatt,	 hogy	nem	
ismerik	 a	 legújabb	 trendeket.	 Egyúttal	 világszerte	 lassan	 növekedni	 látszik	 azok	
száma, akik a digitális, információs és médiaszakadékok miatt kimaradnak az 
„egészből”	–	a	 technológiai	forradalomból,	annak	előnyeiből	és	hátrányaiból	egy-
aránt .

A	médiaműveltség	kérdése	tehát	legalább	annyira	vonatkozik	a	1998	előtt	szüle-
tettek,	a	szeniorok,	az	X	és	az	Y	generáció	tagjaira,	mint	arra,	hogy	mi	történik	a	
következőkkel,	a	Z-kel	vagy	alfákkal,	illetve	hogy	mi	legyen	mindazokkal,	akik	a	
„körön” kívül maradtak . 
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1992-ben	 egy,	 az	 Egyesült	 Államokban	 rendezett	 konferencián	 (National	
Leadership	Conference),	a	számos	tudományterületről	érkező	résztvevők,	kutatók,	
köztük nyelvészek, irodalmárok, neveléstudománnyal és informatikával foglalko-
zók	elsőként	tudtak	konszenzusra	jutni	azzal	kapcsolatban,	mit	értsenek	médiamű-
veltségen,	és	milyen	elvek	alapozhatják	meg	az	oktatását.	Ezt	a	definíciót	azóta	is	
irányadónak	tekintjük,	hiszen	éppen	eléggé	általános	ahhoz,	hogy	ne	kelljen	meg-
cáfolni	vagy	 lényegesen	változtatni	 rajta.	Eszerint	a	médiaműveltség	az	üzenetek	
dekódolásának,	 értelmezésének,	 elemzésének	 és	 különböző	 formákban	 történő	
megalkotásának	képessége.	Tanításának	mikéntjében	sem	ekkor,	sem	ezt	követően	
nem	jutottak	teljes	egyetértésre	a	szakemberek,	az	elvi	alapokat	azonban	lefektet-
ték,	amelyekből	a	gyakorlatok	deriválhatók.	Kimondták,	hogy
1 . a média mint olyan konstruált, létrehozott;
2 . a média maga is részt vesz a valóság létrehozatalában;
3.	 a	média	nem	független	ideológiai	és	politikai	tényezőktől;
4 . a médiaüzenetben a forma és a tartalom összefügg;
5.	 	a	 formának	 és	 a	 tartalomnak	 egyaránt	 sajátos	 esztétikai	 rendszere,	 kódjai	 és	

konvenciói van;
6.	 	a	 befogadó	 jelentésekre	 tesz	 szert	 és	 jelentéseket	 alkot	 a	médiából	 és	 a	média	

által	(Banerjee–Kubey,	2012:	2).

A	médiaműveltség	mindezek	alapján	több	részképességet	foglal	magába:	a	váloga-
tást,	a	kritikai	elemzést,	a	társadalmi-kulturális-politikai	körülményeket	figyelem-
be	vevő	értelmezést,	a	megjelenítést,	valamint	a	tartalom	létrejöttének	„grammati-
kájára”	 (pl.	 képi	 megjelenítés,	 vágás,	 hangerő,	 információelhagyás,	 hírszelekció)	
és	a	médiaüzenet	megalkotására	vonatkozó	tudást.	A	médiaműveltség	a	médiaku-
tatások egyik alkalmazott területe . Mint ilyen számos médiaelméletre támaszko-
dik,	közöttük	a	médiahatást,	a	médiahasználatot,	a	világképformáló	erőt,	illetve	a	
média	által	használt	jeleket	vizsgáló	szemiotikai	kutatásokra.

A	médiaműveltség	kiindulópontjának	mindig	egyfajta	médiaértelmezést	kell	te-
kintenünk.	Itt	ütközünk	az	első	tulajdonképpeni	akadályba,	hiszen	nem	lehetséges	
csupán egyetlen médiafelfogással dolgoznunk . Ahogy Joshua Meyrowitz (1998) 
megállapítja,	legalább	háromféle	médiaműveltségről	beszélhetünk.	Az	első	alapját	
a	média	mint	tartalom-előállító	ágens	tételezése	adja.	Ezt	tartalomtudatosságnak 
is	nevezhetjük,	arra	a	képességre	utalva,	amely	a	médiában	megjelenő	sokféle	üze-
net	elérését	és	elemzését	teszi	lehetővé.	A	tartalomtudatosság	a	jelentések	megtalá-
lásának,	értelmezésének	és	kritikai	vizsgálatának	készségét	tanítja	meg,	figyelem-
mel	 arra,	 hogy	 ezek	 az	 üzenetek	 és	 jelentések	 milyen	 intézményi	 érdekből	 és	
célokkal	milyen	eljárások	során	születtek	meg.	A	tartalomtudatosság	egyúttal	azt	
is	 lehetővé	 teszi,	 hogy	 a	 médiaüzenet	 közönségének	 különféle,	 eltérő	 olvasatait	
megismerjük	és	értelmezzük.	Vajon	hogyan	„olvassa”	egy	tizenéves	 lány	a	 tehet-
ségkutató	 show-k	üzenetét,	 és	miben	 tér	 el	 ettől	 a	médiatudatosságot	oktató	 férfi	



168 Műveljük a médiát!

tanár	nézőpontja?	Ezek	a	jelentések	később	hogyan	vonatkoztathatók,	mondjuk,	az	
olimpiai	játékok	közvetítésére	vagy	egy	kvízjátékra?

A	média	nem	csupán	 tartalom-előállítónak	 tekinthető,	hanem	önálló	esztétikai	
rendszernek	 is,	amelynek	saját	kódja,	„nyelvtana”	van.	Ez	az	esztétikai tudatos
ság	 adja	 a	médiajártasság	második	 típusát.	Miért	 hasonlítanak	 annyira	 a	 hírstú-
diók:	talán	mert	a	hírek	mindenütt	üvegasztalt	kívánnak	meg?	A	tartalom	megjele-
nítésének	grammatikája:	a	szerkesztés,	a	vizuális	közlés	eljárásai,	a	plánok,	a	zenei	
aláfestés, az izgalmat vagy félelmet fokozó képi vágások egyszerre adottságai és 
eszközei az adott médiának . A tartalommal szerves összefüggésben ezek vizsgála-
ta	is	létrehoz	egy	sajátos	médiaismeretet,	az	adott	média	nyelvére,	a	kifejezés	mód-
jaira	és	szándékaira	vonatkozót.

Végül	a	harmadik,	a	médiát	közvetítő	rendszerként	értelmező	technológiai tu
datosság	a	média	sajátosságaiból	fakadó	társadalmi-kulturális	hatások	feltárására	
teremt	 lehetőséget.	Mi	 a	 különbség	 a	 nyomtatott	 és	 elektronikus	média	 között	 a	
technológia	természete,	a	társadalmi	igények	és	hatások	szempontjából?	Melyek	az	
adott	médium	sajátosságai?	Hogyan	függnek	ezek	össze	a	kifejezőerejével	és	a	lét-
rehozott tartalmakkal? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket tár fel és válaszol meg az 
ez irányú felkészültség .

A	médiaműveltségre	nevelés	meghatározása,	elvei	és	típusai	alapján	megállapít-
hatjuk,	hogy	egy	olyan	összetett	megismerési	 folyamat	 szocializálásáról	van	 szó,	
amely	magában	foglalja	
1 .  a média demisztifikálását, vagyis a média vizsgálatát, megfosztva varázsától, 

jó	és	rossz	hírnevétől,	a	médiát	önmagában	láttatva;
2 .  a média denaturalizálását, annak tudatosítását, hogy a média nem természe-

tes, hanem mesterséges, ember által megalkotott, emberi-intézményi igények 
által	alakított,	tehát	létrehozott	és	nem	eleve	létező;

3 .  a média dekonstrukcióját,	 a	médiatartalom	 szétszedhetőségének,	 felbontásá-
nak	és	elemezhetőségének	oktatását;

4 .  a média produkcióját, azt a hozzáállást, vállalkozó kedvet és azokat a gyakor-
latokat,	amelyekkel	a	használó	 részt	vesz	a	média	alakításában	és	ellenőrzésé-
ben .

A médiatudatosság általánosságban tehát olyan képességek kialakítása, amelyek 
lehetővé	teszik	a	médiához	való	tudatos	és	reflektált	hozzáférést,	a	médiatartalmak	
és -színterek elemzését, értelmezését és értékelését: amelyek kritikai, kontrolláló 
és produktív tevékenységeket alapoznak meg . 

A	médiaműveltségre	mint	az	egyén	és	a	közösség	adottságára,	 tudására	és	jár-
tasságára	kétféle	módon	tekinthetünk.	Egyfelől	tarthatjuk	társadalmi	létfeltételnek,	
alapvető	 jognak,	 másfelől	 sorolhatjuk	 a	 különleges	 többletismeretek	 közé,	 ame-
lyekkel	 az	 egyén	 kiegészítheti,	 specializálhatja	 meglévő	 (szak)tudását.	 Hasonlít-
hatjuk	tehát	az	írás-olvasáshoz	vagy	egy	speciális	készülék	kezelésének	ismereté-
hez.	Általános	vélekedés,	hogy	a	médiaműveltség	készségcsoportja	az	előbbihez	és	
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nem	az	utóbbihoz	áll	közel,	eszerint	tehát	alapjog,	és	nélkülözhetetlen	szerepe	van	
a	társadalomban,	a	munkaerőpiacon,	az	egyéni	és	közösségi	érvényesülésben.

Mindazonáltal – amellett, hogy szükségességét általánosan elismerik – a mé-
diaműveltség	 oktatását	 számos	 vita	 övezi.	 Ezeket	 összegezte	 1998-ban	 Reneé 
Hobbs tanulmánya, olyan nézetkülönbségekre mutatva rá, amelyek ma is érvénye-
sek (Hobbs, 1998) .

Az	első	ilyen	vitás	pont,	hogy	vajon	feladata-e	a	médiaműveltségnek	megvéde-
nie	a	fiatalokat	a	média	káros	hatásaitól.	A	válasz	csak	elsőre	egyértelmű.	Ha	job-
ban	belegondolunk	a	védelmező	gondolkodás	–	amely	a	rossz	média	és	az	ártatlan	
használó	megtévesztően	leegyszerűsítő	viszonyára	épül	–	mögött	egyfajta	norma-
tív,	egynemű,	tanári	értékrend	is	működhet,	amely	kizárja	a	többféle	megközelítés	
és	vélemény	 lehetőségét,	 csökkenti	 az	önálló	gondolkodásra,	 így	 az	önvédelemre	
való képességet . A médiatudatosságot oktató tanár ebben a keretben az igazság és 
a	szabályok	forrásává	válhat,	aki	a	helyes-helytelen,	 jó-rossz	eleve	meghatározott	
rendszerébe vezeti be a diákot: igazoltat ahelyett, hogy beavatna . Ugyanakkor a 
médiatudatosság oktatása nem válhat puszta merengéssé, elvi sokhangúsággá, 
	etikai-morális	alapjait	vállalni	és	érvényesíteni	igenis	feladata	a	tanárnak.	Ez	a	ké-
tely	nem	csupán	a	médiatudatosságot	oktatókat	foglalkoztatja,	hanem	a	szülőket	is.	
 Jó-e, ha nincs otthon televízió, mobiltelefon, ha a gyerek – legalább otthonában – 
nem	 találkozik	 ezekkel	 a	 készülékekkel?	Nincs	 egyértelmű	válasz,	 biztos	 recept,	
hiszen	 emberi-kulturális	 kontextusokról	 beszélünk.	 Van	 olyan	 család,	 amelyben	
működik	és	élhető	ez	az	„elvonókúra”.	Másutt	–	és	inkább	ez	látszik	kivitelezhető-
nek	–	a	vakcináció,	az	enyhe	„fertőzéssel”	történő	védelem	teszi	a	médiával	kap-
csolatban	is	önálló	gondolkodóvá	a	fiatalt.	

A	nézeteltérések	második	nagy	csomópontjában	a	médiaműveltségnek	és	a	mé-
diatartalom-előállítás	oktatásának	kapcsolata	áll.	Sok	tanár	és	szakember	úgy	véli,	
hogy	annak,	aki	érti	 a	médiát,	 az	előállításához	 is	értenie	kell.	Tehát	képessé	kell	
válnia	arra,	hogy	ne	csak	befogadja,	hanem	 létre	 is	hozza:	műsort,	újságot,	 adást,	
kiadványt, honlapot kell szerkesztenie, programoznia, alkotnia . A vélemény alap-
jául	az	a	feltételezés	szolgál,	hogy	a	médiaprodukcióval	demisztifikálható,	leleplez-
hető	 a	 média	 mágikus	 világa,	 és	 kialakítható	 egyfajta	 laboratóriumi	 környezet	 a	
kreatív és kritikai készségek együttes árnyalására . Akik ezzel a felfogással  ér tenek 
egyet, a médiatudatosságon belül forgatókönyvírást, fényképezést, honlapkészítést, 
kameratréninget	is	tanítanak.	A	brit	és	kanadai	iskolákban	ezek	a	feladatok	jellem-
zően	megjelennek	 a	médiaműveltség,	 médiaértés	 oktatásában.	 A	médiaprodukció	
tanítása	ugyanakkor	kétféle	lehet.	Az	expresszív	oktatás	az	előállításban	elsősorban	
a	megértést,	az	értelmezést,	a	ráébredést	és	az	önkifejezést	hangsúlyozza.	A	média-
produkció	elsajátítása	ebben	az	esetben	tehát	a	kreatív	kifejezésen	keresztül	szolgál-
ja	a	kritikai	készség	és	az	önreflexió	fejlesztését.	A	szakmai	oktatás	ezzel	szemben	
a technikai kompetencia kialakítására, a technológiai ismeretek átadására törekszik . 
Míg	 előbbi	 valóban	 jól	 szervesül	 a	 médiaműveltség	 alapelveihez,	 addig	 utóbbi	
–	mint	a	tartalomtól	független	professzionális	kompetenciák,	technológiai	eljárások	
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oktatása	–	 éppen	 ellenkezőleg,	 a	médiaviszonyok	 és	 a	médiaipar	 érdekeltségeinek	
részévé,	szolgálójává	 teheti	a	diákot.	Ez	az	érv	 támasztja	alá	a	médiaprodukcióval	
kapcsolatban	szkeptikusabbak	kritikus	álláspontját.

A	harmadik	vitás	kérdés	úgy	foglalható	össze,	hogy	vajon	a	médiaműveltséggel	
érett médiafogyasztót vagy érett állampolgárt kell-e nevelni . Másképpen: bevonan-
dók-e	 a	 médiaműveltség	 oktatásába	 politikai	 vagy	 ideológiai	 kérdések?	 Megint	
másként:	egyet	jelent-e	a	médiatudatosság	a	médiaaktivizmussal?	Egyesek	úgy	vé-
lik, hogy a médiatudatosságnak a személyes hatékonyságot és autonómiát kell 
megalapoznia,	 a	 kommunikációs,	 érvelési,	 elemző	 és	kifejezőkészség	 fejlesztésé-
vel.	Mások	meggyőződéssel	vallják,	hogy	a	kritikai	beállítódás	szükségszerűvé	te-
szi a politikai, ideológiai bevonódást vagy szembenállást, a médiaaktivizmust . Az 
autonóm médiabefogadó és az autonóm állampolgár eszménye között persze nincs 
áthidalhatatlan	szakadék.	Az	oktatás	szempontjából	mégis	gyökeresen	mást	jelent,	
más tanári felkészültséget kíván az egyik vagy a másik .

A	viták	negyedik	sarokpontja	a	médiaműveltség	tanításának	szintje.	Közép-	és	
Nyugat-Európában,	 az	Egyesült	Államokban,	Kanadában	és	Ausztráliában	a	mé-
dianevelés	 az	 elemi	 és	 a	 középfokú	 oktatásban	 jelenik	meg.	Ugyanakkor	 kérdés,	
hogyan	 lehet	 a	 médiatudatosság	 fejlesztésével	 kapcsolatos	 feladatokat	 hozzáiga-
zítani az iskolai infrastruktúrákhoz, az oktatás menetéhez, a 45 vagy 50 perces 
tanórához.	Továbbá	kérdés,	hogy	megjelenjen-e,	 és	ha	 igen,	mit	 szolgáljon	a	mé-
dia	tudatosság	 a	 felsőoktatásban.	Ha	 ugyanis	 az	 egyetemeken,	 főiskolákon	 a	mé-
diatartalom-előállítás	 részeként	 jelenik	meg,	 akkor	 voltaképpen	 ismét	 a	minden-
kori	 fennálló	 viszonyok	 újratermeléséhez	 járul	 hozzá:	 a	 diák	 azt	 tanulja	 meg,	
hogyan	 váljon	 hasonlóvá	 ahhoz,	 amit	 kritikával	 kell(ene)	 illetnie.	 Ha	 pedig	
humanióraként	 oktatják,	 akkor	 elképzelhető,	 hogy	nem	 talál	 utat	 a	 gyakorlathoz,	
a mindennapi élethez .

Az	ötödik,	utolsó	nagy	kérdés	arra	vonatkozik,	hogy	ki	 teremtse	elő	a	média-
műveltség	oktatásának	forrásait.	Elvárható	és	szükséges-e,	hogy	a	médiavállalatok	
hozzájáruljanak	a	fejlesztéséhez?	Ráadásul	e	tekintetben	sem	csupán	a	diákok	mé-
dianeveléséről	van	szó,	hanem	akár	a	tanárok,	oktatók	készségeinek	kialakításáról	
is . Jó néhányan üdvözlik vagy üdvözölnék a médiavállalatok pénzügyi-eszközbeli 
támogatását,	mások	azonban	felvetik,	hogy	ez	tulajdonképpen	a	szponzoráció	egy	
formája,	 amely	 inkább	 a	médiaipar	 barátjává,	mintsem	kritikusává	 teheti	 azokat,	
akik igénybe veszik .

Amíg ezekben a kérdésekben nincs világszerte egységes vélemény, abban min-
denki	egyetért,	hogy	a	médiaműveltség	elengedhetetlen	a	hétköznapi	boldogulás-
hoz,	 éljünk	 médiában	 szegény	 vagy	 gazdag	 környezetben.	 Az	 információs	 túl-
terhelés,	 a	 7/24	 kapacitású,	 permanens	 személyes	 technológiák,	 a	 társadalmi	
gyakorlatokat	átható,	a	kulturális-politikai	előnyöket	megalapozó	médiumok	korá-
ban nyilvánvaló, hogy a médiatudatosság legalább háromféle eszményt és gyakor-
latot szolgálhat .
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Az	első	a demokratikus ideál, amely szerint a média segítségével a lokális és 
globális	 közösségek	 felelős	 résztvevőjévé	 kell	 válni.	 A	 második	 a	 tudástársa-
dalom és -gazdaság ideálja,	amely	a	tájékozott,	információt	kereső,	ismerő,	hasz-
náló és alkotó embert tekinti versenyképes értéknek, a harmadik pedig a kultúra 
ideálja,	az	önmagát	kiteljesítő,	megmutató,	elégedett	egyéné.	A	nemzetközi	szak-
irodalomban,	 a	 hármas	 felosztás	 elvét	 követve,	 a	médiaműveltség	 kialakításának	
feladataiban is háromfélét szoktak megkülönböztetni:
1 .  a hozzáférés-navigáció készségeinek fejlesztését, vagyis azt, hol milyen mó-

don és milyen hatékonysággal található meg az információ;
2 .  a kritikai hozzáállásra nevelést, annak	a	kérdező	magatartásnak	a	kialakítá-

sát,	amely	releváns,	új,	autonóm	tudást	teremthet;	és 
3 .  a kreatív-alkotói magatartásra való késztetést, azt a vállalkozó szellemet és 

alkotói képességet, amely a médiát az egyén és a közösség aktív tereként fog-
ja	fel.

A médiatudatosságra nevelésben három gondolkodási szintet kell tehát érintenünk 
és	 együtt	 fejlesztenünk:	 az analitikus (megfigyelő-elemző), a kritikai (értel-
mező-értékelő) és a produktív-innovatív (alkotó-feltaláló) gondolkodást . Ezek 
sorába kapcsolódik fontos negyedikként a konnektivista (kapcsolati), másképpen 
közösségi, a közösségben való gondolkodás . Az innovatív gondolkodás a kritikai 
nélkül	kiszolgáltatott,	a	konnektivista	nélkül	felelőtlen.	Hiába	 tűnik	szellemesnek	
a	YouTube-ra	feltölteni	egy,	az	osztályfőnöki	órán	okostelefonnal	készített	videót,	
vagy	bátornak	 az	 iskola	 előtti	 verekedést	 felvenni	 és	megosztani,	 azok	 a	 százak,	
ezrek,	 milliók,	 akik	 megtekinthetik	 ezeket	 a	 tartalmakat,	 más	 jelentést	 adnak	 a	
szándéknak és a tartalomnak egyaránt . 

A	médiatudatosság	fejlesztési	 területei	érintik	a	hozzáférést, a digitális szaka-
dék	szűkítését,	az	információellátottság	iránti	igény	kialakítását	és	a	tartalomkere-
sés	 lehetőségeinek	felismerését	és	alkalmazását.	Érintik	a	megértést, azt, miként 
milyen	 kategóriákban	 (pl.	 műfaj)	 milyen	 értelmezésekkel	 lehet	 és	 érdemes	 egy	
médiatartalomnak	 jelentést	 tulajdonítani,	miféle	szövegkörnyezetet	és	szövegkap-
csolatokat	 szükséges	figyelembe	venni	 ahhoz,	hogy	 saját,	 autonóm	befogadói	né-
zőpontunk	és	véleményünk	alakuljon	ki.	Valamint	érintik	az	elemzési és az alko
tói készségeket is .

A médiaoktatás eddigi nemzetközi gyakorlatában két paradigma vált meghatá-
rozóvá.	Az	 egyik	 az	 elemző	 paradigma,	 amely	 szerint	 a	médiatartalmat	 a	 tarta-
lomra,	műfajra,	megjelenítésre,	 gyártásra	 és	médiaiparra	vonatkozó	 alapkérdések	
szerint	megtanítjuk	elemezni	és	értelmezni.	A	másik	produktív,	amellyel	elsősor-
ban	nem	azt	tanítjuk	meg,	hogy	mit	jelent	mindaz,	amit	a	médiából	befogadunk,	és	
ezt milyen módon teszi, hanem azt, hogyan lehet létrehozni a médiatartalmat . 
Utóbbi,	ahogy	már	fentebb	bemutattuk,	alkalmazás	közben	sajátíttatja	el	a	média	
kritikai	megközelítésének	 készségeit,	miközben	 alkotásra	 és	 reflexióra	 is	 késztet.	
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Nemcsak	a	diákok	lehetnek	médiaműveletlenek,	hanem	adott	esetben	szüleik	és	
tanáraik	is.	Egyes	felmérések	azt	mutatják,	hogy	a	felnőttek	többsége	ugyan	értel-
mezi	a	médiaüzenetet,	de	létrejöttének	vagy	interaktív	használatának	módjáról	ke-
vesebbet	tud,	mint	gyermekei.	A	médiaműveltség	oktatása	ráadásul	egy	állandóan	
változó	területre	vonatkozik,	elsajátítása	tehát	leginkább	az	élethosszig	tartó	tanu-
lás	stratégiáiba	és	struktúráiba	illeszthető	be.

5.4.1. Médiaműveltség a családban

„Kérem,	abban	segítsen,	mit	mondjak	a	gyereknek,	ha	a	családi	étkezések	során	az	
asztal	alatt	a	telefonját	nyomkodja,	ahelyett,	hogy	arra	figyelne,	amit	a	nagymama	
mesél.	Vegyem	el	tőle,	szóljak	rá?	Már	többször	figyelmeztettem,	de	hiába”	–	ezt	a	
kérdést	egy	aggódó	édesanya	tette	fel	nekem	az	újmédiáról	szóló	egyik	előadásom	
után.	Megörültem,	hiszen	 iskolapéldáját	adta	annak,	amiről	addig	beszéltem.	Az-
után mégis elbizonytalanodtam: adhatok-e erre a kérdésre mindent megoldó, gya-
korlatias választ?

A családi otthonok és találkozások sok területére és mozzanatába beszivárgott 
már	a	média.	Egyaránt	adhatja	a	szabadidő	eltöltésének	közös	metszetét	(játékkon-
zolokkal,	 internetes	 vásárlással),	 a	 közös,	 családi	 idő	 szervezésének	 eszközét	
(a	kedvenc	sorozathoz	igazított	családi	élettel),	a	családi	történetek	tárát	(fizikai	és	
virtuális	albumokban,	közösségi	profilokon	és	YouTube-csatornákon),	a	családi	al-
rendszerek szétválasztását vagy egybekapcsolását (külön televízió, mobiltelefon, 
számítógép	vagy	közös	készülékek)	és	a	külső,	sokszor	veszélyesnek	tartott	világ	
pótlékát . Az 2010-es EU Kids Online II ., illetve Sonja Livingstone és Ranjana 
Das	 (2010)	mérései	 alapján	 kialakulni	 látszik	 egy	 úgynevezett	 „hálószoba-kultú-
ra”,	a	külső	hatásoktól	óvott,	féltett	gyerekek	számára	a	médiával	hazahozott	világ.	
A	gyerek	vagy	fiatal	saját	hálószobájába	vonulva,	fizikailag	otthonát	el	nem	hagy-
va vesz részt a virtuális világ folyamataiban, tesz magáról közléseket, és fogad el 
közeledéseket.	 Ennek	 a	 tendenciának	 a	megjelenése	 nem	 a	médiából,	 sokkal	 in-
kább a család és média kölcsönhatásából származik . Az egyre alacsonyabb szüle-
tésszám,	az	egyszülős	családok	növekvő	száma,	a	migráció	élénkülése,	a	munka-
vállalás	 változó	 módjai,	 a	 hosszabb	 ideig	 otthon	 maradó	 fiatalok	 és	 az	 időskor	
értéktelenedése, az érett korúak hátrányba kerülése – mind olyan tendencia, amely 
egyszerre	 formálja	 a	médiát,	 és	 viseli	magán	 a	médiakultúra	 lenyomatát.	Az	 in-
gyenes	telekommunikációs	alkalmazás,	a	Skype	a	világ	több	pontjára	szétszóródó	
családok	összetartója,	amint	azt	a	2014-ben	a	cannes-i	Lions	International	Festival	
for	Creativityn	öt	oroszlánt	nyert	 „Stay	 together”	 (Maradjunk	együtt!)	 kampány-
ban	 is	bemutatták.	Több	okostelefon-alkalmazás	elérhető	már,	amely	a	sokat	dol-
gozó	szülő	számára	lehetővé	teszi,	hogy	lássa	és	ellenőrizze,	merre	jár	a	gyerme-
ke, hogy megszervezze számára a leckeírást vagy a házimunka elvégzését . Több 
digitális	programozható	tévécsatorna	áll	az	előfizető	családok	rendelkezésére,	hogy	
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koordinálják	gyermekeik	otthoni	életét,	 saját	maguk	számára	 is	 saját	 információs	
és	szórakozási	teret,	tevékenységet	biztosítva.	A	média	ugyanakkor	nem	egyszerű-
en	rendelkezésre	áll,	hanem	rendelkezik	is	a	család	idejével	és	energiáival.	

A	médiaműveltség	elsajátítása	ezért	a	családban	kezdődik.	Minden	eddigi	kuta-
tás	 azt	 bizonyította,	 hogy	 a	 szülői	 minta	 valamilyen	 mértékben	 meghatározó	 a	
gyermekek médiához való viszonyában és médiafogyasztási szokásaiban . Ezért 
különösen	 nagy	 a	 jelentősége	 a	 szülő	 információs	 viselkedésének,	 a	 technológia	
családi értékének, a médiumok elhelyezésének, egyéni és közös használatának .

A	szülők	gyerekeik	médiahasználatával	kapcsolatos	viselkedésének	öt	típusát	álla-
pították	meg	az	eddigi	vizsgálatok	(Livingstone–Das,	2010):
1.	 	Az	együttes	használatról	akkor	beszélünk,	amikor	a	szülő	gyermekével	együtt	

fogyasztja	 a	médiát,	 közösen	 nézik	 a	 televíziót	 vagy	 böngésznek-játszanak	 az	
interneten,	 együtt	 részesülnek	 az	 ingerekből,	 közösen	 alakíthatnak	 ki	 és	 oszt-
hatnak	meg	benyomásokat.	Ilyenkor	a	szülő	is	résztvevő,	kritikai	távolsága	ki-
sebb,	gyermekével	kölcsönösen	tapasztalják	meg	egymás	reakcióit	a	befogadott	
tartalmakra .

2.	 	Az	 aktív	mediáció	 során	 a	 szülő	 beszélget	 gyermekével	 a	médiatartalmakról,	
értelmezi	és	kritizálja	őket,	mintegy	irányítva	a	jelentéstételezést.

3.	 	A	korlátozó	mediációval	a	szülő	szabályozza	a	gyermek	médiafogyasztását,	pél-
dául	időbeli	határkijelölésekkel	vagy	alternatív	feladatokkal.

4.	 	A	 megfigyelés	 a	 gyermek	 médiafogyasztását	 utólag	 ellenőrző	 eljárás	 (milyen	
honlapokat nyitott meg, kivel beszélt stb .) .

5 .  A technikai korlátozás esetén különféle programokat, applikációkat használ, 
hogy	gyermeke	médiához	való	hozzáférését	szabályozza	és	ellenőrizze.

Az	utolsó	három	eljárás	egyértelműen	ellenőrző,	az	első	kettő	értelemadó	jellegű.	
Míg	 előbbiek	 elsősorban	 a	 használatra,	 utóbbiak	 a	 tartalomra	nézve	 is	 nyújtanak	
vagy	 nyújthatnak	 eligazítást,	 olyan	 helyzeteket	 teremtve,	 amelyekben	 a	 szülő	 is	
tanul	a	gyerekétől	–	 integrálódva	ezzel	egy	másik	generáció	kulturális	perspektí-
váiba . Ha mindennek fényében akarnánk válaszolni a gyerekét a családi étkezé-
sekhez visszavezetni kívánó anyukának, azt kellene mondanunk, kérdezze meg, 
mit	 nézett	 a	 mobilján	 a	 fia.	 Esetleg	 rá	 kellene	 beszélnie	 a	 nagymamát,	 hogy	 a	
	meglepetés	 erejével	 ő	 posztoljon	 valamit	 a	 fiú	 üzenőfalára.	 De	 letölthetné	 a	
DinnerTimePlust	vagy	egy	hasonló	applikációt,	amely	meghatározott	időre	elérhe-
tetlenné	 teszi	az	 interaktív	 felületeket,	és	figyelmezteti	a	használóját,	hogy	vegye	
észre	a	körülötte	lévő	valóságot.	Vagy	valljuk	be,	hogy	a	gyerek	édesapja	is	ugyan-
ezt	csinálja	az	asztal	alatt,	csak	őt	már	senki	nem	akarja	megnevelni.	Bármennyire	
nehéz is bevallani, nincs biztos recept . A helyzet pontos felismerése, a kölcsönha-
tások	megértése,	 a	 szülői	 minta	 tudatosítása,	 a	 kontrollálás	 helyett	 az	 élmények	
közössé	 és	 kölcsönössé	 tételére	 való	 törekvés,	 a	médiaműveltség	 formálása	min-
denképpen támasz lehet a megoldás megtalálásában .
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5.4.2. Médiaműveltség a tanórán: az integráció lehetőségei

A 6. fejezetben részletesen foglalkozunk az iskolán kívüli és belüli médiatudatos-
ság	fejlesztésével.	Ezúttal	mindössze	néhány	gyakorlati	példával	világítjuk	meg	a	
médiaműveltség	tantárgyi	oktatásba	történő	integrálásának	lehetőségét.	

A	médiaműveltség	az	új	Nemzeti	 alaptantervben	 (Nat-2012,	2012)	kiemelt	 fej-
lesztési	terület,	műveltségterületeken	és	tantárgyakon	áthúzódó	készség-	és	képes-
ségkritérium.	 A	 tantárgyak	 keretében	 elsajátítandó	 ismeretek	 ugyanakkor	 nem	
mindig	nyújtanak	elegendő	útmutatást	arra	nézve,	hogyan	lehet	és	érdemes	beépí-
teni	a	médiatudást	a	tantárgyiba.	A	legkézenfekvőbb	tanács:	a	tantárgyi	példákat–	
amikor	van	rá	lehetőség	–	cseréljük	fel	a	médiából	vett	példákra	(Scheibe–Rogow,	
2012) . 

Háború és selfie

Az	újmédia	által	kínált	lehetőségek	lehetővé	teszik	a	mindennapi	ember	tapasz-
talásaiból, narratíváiból kialakuló szóbeli (oral) – képi (visual) történelem szü-
letését . Lev Manovich	és	kollégái	2014	februárjában	egy	ilyen	különleges,	pél-
daértékű	projektet	indítottak	el	az	Ukrajnában	zajló,	az	orosz–ukrán	feszültséget	
kiélesítő	 tüntetések,	 polgárháborús	 események	 kapcsán.	A	 február	 17-étől	 22-
éig	tartó,	hat	napot	felölelő	vizsgálat	a	„The	Exceptional	&	The	Everyday:	144	
Hours	 in	 Kiev”	 (Különleges	 és	 a	 hétköznapi:	 144	 óra	Kijevben)	 címet	 kapta.	
Manovich	 arra	 volt	 kíváncsi,	 hogy	 mit	 mondanak	 el	 a	 vizsgálat	 hat	 napján	
	Kijevben	az	akkor	ott	 jelen	 lévők	(ott	élők	vagy	 tartózkodók)	 Instagramra	 fel-
töltött	képei	az	életről,	 az	emberek	személyes	benyomásairól.	6165	 Instagram-
használó	13	208	képét	és	5845	egyedi	címkéjét	elemezték.	A	békésebb	időben	
jelentkező	 szociálismédia-aktivitásokkal	 való	 összehasonlítás	 végett	 a	 2014.	
február	24.	és	május	24.	közötti	időszakból	is	letöltöttek	mintegy	400	000	meg-
osztott képet .

Az	elemzés	meglepő	eredményt	hozott.	A	világ	hírmédiumai	ebben	az	idő-
ben	Kijevet	(és	a	forradalmi	középpontot,	a	Függetlenség	terét,	illetve	az	egész	
országot) harcban álló, háborús helyszínként mutatták be, ahol demonstrációk, 
összecsapások, véres forradalmi események dúlnak, ahol az emberi élet átha-
tóan	konfliktusos.	Az	 Instagram,	a	 társas	valóság	digitális	 lenyomata	azonban	
egészen	 más	 képet	 mutatott.	 Az	 ugyanott,	 ugyanakkor	 jelen	 lévő	 vagy	 részt	
vevő	 emberek	 megosztásai	 egyfelől	 hétköznapi	 életük	 mozzanatait	 mutatják:	
selfie-jeiket,	 reggeli	 öltözetüket,	 élményeiket,	 aktuális	 kulturális	 eseményeket.	
Másfelől	 a	 forradalom	 képeit,	 kiégett	 autókról,	 épületekről,	 harcokról.	 Az	
Instagramon	a	kivételes	és	a	hétköznapi	párhuzamossága	jelent	meg,	egy	össze-
tett	és	emberi,	közösségi	történet,	amelynek	kifejezőereje	jelentősen	eltért	a	hír-
médiumok	 háborúretorikájától.	 Természetesen	 nem	 az	 áldozatok	 heroizmusát	
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kívánták	a	kutatásban	jelentékteleníteni,	hanem	az	újmédia	által	nyújtott	média-
tevékenységekből	 előrajzolódó,	 alternatív,	 emberi	 narratívákat	 akarták	 megis-
merni . 

A	projekt	 szemléletesen	világított	 rá	az	emberek	által	 átélt	 és	a	média	által	
bemutatott	 történelem	különbözőségére,	 további	vizsgálatokhoz	adva	módszer-
tani kiinduló pontot a történelem és a kultúra oktatásában (The Exceptional and 
The Everyday: 144 Hours in Kiev, 2014) .

Egy nagyobb, ismertebb gazdasági botrány médiainformációi (vagy csúsztatásai) 
könnyen	megmutathatók	 és	megérthetők	 a	matematikaórán	 a	 szöveges	 példában.	
A	médiakutatás	maga	is	szolgáltat	a	matematikai	gondolkodást	fejlesztő	feladato-
kat, ha méréseket kell elvégezni, és statisztikákat kell létrehozni . Egy friss tudo-
mányos hírre való hivatkozással foghatunk bele valamely természettudományos 
kérdés	tárgyalásába	biológia-	vagy	fizikaórán,	akár	a	hír	tartalmának	megkérdője-
lezése	céljából.	Fontos,	hogy	amikor	diákjaink	véleményt	formálnak,	állást	foglal-
nak,	kérdezzük	meg	tőlük,	honnan	származik	a	tudásuk,	melyik	médium	és		milyen	
megbízhatósággal, illetve pontossággal áll véleményük hátterében . A nyelv-
tanulásban	például	a	Quizlet-típusú	online	szótárprogramok	szoktathatják	tanuló-
ink	 figyelmét	 a	művelt	 újmédia-használathoz.	De	 vannak	 különleges	 lehetőségek	
is,	 ilyen	a	kötetsorozatával	 a	közelmúltban	népszerűvé	váló	Nyáry	Krisztián	 leg-
újabb	 irodalomtörténeti	munkássága.	A	híres	 íróink	szerelmi	életéről	szóló,	 rövid	
fejezetekből	 álló	 Így	 szerettek	 ők-könyvek	 előkelő	 helyet	 foglalnak	 el	 a	 könyvel-
adási	listákon.	Felhívhatjuk	rá	a	figyelmet,	hogy	bár	könyvként	olvassuk,	a	szöve-
gek	eredetileg	Facebook-bejegyzésnek	készültek.	Pontosságuk,	megalapozottságuk	
is a digitális média könnyedségéhez illeszkedik . A tartalmi, esztétikai és technoló-
giai	 tudatosság	 fejlesztésének	 részeként	 feltehetjük	 a	 kérdést:	 vajon	 a	 médium	
megváltoztatása	 hogyan	 járult	 hozzá	 az	 írások	 hitelességéhez?	 Tudományosabb	
lett-e a sok pikáns történet könyvbe kötve? Történelemórán a forráskezelés kap-
csán	kerülhet	elő	például	a	Wikipédia	kritikai	elemzése	vagy	a	dokureality	műso-
rok történeti hitelessége . A testnevelés-egészségtan óra is kínál alkalmat a média-
tudatosításra,	arról	szólva	például,	hogy	jó-e	fülhallgatóval	a	fülünkben,	a	másikat	
nem hallva, észlelve futni .

5.4.3. Új médiaműveltség

„Meggyőződésem,	 hogy	 a	 kiberkultúrában	 való	 boldogulásunk	 elsajátítása	 leg-
alább	annyira	 fontos	a	civilizációnk,	mint	saját	magunk	számára.	 (…)	A	digitális	
média	 tudatos	használata	pedig	nem	magától	 értetődő”	–	 írja	Howard	Rheingold	
NetSmart	című	könyvének	bevezetőjében	(2012:	1).	Ebben	a	civilizációban,	a	tech-
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nológiai és emberi hálózatok megnövelt kapacitású összekapcsolásában, a részvé-
teli	 kultúrában	 a	 hagyományos	 közlésfolyamatot	 (kibocsátás,	 szórás)	 felváltja	 a	
cirkuláció,	 az	 alakító,	 megosztó,	 újrakeretező	 és	 újrakeverő	 (remix)	 médiahasz-
nálói viselkedés . Ez már nem elkülönített, egyéni akcióként, hanem közösségi- 
hálózati	 kommunikációs	 tevékenységként	 valósul	 meg.	 A	 cirkuláltató,	 „terjedő”	
(spreadable) média azokra az 1 . technikai eszközökre vonatkozik, amelyek egyik 
tartalomtípus	 terjesztését	könnyebbé	 teszik,	mint	más	 típusokét;	azokra	a	2.	gaz-
dasági	struktúrákra,	amelyek	általában	támogatják	vagy	korlátozzák	a	cirkulációt;	
azokra	 a	 3.	 tartalomjellemzőkre,	 amelyek	 a	 közösséget	 megosztásra	 motiválják;	
azokra	 a	 4.	 társas	 hálózatokra,	 amelyek	 összekapcsolják	 a	médiahasználókat;	 és	
azokra	az	5.	képességekre,	 jártasságokra,	 tudatosságra,	amelyek	szükségessé	vál-
nak (Jenkins–Ford–Green, 2013) .

Ebből	következik,	hogy	a	médiatudatosságnak,	médiaműveltségnek	mint	az	is-
merős	ismeretlenné	tételére	képes	dekonstrukciós	és	kritikai	tevékenységnek	újabb	
kompetenciákkal	és	készségekkel	kell	kibővülnie.	Az	újmédia	műveltsége	az	álta-
lános	médiaműveltség	három	pillérére	támaszkodik:	1.	a	kritikai	gondolkodásra	és	
a vele kapcsolatos analitikus készségekre; 2 . a kreatív-innovatív gondolkodásra és 
az alkotói készségekre; valamint 3 . a konnektivista gondolkodásra és a közéleti 
készségekre.	Az	első	kérdező-megértő,	a	második	alkotó,	a	harmadik	részvételen	
alapuló tevékenységet vár a médiahasználótól .

Ki tudja?

A Yale Egyetem kutatói 2015-ben hozták nyilvánosságra kutatási eredményei-
ket	arról,	hogy	az	emberek	saját	tudásukkal	kapcsolatos	percepcióit	miként	tor-
zítja	az	 információhoz	való	hozzáférés	és	a	kereshetőség	széles	körűvé	válása.	
Tanulmányukban	bemutatják,	hogy	az	interneten	történő	keresés	olyan	megté-
vesztő	illúziót	kelt,	mintha	az	információhoz	való	hozzáférés	az	információ	sze-
mélyes	 birtoklását	 is	 jelentené.	 Kilenc	 kísérlet	 eredményeivel	 azt	 igazolják,	
hogy	az	online	kereséssel	elért	információt	az	emberek	tévesen	a	saját	fejükben	
lévő	tudásnak	tekintik,	ezzel	felértékelve	saját	képességeiket	és	többnek	gondol-
va	elsajátított	ismereteiket	(Fisher–Goddu–Keil,	2015).

Selber	(2004:	7)	szerint	nem	szabad	azt	feltételeznünk,	hogy	a	diákjaink	eleve	ren-
delkeznek	médiaműveltséggel,	amelyet	csak	árnyalnunk	vagy	kiegészítenünk	kell.	
A	humaniórák	tanárai	számára	kidolgozott	javaslata	szerint	olyan	komplex	fejlesz-
tési folyamatot kell megvalósítanunk, amelynek során a tanulók 1 . a technológia 
hatékony	használói;	2.	a	technológia	tájékozott	kritikusai;	3.	a	technológia	reflektív	
alkotói	 lesznek.	Mindehhez	a	pedagógiával	kapcsolatos	új	és	 régi	kritikák	újraér-
telmezése	és	a	technológia	ember-	és	kultúraközpontú	újrafogalmazása	szükséges.	
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A	Selber-féle	modellben	az	új	médiaműveltségnek,	írástudásnak	három	egymással	
összekapcsolt	 szintje	 van:	 a	 funkcionális, amely a technológiai hozzáértésre, a 
kritikai, amely a kód-tartalom megértésére és a retorikai,	amely	a	hipertext	és	a	
közösség kezelésére vonatkozik . A harmadik voltaképpen a közösségi írástudás 
vagy	tudatosság,	ami	késztetést	ad	a	közéletben,	nyilvánosságban	való	megjelenés-
re,	 és	 készséget	 ébreszt	 a	 másokkal	 való	 kommunikációra,	 előtérbe	 helyezve	 a	
problémák	megértésére	irányuló	igényt	az	álláspontok	kisajátítása	helyett.	

Hoechsmann és Poyntz	(2012)	a	„7	C”-vel	írják	le	az	újmédia	műveltségszük-
ségletének	elemeit.	Elsőként	rámutatnak	az	identitással	kapcsolatos	tudatosság	fej-
lesztésének elengedhetetlenségére (consciousness), felhíva	 a	 figyelmet	 arra,	 hogy	
–	 különösen	 az	 ifjúság	 számára	 –	 a	 digitális	média	 vált	 az	 én	 felfedezésének	 és	
kifejezésének	meghatározó	modalitásává	(pl.	a	túlidealizált,	 túl	pozitív	fényképek	
közlése	 és	megosztása:	 a	hiperszemélyesség).	A	 szerzőpáros	másodikként	kitér	 a	
kommunikáció	hálózatos	jellegének	tudatosságelemére,	a	navigáció	és	az	informá-
ciódarabkákból	 való	 értelemtételezés	 növekvő	 igényére	 (communication). Hang-
súlyozzák	 a	 tudatos	 fogyasztói	 magatartás	 kialakításának,	 a	 megfigyelés	 és	
	megfigyeltség	(consumption, surveillance)	felismerésének	jelentőségét	(pl.	az	adat-
halászat,	az	elmerülésre	építő	reklámozás,	a	termékekkel	való	kommunikáció	lehe-
tősége	kapcsán).	Felvetik	a	konvergencia	által	kialakult,	funkcionálisan	összefolyó	
tudástér kritikai megközelítésének, a „kiborgintelligenciának” a fontosságát, azt, 
hogy	 a	 tudás	 és	 információ	 létrejöttének	 folyamatára	 immár	 a	 konvergencia	
(convergence)	 fényében	kell	 reflektálnunk	–	kijelölve	 ezzel	 a	negyedik	elemet	 is.	
Nyomatékosítják	 a	 kreativitás	 (creativity) készségeinek szükségességét, különös 
tekintettel	 a	 játékos	 viselkedésre	 és	 tartalmakra,	 az	 egyre	 nagyobb	 gazdasági	 és	
szimbolikus	értékkel	bíró	online	és	offline	játékokra.	Ennek	példájaként	törekszik	
a	felelős	közéleti	kreativitás	fejlesztésére	a	Molleindustria	valamennyi	online	játé-
ka: az oldal a mobitelefonok gyártásától a gyorséttermek ellátásáig a gazdasági-
társadalmi-politikai	 problémák	 mérlegelésébe	 vonja	 be	 a	 játékosokat.	 A	 társa-
dalmi,	 közéleti	 tudatosság	 jegyében	 jelent	 meg	 Magyarországon	 az	 Online	
Demokrácia	 Activity	 programja	 is	 2013-ban.	 A	 hatodik	 elem	 a	 másolás	 (copy-
paste),	 amellyel	Hoechsmann	és	Poyntz	 a	wiki-invenciók,	 a	plágium,	 az	 ismétlés	
jelenségeire,	a	kulturális	produkció	új	formáira	kívánja	a	kritikai	figyelmet	irányí-
tani.	 Végül	 a	 hetedik	 elemmel,	 a	 közösséggel	 (community) a hálózati, globális 
együttműködés	lehetőségeit,	nehézségeit	és	felelősségét	szemléltetik.

Minden	 bizonnyal	 elérkezett	 az	 idő,	 hogy	 ezeknek	 a	 tudatosságelemeknek	 és	
készségeknek	a	 fejlesztése	 egyre	 inkább	központi	 helyet	 foglaljon	 el	 a	 tantervek-
ben és a tanításban . De nem csupán az iskolákban, hanem a családban és általában 
a szocializációs folyamatban, a közéletbe lépés intézményesített fordulóiban . Ezek 
ugyanis azok a közegek és kulturális formák, amelyek leginkább megérzik a szü-
netmentes	és	személyes	újmédia	folyamatos	és	fokozatos	hatását,	és	amelyek	a	leg-
inkább	megélik	az	új	kultúra	 térnyerésével	 járó	(szimbolikus)	értékveszteségeket,	
hangsúlyeltolódásokat .





6.  Médiaértés 
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„Sokszor	 úgy	 érzem,	 a	 telefonom	 okosabb	 nálam”	 –	mondja	 negyvenes	 éveiben	
járó,	 kétdiplomás	 ismerősöm	 a	megalázottság	 érzésével	 a	 hangjában,	miután	 két	
percig	 keresgéli	 az	 érintőképernyős	 felületen,	 hogyan	 is	 lehet	 fotót	 csatolni	 egy	
szöveges	üzenethez.	Művészetek	iránt	fogékony	hölgyként	persze	hozzáteszi:	szá-
mára	a	processzorteljesítményhez	képest	sokkal	inkább	a	telefon	színe	a	mérvadó,	
amikor	 új	 készüléket	 vásárol.	Legyen	viszont	 bármily	 tájékozatlan	 is	 a	 technikai	
paraméterek	terén,	mégsem	tud	igazán	mellényúlni:	egy	bizonyos	kijelzőméret	és	
ár	fölött	már	biztos,	hogy	az	új	készülék	mindent	tud,	amire	neki	valaha	is	szüksé-
ge	lehet.	Sőt,	ha	egészen	őszinték	vagyunk	egymással,	azt	is	felvállalja,	hogy	leg-
alább	nyolcvan	százalékban	olyan	funkciók	rejtőznek	digitális	útitársában,	amelye-
ket	soha	nem	fog	használni…

Miért	van	az,	hogy	a	technoipar	irdatlan	mennyiségű	funkciót	zsúfol	az	egysze-
rű	felhasználóknak	szánt	készülékekbe	is?	Mire	jó	ez,	s	hová	vezet	a	folyamat?

6.1. Információs társadalomból hálózati társadalomba

Ahhoz,	hogy	valaki	megértse	a	média	21.	századi	működését,	meg	kell	ismernie	az	
információs	társadalom	sajátosságait.	Ehhez	először	meg	kell	értenie	az	infokom-
munikációs	eszközök	működésének	 logikáját,	majd	pedig	azt,	hogyan	kapcsolha-
tók	össze	ezek	az	eszközök	egy	közös	hálózattá	(Castells,	2004).	Ennek	fényében	
válik világossá, miért van szükség az információs és a hálózati társadalom fogal-
mának	taglalására	egy	médiaműveltségről	szóló	kötetben.	A	témához	ugyanis	hoz-
zátartozik	a	társadalom	mögött	álló	technológia	és	a	ráépülő	gazdasági	modell	át-
tekintése is .

A 20 . század második felét sok társadalomtudós az információs társadalom 
korszakaként	 írja	 le.	 Ez	 a	 fogalom	 –	 annak	 ellenére,	 hogy	 valamiféle	 vadonatúj	
minőség	 megjelenését	 sugallja	 –	 komoly	 társadalomtörténeti	 előzményekkel	 bír.	
A	felvilágosodás	mindent	racionalizálni	igyekvő	gondolkodásmódja	és	a	pozitiviz-
mus	filozófiája	ugyanis	alkalmas	körülményeket	teremtett	ahhoz,	hogy	a	társadal-
mak	felső	rétege	–	s	itt	elsősorban	a	nyugat-európai	társadalmak	meghatározó	cso-
portjaira,	 főként	 tudósaira	 és	 politikusaira	 kell	 gondolni	 –	 egyfajta	 racionalista	
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szemléletmóddal	 tudjon	 közelíteni	 a	 világ	 jelenségeihez.	 Az	 ezután	 megindult	
technológiai	fejlődés	és	gépesítés	nyomán	a	18.	század	elejétől-közepétől	ipari	tár-
sadalomról kezdhetünk beszélni . Az iparosodás teremtette indusztriális (vagy ipa-
ri) társadalomról sokféle megítélés volt forgalomban a maga korszakában . Néme-
lyek – pl . Saint-Simon – úgy látták, a társadalmak válságából egyetlen kiút van, 
mégpedig	 az,	 ha	 ipari	 nagyüzemként	 kezeljük	 őket.	Mások	 –	 így	 pl.	Fourier –, 
látva az ipari forradalom káros következményeit, úgy nyilatkoztak, az ipari társa-
dalomból	végső	soron	„a	népek	gyötrelme”	lett	(Mattelart,	2004).

Az	 iparosodás	 idejét	 követő	 korszakot	Ananda K. Coomarasvamy 1914-ben 
nevezte	 először	 posztindusztriális (iparosodás utáni) társadalomnak (Penty, 
1922).	A	Srí	Lanka-i	filozófus	ezzel	arra	utal,	hogy	az	ipari	forradalom	fénykora	a	
20.	század	elejére	véget	érni	 látszik.	Ami	utána	következik,	annak	leírása	a	 tech-
nológiai	 után	 gyökeresen	 másfajta	 megközelítést	 igényel.	 Coomarasvamy	 –	 s	 az	
általa	megihletett,	 a	 témának	 külön	 kötetet	 szentelő	Arthur J. Penty – azonban 
még	mindig	 fő	mozgatónak	 tekinti	 az	 iparosodást	mint	 a	 posztindusztriális	 kor-
szaknak	„megágyazó”	folyamatot.	Az	iparosodás,	a	társadalmi	átalakulás	legfőbb	
motorja	 a	 második	 világháború	 utáni	 évtizedekben	 azonban	 már	 nem	 bizonyul	
megfelelő	értelmező	keretnek:	a	posztindusztriális	társadalom	utáni	korszakot	nem	
annyira	a	technológia	továbbfejlődésével	lehet	leírni,	hanem	inkább	az	iparosodás	
következményeként megvalósult információbőséggel	 és	 az	 emberek	újszerű	ösz
szekapcsoltságával.	Ennek	megfelelően	beszélhetünk	 információs	 társadalomról,	
illetve hálózati társadalomról .

6.1.1. Az információs társadalom hozadékai

A	társadalomkutatásban	jelenleg	mintegy	harminc	különböző	címkét	alkalmaznak	
a	gondolkodók	a	20.	század	végi	és	21.	század	eleji	(nyugati)	társadalmak	leírására	
(Alvarez–Kilbourn, 2002) . Ezek között a leggyakoribbak az „információs társada-
lom”, a „globális falu”, a „digitális társadalom”, a „huzalozott társadalom” („wired 
society”), a „posztindusztriális társadalom” és a „hálózati társadalom” . Némelyek 
ezek	közül	 voltaképpen	ugyanarra	 a	 jelenségre,	 az	 információ	 társadalomszerve-
zési	 szempontból	 meghatározó	 jellegére	 utalnak,	 mások	 pedig	 ennek	 egy-egy	
egyedi	 jellemzőjét,	 illetve	következményét	emelik	ki	(pl.	a	„globális	falu”	az	em-
berek	médiaeszközökkel	történő	összekapcsoltságát,	a	„wired	society”	pedig	a	tár-
sadalom	tagjainak	kábelekhez,	vezetékekhez	és	technikai	hálózatokhoz	kötöttségét	
fejezi	ki).

Manuel Castells	vázolta	fel	 talán	a	legalaposabban	ezt	a	fajta	berendezkedést,	
sajátosságait	és	következményeit	a	 társadalmi	kommunikációra	és	a	médiára	néz-
ve.	 1996–1998	 között	 publikált	 trilógiája	 az	 információs	 társadalomról	 egyfelől	
alapos	áttekintést	ad	a	korszak	átalakulásairól,	másfelől	megmarad	annak	a	kriti-
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kus vezérgondolatnak a mentén, amely szerint az információs robbanás a társadal-
mi	fejlődés	mellett	egy	sor	negatív társadalmi következménnyel	is	jár.	A	spanyol	
szociológus	 ennyiben	 határozottan	 szakít	 az	 utópisztikus	médiaelemzőkkel,	 akik	
szerint	a	technológiai	fejlesztések	okvetlenül	az	emberi	fejlődés	segítői.	E	fejezet-
ben	 a	 Castells	 által	 felsorolt	 főbb	 jellemzők	mentén	 tekintjük	 át	 az	 információs	
korszak legfontosabb ismérveit . (Jóllehet a társadalomkritikai megközelítést alkal-
mazó	tudóst	számos	kritika	is	érte,	az	információs	társadalom	fogalmának	jellem-
zésekor	mégis	máig	ő	a	leggyakrabban	idézett	gondolkodó.)

A	castellsi	leírás	szerint	az	információs	társadalom	legfőbb	sajátossága	az,	hogy	
újszerű gazdálkodást	hoz	létre.	Ebben	az	új	gazdasági	modellben	az	idő	és	a	tér	
új	 formái	 alakulnak	ki.	Az	„időtlen	 idő”	korszakában	a	hálózati	 technológiák	 le-
bontják	az	idő	múlásának	hagyományos	logikáját,	a	folyamatok	időbeli	sorrendjét,	
a szövegbefogadás egyenes vonalú szokását és egy sor, az információs társadalom 
korszaka	előtt	működtetett	hagyományos	logikai	szerkezetet	(Z.	Karvalics,	2003).	
Ezek helyébe hipertextet, egymásra mutató linkeket, az időugrás	lehetőségét,	az 
egyidejűség logikáját vezeti be a technológia . Ahogy a gondolatok befogadásának 
módja	és	az	időkezelés	változik,	úgy	módosul	a	térérzékelés	is:	a	test	helyhez	kö-
töttségét	a	„globális	falu”	képzete	váltja	fel,	az	ember	fizikai	és	szellemi	növekvése	
már	 nem	 okvetlenül	 párhuzamos,	 s	 a	 valós	 idejű	 közvetítésnek	 köszönhetően	 az	
információs	társadalom	emberei	és	társadalmai	utazás	nélkül	kötődnek	össze	egy-
mással a globális világban .

A	tér	és	az	 idő	 fogalmainak	átalakulása	mellett	az	 információs	 társadalomban	
kialakul	 egy	 új,	 ún.	 technogazdasági	 szemléletmód,	 amelynek	 alapja	 az	 „infor-
macionalizálódás”.	Castells	megfogalmazásában	ez	egy	olyan	technológiai	jelen-
ség, amely az emberi információfeldolgozó és kommunikációs képességek kiter-
jesztését	 jelenti	 a	 mikroelektronika,	 a	 szoftverfejlesztés	 és	 a	 géntechnológia	
eszközeivel	(Castells,	2004).	Szintén	a	tér-	és	időfogalom	módosulása	és	az	emberi	
kommunikációs	 és	 információfeldolgozó	 képességek	 jelentős	 bővülése	 miatt	 be-
szélhetünk	legkésőbb	a	20.	század	végére	egy	olyan	globális	gazdaságról,	amely-
ben	 a	 termelő	 és	 a	 fogyasztó	 közti	 tengelybe	 újabb	 szereplők	 csatlakoznak	 be.	
E	gazdasági	modellben	már	nem	a	fizikai	javak	termelésével	(marxi	szóhasználat-
tal:	 a	 tőkével	és	a	 termelőeszközök	birtoklásával)	 lehet	előnyhöz	 jutni,	hanem	az 
információk termelése, tárolása, nyilvántartása, feldolgozása és újraelosztása 
jelenti	 a	 gazdasági	 hatalom	 alapját.	 Jól	 példázza	 ezt	 a	 hidegháború	 korszakának	
fejlődésmenete:	a	Szovjetunió	és	az	Amerikai	Egyesült	Államok	főként	a	fejleszté-
sek	 szabványai,	 az	 ipari	 újítások	mögött	 álló	 tudományos	minőségű	 információk	
megszerzése miatt kémkedett egymás területén, nem beszélve a diplomáciai és ha-
dászati	információk	beszerzésének	belső	kényszeréről.	Immár	nem	elsősorban	fizi-
kai	 javakról,	 hanem	 különböző	 jelenségekről	 (kísérleti	 eredményekről,	 hadászati	
tervekről,	diplomáciai	lépésekről	stb.)	szóló	információkból	lehet	„tőkét	kovácsol-
ni” – átvitt és szó szerinti értelemben egyaránt .
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Az	 információs	 társadalom	 korszakában	megjelenik	 az	 értékláncban	 az	 infor-
mációalapú	 „termékek”	 tervezője	 és	 üzemeltetője,	 valamint	 azok	 a	 szereplők	
 („integrátorok”),	 akik	 biztosítják	 egy-egy	 új	 termék	 beilleszkedését	 a	 meglévő	
termékek közé (pl . a szoftverpiacon) . Emellett bonyolultabbá válik a termékek el-
osztása is: a tömegtermelés korábbi vertikális üzleti modelljét (termelés „oda-
fönt” és elosztás „odalent”) horizontális kapcsolatok	 váltják	 fel,	 amelyekben	 a	
termelés	és	a	 fogyasztás	egymással	hozzávetőleg	egyenrangú	felek	között,	 rugal-
masan történik . Az átalakulás kulcsa az, hogy míg az ipari korszakban a termelés-
hez	szükséges	 tudást,	 eszközöket	és	 szabványokat	 tőkés	befektetők	és	 szakembe-
rek	 viszonylag	 szűk	 köre	 birtokolta,	 addig	 az	 információs	 korszakban	 az	
információs „termékek” termeléséhez szükséges eszközök és szabványok minden-
kinek a rendelkezésére állhatnak . (Ugyanez persze nem mondható el a termeléshez 
szükséges	 tudásról	 és	 kreativitásról.)	 A	munkaerőpiac	 főszereplője	 többé	 nem	 a	
munkás vagy a mérnök, hanem a menedzser és a businessman (üzletember), 
akiknek a legnagyobb a háttértudásuk .

Csupán	 a	 technikai	 környezet	 változásainak	 elemzése	 azonban	 nem	 ad	 teljes	
képet	a	valóságról,	ezért	szükség	van	egy	új	elemre,	amely	jól	jellemzi	a	társadal-
mi átalakulás lényegét: a tudásra . Az információ birtoklását és feldolgozását igény-
lő	 tudás	 alkalmas	 arra,	 hogy	 az	 információs	 társadalmat	 újabb	módon,	 „tudás-
társadalomként”	 jellemezze	 (Farkas,	2002).	Ugyanakkor	az	 is	egyértelmű,	hogy	
az információs társadalom hagyományos fogalma csak egy nagyon merev társa-
dalmi valóságot képes rögzíteni . A tudás társadalmi szerepének túlhangsúlyozása 
is nagyon sok szempontból problémás: oktatási kérdéseket vet fel, megmerevítheti 
a társadalmi mobilitást stb . Ugyanakkor érdemes a demokratikus intézményrend-
szer legfontosabb eszközeként kezelni egy ilyen hálózati alapon szervezett társada-
lom tudását . Az információs-kommunikációs társadalom fogalma a tudástársada-
lomhoz	képest	végső	soron	sokkal	pontosabban	írja	le	azt	az	alapvetően	gazdasági	
érdekeken	 alapuló,	 az	 információ,	 illetve	 a	 tudás	 adás-vétele	 köré	 szerveződő,	
szimbolikus	 tőkefajták	 átválthatóságán	 alapuló	 világot,	 amely	 egyre	 inkább	 jel-
lemzi	az	új	évezred	elejét.

6.1.2. A „sötét oldal”

Fejfájás,	rövidlátás,	nyak-	és	vállproblémák	a	testi,	elidegenedés,	függőség,	adatvé-
delmi aggályok a lelki-szellemi oldalon . Minden gyümölcse mellett az egyént és a 
társadalmat egyaránt kihívásként éri az információs, illetve tudástársadalom kitel-
jesedése.

A	kedvező	változások	mellett	Castells	negatív	következményeket	is	azonosít	az	
információs társadalomba való átmenet során . A mindennapi munkavégzés egyé-
niesedik, individualizálódik.	A	manufaktúrákban	s	később	a	gyárakban	még	ha-
tározottan	 jelen	 volt	 a	 munkavégzők	 egymásra	 utaltsága:	 minél	 több	 munkafá-
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zisból	 állt	 egy	 termelő	 tevékenység,	 annál	 jobban	 kellett	 ügyelni	 az	 egyes	
munkafázisok hibátlan kivitelezésére, hogy a késztermék maga is hibátlan lehes-
sen .

Magányos információmunkások

Paradox	módon	az	összekapcsoltság	korszakában	jelenik	meg	a	legtöbb	„magá-
nyos	munkás”	a	munkaerőpiacon.	Az	 információtermelés	és	 -feldolgozás	mint	
munka legtöbbször csak technikai eszközök meglétét igényli, emberi munkatár-
sak	 jelenlétét	 nem	 feltétlenül.	Másfelől	 a	 tervezés	 és	 a	 kivitelezés	mindennapi	
feladatai	során	pl.	egy	szoftverkészítő	programozó	a	legritkább	esetben	látja	át	
a	teljes	munkafolyamatot:	individualizálódásával	együtt	elvész	a	rálátása	arra	a	
nagy	egészre,	amelynek	ő	és	munkája	csupán	egy	kis	részét	alkotja.

Az információhoz való hozzáférés különbségei és az egyes országok, illetve régiók 
eltérő	lehetőségei	az	új	típusú	gazdasági	modellhez	való	csatlakozásban	szinte	ma-
gától	értetődően	eredményezik	a	nemzetek	közötti	kiéleződött	versenyt.	Az	új	glo-
bális	gazdaság	jelentős	egyenlőtlenségeket	mutat.	Bár	a	technooptimista	megköze-
lítés	képviselői	–	így	Alvin Toffler (1980) és Nicholas Negroponte (1996) – szerint 
a	 technológiai	 fejlődés	 egyértelműen	 kedvező	 hatással	 bír	 a	 globális	 gazdaságra,	
Castells	 rámutat:	 a	 technológiai	 változások	nem	minden	 érintett	 számára	 egyfor-
mán	 kedvezőek.	Az	 információkhoz	 és	 egyáltalán	 a	 technológiai	 lehetőségekhez	
való	hozzáférés	mértéke	eltérő,	s	ennek	függvényében	alakul	ki	a	piaci	szereplők	
versenyelőnye,	illetve	-hátránya.	(Hozzá	kell	tenni:	az	egyén	szintjén	ugyanennyi-
re	problémás	kérdés	egyfelől	a	digitális	technológiákhoz	való	hozzáférés,	másfelől	
a	használat	módjai	és	motivációs	szintje.)

Az információs korszak további következménye a szuverén nemzetállamok ere-
jének,	önállóságának	csökkenése.	Ez	azonban	Castells	szerint	nem	a	nemzetállami	
keretek	eltűnését	vagy	 felszámolását	 jelenti,	hanem	azt,	hogy	a	meglévő	és	meg-
maradó nemzetállamoknak egyre fokozottabban kell számolniuk a többi nemzetál-
lammal szemben fennálló interdependencia	 (kölcsönös	 függőség)	 következmé-
nyeivel.	 Az	 egyes	 országok	 gazdasági	 rendszerei	 többé	 nemigen	 értelmezhetőek	
önállóan, hiszen a globális információgazdálkodás következtében egyre inkább 
egymásra	lesznek	utalva:	nemcsak	az	Európai	Unión	vagy	az	USA-n	belül,	hanem	
a világ számos országában alakulnak ki decentralizált piacok,	 amelyek	 a	 jóléti	
állammodelljük	megvalósítása	 érdekében	 kénytelenek	 együttműködni	 akár	 távoli	
országok gazdasági rendszereivel vagy nemzetközi gazdasági szövetségekkel is .

Ugyancsak fontos mozzanata az információs társadalomnak – mutat rá Antonio 
Negri	(Hardt–Negri,	2005)	–,	hogy	az	emberek	munkája	vagy	legalábbis	annak	jó	
része	nem	anyagi	 természetű.	E	gondolat	kritikusai	kiemelik:	az	 információs	 tár-
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sadalomban	 is	 szükség	 van	 ipari	 termelésre,	 anyagi	 javak	 előállítására.	Ám	való	
igaz,	hogy	az	információs	társadalom	korszakában	a	tőke	és	a	fizikai	termelés	he-
lyett	az	információval	való	gazdálkodás,	az	információgazdaság	válik	a	legjelentő-
sebb szektorrá a nemzetek gazdasági életében – ez a változás az, amely miatt a 
„posztindusztriális” megnevezés helyett „információs” korszakról érdemes be-
szélni . Az információgazdálkodás azonban magával hozta az információs kémke-
dést,	 az	 adatlopást	 és	 a	 szellemi	 tulajdonjog	 megsértését	 is,	 mint	 a	 jogosulatlan	
gazdasági	előnyszerzés	új	formáit.

6.1.3. Az információs társadalom és a médiumok viszonya

Örvendezünk	ugyan	afölött,	hogy	az	újmédia	villámgyorssá	teszi	a	hírtovábbítást,	
s	 így	a	civil	 is	 lehet	újságíró,	de	a	Twitteren	elsőként	közzétett	bejegyzés	a	West	
Balkán-tragédiáról	annyi	valóságelemet	tartalmazott,	amennyi	szőlő	a	kannás	bor-
ban	található.	A	romák	által	elkövetett	késelésről	szóló	tweet	után	hamar	kiderült:	
nem	erőszak,	hanem	tömeges	pánik	okozta	az	eseményeket.	A	tömegkommuniká-
ció	médiumai	nem	haboztak	átvenni	az	álhírt,	az	utólagos	korrekciónak	pedig	jó-
val	kisebb	a	hatásfoka,	mint	az	elsőre	megalapozott	információterjesztésnek.	S	ez	
csak	egy	példa	az	ó-	és	újmédia	találkozásakor	felmerülő	problémákra.

Információs	társadalom	nem	képzelhető	el	az	információkat	feldolgozó,	közve-
títő	és	terjesztő	médiumok	nélkül.	„Minden	médium	új	civilizáció	hordozója.	Ez	a	
központi	 jelentőségű,	 csírájában	 már	 Condorcet-nál és Mumfordnál	 fellelhető	
eszme	az	1950-es	évektől	még	inkább	kibontakozott	[kiemelés	–	B.	T.]”	–	mutat	rá	
Mattelart (2004) . A médium és a technológia összefonódását s így a személyközi 
és	a	társadalmi	kommunikációra	gyakorolt	hatásukat	számos	szerző	tekintette	ki-
indulópontnak,	különféle	osztályozási	 szempontok	szerint	egymásra	épülő	 (volta-
képpen a társadalmi kommunikáció történeti korszakait leíró) szakaszokat elkülö-
nítve .

Harald Innis (1951) kétféle kommunikációs irányultságot különböztetett meg:
1 .  Az időhöz kapcsolt kommunikációs médiumok	 –	 pl.	 a	 szájhagyomány	 és	 a	

kéziratos források – az emlékezetet, a történetiséget, a kis közösségeket és a 
gyűléseket,	valamint	a	hatalomgyakorlás	párbeszédes	formáit	helyezik	előtérbe.

2 .  A térhez kapcsolt médiumok	csoportja	–	a	nyomtatás	és	az	elektronikus	kom-
munikáció	 által	 megjelenített	 gépesített	 hagyomány	 –	 központosító	 jellegű,	 a	
teret	kiterjesztve	és	ellenőrizve	gyakorolja	hatalmát.

Marshall McLuhan tömör megállapítása szerint „a médium maga az üzenet” . Az 
általa felvázolt médiumtörténetben
1.	 	a	 természetes	 kommunikációt	 (szájhagyomány,	 gesztusok	 útján	 folyó,	 vala-

mennyi érzékszervet mozgósító kommunikáció)
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2.	 	a	látás	zsarnokságának	kora	(betűírás,	nyomtatás),	majd
3 .  az elektronikus továbbítás kora követte .

Ez	 utóbbi	 a	 többi	 érzékszerv	 visszatérésének	 korszaka,	 amelyet	 egy	 új,	 globális 
törzsiség	 vált	 fel	 (McLuhan,	 1964).	Mindkét	 szerzőnél	 összefonódik	 a	médium-
történet	 és	 a	 társadalomtörténet,	 hiszen	 abból	 az	 alaptételből	 indulnak	 ki,	 hogy	
egyrészt	a	médiumok	fejlődése	és	változásai	meghatározzák	a	lehetséges	kommu-
nikációk	módját	s	így	a	társadalom	egészének	állapotát,	másrészt	hogy	a	kommu-
nikációban	 alkalmazott	 médiumok	 alakítják	 a	 társadalom	 kulturális	 viszonyait.	
(A	két	kanadai	kutató,	 Innis	és	McLuhan	nézetrendszere	 sok	 tekintetben	azonos.	
McLuhan	egy	ízben	maga	is	elismerte,	hogy	médiumtörténetét	az	innisi	gondola-
tok átstrukturálásával hozta létre .)

Akár	 optimista,	 akár	 kritikus	 nézőpontból	 közelítünk	 a	 médiumtechnológiák	
társadalomra gyakorolt hatására, az elvitathatatlan, hogy a médiumok „önálló éle-
tet	élnek”.	Sajátságos	szerveződésük	van,	így	organizmusként	(azaz	szervezetként)	
tekinthetünk	rájuk.	Talán	ezért	is	érezhetjük	olykor	úgy,	hogy	a	telefonunk	vagy	a	
tévénk	 okosabb	 nálunk.	 Az	 organizmusokkal	 foglalkozó	 filozófiákat	 Ropolyi 
László	 (2006)	 szerint	 két	 szempont	 alapján	 lehet	megkülönböztetni:	 az	 organiz-
mus	 autonóm	 vagy	 külső	 kontroll	 alatt	 álló	 jellege,	 valamint	 értéksemlegessége	
vagy értékterheltsége szerint (6.1. táblázat).	Az	autonóm	organizmus	önszervező-
dő,	külső	hatás	és	beavatkozás	nélkül	is	képes	létrejönni,	míg	a	külső	kontroll	alatt	
álló	csakis	környezeti	hatásra	 jöhet	 létre.	Az	organizmusok	keletkezésének	érték-
terheltsége	 abban	nyilvánulhat	meg,	hogy	 létük	következményeit	 nem	 lehet	 telje-
sen	elválasztani	a	környezetük	által	megkövetelt	következményektől.	Értéksemle-
gesség	esetében	azonban	a	szerveződés	 léte	nem	ad	hozzá	semmilyen	 többletet	a	
környezeti feltételek által megkövetelt létezéshez, vagyis az organizmus – például 
egy	médiarendszer	–	a	környezet	„értékterheltségétől”	függetlenül	működik.

6.1. táblázat:  A szerveződésfilozófiák egy lehetséges osztályozása

A SZERVEZŐDÉS Autonóm „Külső” kontroll alatt áll

„Értéksemleges” determinizmus
mechanisztikus világkép

instrumentalizmus
teremtés

„Értékterhelt” szubsztantivizmus
kibontakozás

konstruktivizmus
evolúció, konstrukció

Magától	értetődő,	hogy	a	legtöbb	szerző	a	technooptimista	irányba	mozdul,	s	ép-
pen	e	 lépés	miatt	adós	marad	a	médiumfejlődési	 lépcsők	azonosításával,	 illetve	a	
médiaevolúció okainak feltárásával . Mattelart egyenesen „determinista csapdá-
nak” nevezi azokat az elméleteket, amelyek szerint a médium határozza meg az 
üzenetek	jellegét	–	így	szerinte	Innis	és	McLuhan	nézetrendszere	is	determinista.	
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Egyikük	sem	utal	ugyanis	nyíltan	arra	a	tényre,	hogy	a	médiumok	különböző	kor-
szakai	nem	felváltják	egymást,	hanem	kiegészülve	fejlődnek	tovább.	Éppen	mert	a	
korszakok közötti meghatározó különbségekre koncentrálnak, elmulasztanak rá-
kérdezni	 a	 különböző	médiumok	 uralta	 korszakok	 alapvető	 hasonlóságaira.	Nem	
afféle	„megszüntetve	megőrzés”	zajlik	ugyanis	akkor,	amikor	a	médiumkorszakok	
felváltják	egymást,	hanem	minden	egyes	korszak	magába	olvasztja	az	őt	megelőző	
korszakok	jellegzetességeit,	s	kibővíti	valamilyen	(médiumtechnológiai)	újdonság-
gal, amely aztán társadalmi kommunikációs változást eredményez .

A 6.1. táblázatban	szembetűnő,	hogy	a	determinista és a konstruktivista irá-
nyultság	 homlokegyenest	 ellentétes	 alapelvekből	 indul	 ki.	 A	 médiumközpontú	
gondolkodásmódok	 közös	 alapja	 valójában	 mégis	 megjelölhető:	 kivétel	 nélkül	
minden szellemi irányzat igen rugalmasan kezeli az információ fogalmát . Amikor 
különböző	 tudományterületek	 az	 információ	 mibenlétét	 próbálják	 meghatározni,	
helyenként az lehet az olvasó érzése, hogy „amolyan fekete doboz lett, mindenho-
vá	illő	és	mindenre	válaszoló,	szemantikailag	mindig	változó,	afféle	Próteusz-alak-
zat,	 amely	 most	 került	 ki	 a	 képlékeny	 fogalmak	 Pandóra-szelencéjéből”	 (Thom,	
1974, idézi Mattelart, 2004: 65) . Amikor információs társadalomról beszél a társa-
dalomtudós, akkor szükségképpen úgy tekint az információra, mint ami a társada-
lom	szerveződésében	meghatározó	szereppel	bír.	Hozzáférhetősége,	felhasználásá-
nak	módja,	egyáltalán	a	vele	való	gazdálkodás	képessége	jelöli	ki	az	egyén	helyét	
a társadalomban . Ily módon az információs társadalom nem pusztán a társadalom 
egyik	kategóriája	 lesz,	hanem	alapkategóriaként	viselkedik	–	az	 információ	alap-
szervezete az információs társadalom, amely egyúttal magának a társadalomnak a 
szabványává válik .

E közvélekedés nem ritkán komoly optimizmussal párosul . „Az információ lesz 
– decentralizálóképessége révén – Norbert Wiener állítása szerint – a második 
ipari	 forradalom	forrása:	a	 forradalom	hordozza	majd	az	emberek	felszabadításá-
nak	ígéretét.	Meghaladva	az	információ	szűk,	statisztikai	meghatározását,	ő	ezt	a	
fogalmat	egész	tudáskészletek	megnevezésére	használja,	a	társadalmi	intézménye-
ket	pedig	az	információ	gyűjtésének,	felhasználásának,	tárolásának	és	átadásának	
eszközeként értelmezi: idetartozik a rádió, a mozi, a telefon, a távíró, a posta, a 
könyvek,	 a	 sajtó,	 sőt	 az	 iskolarendszer	 és	 az	 egyház	 is.	 A	 kommunikáció	 során	
használt berendezésekbe vetett reményt komoly fenntartások kísérik: ahhoz, hogy 
e gépek képesek legyenek az entrópia ellenében hatni, az információ keringésének 
akadálytalannak	 kell	 lennie.	 Ám	 a	 jelenlegi	 társadalomban	 a	 hatalom	 és	 a	 pénz	
játszmái	akadályozzák	ebben”	(Mattelart,	2004:	73–74).

Mint	 látható,	 az	 információs	 társadalom	a	 jövő	 ígéretét	hordozza:	 állandó	ala-
kulásban	van,	meg	nem	állapodott	állapotban,	egészen	addig,	ameddig	teljes,	min-
denre	kiterjedő	igénnyel	nem	léphet	fel	 társadalomszervező	erőként.	A	két	kulcs-
szó a hozzáférés és a felügyelet.	 „A	 társadalomban	megtalálható	 (…)	 tényezők	
közül	a	hírközlő	eszközök	ellenőrzése	a	leghatékonyabb	és	legfontosabb”	(Wiener,	
1974: 165) .
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6.1.4. Problémák és egyenlőtlenségek

A	minap	egy	hetvenes	éveiben	járó,	bottal	közlekedő	asszony	gondolkodtatott	el	a	
digitális	 felzárkózásról.	Nem	 tett	 egyebet,	mint	 ült	 a	 biztosító	 ügyintézőjénél,	 és	
hangosan	méltatlankodott	 a	 magas	 gépjármű-felelősségbiztosítási	 díja	 miatt.	 Né-
hány	percnyi	lélektani	nyomásgyakorlás	hatására	az	ügyintéző	fejében	felgyulladt	
a	kis	villanykörte,	és	felajánlotta	a	hölgynek,	hogy	ha	elektronikus	szerződést	köt,	
és	online	banki	átutalással	 intézi	a	díjfizetést,	akár	kétezer	forintot	 is	megtakarít-
hat.	„Évente	vagy	havonta?”	–	hangzott	az	azonnali,	jogos	kérdés.	„Évente.”	„No,	
annyiért bizony nem fogok e-mail címet csináltatni” – zárta le a beszélgetést a 
hölgy,	aki	valószínűleg	továbbra	sem	kíván	beállni	a	digitális	nemzedék	tagjainak	
sorába .

Az információs társadalom képzete rendre összefonódik a technológia kérdései-
vel.	 Az	 információbőség	 társadalomfejlesztő	 hatásáról	 szóló	 optimista	 víziókat	
azonban	rendre	megzavarják	olyan	jelenségek,	mint	a	digitális	szakadék,	a	hozzá-
férés motivációjának hiánya, netán korlátozása, a cenzúra stb . Amíg az informá-
ciós	társadalom	nem	érheti	el	az	utópiákban	megfogalmazódó	végső	állapotát,	ad-
dig	 jobbára	 a	 róla	 és	 a	 problémáiról	 szóló	 közbeszéd	 uralkodik	 az	 információs	
társadalomban	 zajló	 kommunikációkon.	 Így	 válik	 e	 fogalom	 önmaga	 témájává,	
önmagára	visszautaló	kifejezéssé.	A	róla	szóló	kommunikációk	a	saját	maga	rend-
szerén belül fogalmazódnak meg: információs társadalomról és problémáiról a 
problémás információs társadalomban beszélünk .

A hozzáférés és az átláthatóság mellett a felügyelet és korlátozásnélküliség és 
az	 ennek	 nyomán	 létrejövő	 egyenlőség	 a	 legélénkebb	 viták	 tárgya.	 A	 techno-
optimista	 számára	 a	 technológiai	 fejlődés	 a	hozzáférés	bővülésével	 az	 athéni	de-
mokrácia	 legújabb	kori	utódjának	eljövetelét	 jelenti,	a	 technopesszimista	számára	
pedig	a	zsarnokság	új	formáinak	megjelenését.	Utóbbiak	úgy	érvelnek:	a	világgaz-
daság felépítése során a belekapcsolódó társadalmi formák nemhogy megszüntet-
ték,	 hanem	 éppenséggel	 növelték	 a	 szakadékot	 a	 fejlődő	 és	 a	 lemaradó	 gazdasá-
gok,	 társadalmak	 és	 kultúrák	 között.	 Az	 ENSZ	 fejlesztési	 programjának	 1999.	
évről	 szóló	 jelentése	 már	 határozottan	 mutatja	 ezt	 a	 tényt:	 a	 tipikus	 internetező	
akkor	35	évnél	fiatalabb,	angolul	beszélő,	nagyvárosi,	felsőfokú	végzettséggel	ren-
delkező	 férfi	 volt.	A	 2001-ben	 kelt	 előrejelzés	 szerint	 egy	 évtized	 alatt	 ki	 kellett	
volna	egyenlítődnie	az	internet-hozzáférés	lehetőségei	közti	különbségnek,	ám	„az	
OECD	országaiban	két	 lakosra	 jut	 egy	 telefonvonal,	 a	 fejlődő	országokban	 tizen-
ötre,	 míg	 a	 (hagyományos	 besorolás	 szerint)	 legkevésbé	 fejlett	 országokban	 két-
százra; az emberiség egyharmadának még nem áll rendelkezésére elektromos 
áram”	(ENSZ	Fejlesztési	Program,	1999).

Tíz	évvel	később	természetesen	biztatóbb	eredményeket	találunk,	de	a	növeke-
dés	 –	 a	 várakozásokkal	 ellentétben	 –	 korántsem	 nevezhető	 robbanásszerűnek	
(Information	Society	Policies,	2009).	2009-ben	Észak-Amerika	és	az	óceániai	tér-
ség a maga 74, illetve 60 százalékával vezette a sort az internetellátottság tekinte-
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tében,	 s	 a	 leginkább	 iparosodott	 területeken	 láthatóan	kisebb	mértékű	növekedés	
volt	tapasztalható	e	téren,	mint	a	fejlődő	országok	alkotta	régiókban.	Ám	szemlá-
tomást	messze	vagyunk	még	a	teljes	lakosság	internetellátottságától	–	s	ez	különö-
sen	igaz	Afrikára,	Ázsiára,	a	Közel-Keletre,	valamint	Latin-Amerikára	és	a	karibi	
térségre . A világátlag 2009-ben 25,6 százalék volt, azaz átlagosan minden negye-
dik ember érezhette az információs társadalom áldásos hatásait – s belátható, hogy 
ez	az	arány	valószínűleg	2015-re	sem	éri	el	a	100	százalékot.

Az	ENSZ	–	részben	az	arab	lázadásokkal	összefüggésben	–	a	következőképpen	
fogalmazott	2011-es	jelentésében:	„Az	internet	nélkülözhetetlen	eszköz	az	emberi	
jogokért	való	küzdelemhez,	az	egyenlőtlenségek	eltörléséhez,	az	emberiség	gyor-
suló	 fejlődéséhez	 és	 az	 emberi	 haladáshoz.	Ezért	 a	 jövőben	minden	 tagállamnak	
dolgoznia kell azon, hogy megkönnyítse a világhálóhoz való hozzáférést mindenki 
számára.”	(ENSZ-állásfoglalás,	2011)	A	sorok	árulkodó	nyíltsággal	támasztják	alá	
„az ígéret társadalmának” geopolitikai	 problémákból	 eredő	 hiányosságait	 és	 ne-
hézségeit,	 a	 felügyelet	 és	 a	 korlátozás	 lehetőségének	 hatalom	 általi	 birtoklását.	
Nem elég ugyanis sem az, ha valaki részt akar venni az információs társadalom-
ban.	Ugyanígy	nem	elegendő	az,	hogy	egy	régió	fejlettsége	lehetővé	teszi	az	aktív	
részvételt:	 az	 egyénnek	 az	 infrastrukturális	 adottságokon	 túlmenően	 személyes	
motivációja	is	kell,	hogy	legyen	–	s	akkor	még	nem	szóltunk	arról,	hogy	az	adott	
régió	hatalmi	tényezői	hogyan	viszonyulnak	az	elérhető	tartalmakhoz:	vezetnek-e	
be	 korlátozásokat,	 cenzúrát,	milyen	 lehetőségeket	 biztosít	 a	 szolgáltató,	 s	milyen	
törvényekkel szabályozzák pl . az internetes tartalmak elérését . E tekintetben még 
szomszédos régiók között is nagy eltérések tapasztalhatók .

6.1.5. Az információs és a tudástársadalom jövőképe

Ha	ma	Észtországban	valaki	autót	vásárol,	nem	kell	okmányirodába	vagy	biztosí-
tóba	 mennie,	 feltéve,	 hogy	 van	 internetkapcsolata.	 Némi	 egyszerűsítéssel:	 be-
szkenneli	az	adásvételi	szerződést,	elküldi	egy	közigazgatási	intézmény	e-mail	cí-
mére,	 s	mire	 elfogyasztotta	 az	 ebéd	 utáni	 kávéját,	 e-mailben,	 digitális	 aláírással	
hitelesítve már meg is kapta az átírásról szóló bizonylatot és az autó elektronikus 
törzskönyvét.	Bónuszként	személyre	szabott	biztosítási	ajánlatok	is	várnak	a	tulaj-
donosra,	amelyek	közül	szintén	helyben	dönthet,	sőt	digitálisan	szerződhet	is	a	ki-
választott	 szolgáltatásra.	 Ilyen	 lehet	 a	 jól	 működő	 elektronikus	 közigazgatás,	 az	
információs társadalom egyik leglátványosabb kényelmi szolgáltatása .

Az	információra	alapozott	társadalmi	berendezkedés	egyfelől	a	cselekvő	társa-
dalom	 képzetét	 vezette	 be	 a	 köztudatba,	másfelől	 a	 posztmodern	 szerzőit	 ihlette	
meg . Amitaï Etzioni,	 a	modern	 szervezetek	szakértője	az	új	 társadalomról	 folyó	
diskurzusba	 elsőként	 vonta	 be	 a	 részvételi	 demokrácia	 témáját	 (Etzioni,	 1968).	
A	közösségeket	„emberek	társadalmi	hálójaként”	(webs of people) határozta meg, 
olyan emberekre utalva, akik a másikat személyként ismerik el, és hangot adnak 
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erkölcsiségüknek	(Etzioni,	1995:	IX).	A	felelős	építkezés	és	útkeresés	a	kis	közös-
ségeknél	 kezdődik,	 és	 egészen	 az	 emberiség	 szintjéig	 tart.	 A	 jövő	 társadalmát	
mindenekelőtt	 cselekvőként	 és	 posztmodernként	 írja	 le.	Cselekvő,	mert	 csak	 egy	
közös	értékekre	alapozó,	cselekvőképes,	meglátásainak	hangot	adó	társadalom	ké-
pes	szembeszállni	a	jogok	túlburjánzásának	és	a	felelősség	hárításának	jelenségé-
vel . Posztmodern pedig abban az értelemben, hogy a második világháború alatt 
és	 után	 kifejlesztett	 kommunikációs	 és	 tudástechnológiák	 az	 ipari	 korból	 (a	mo-
dernitásból)	 örökölt	 társadalmi	 berendezkedés	 számára	 kihívást	 jelentettek,	 ame-
lyet	elsősorban	erkölcsi	kihívásként	lehet	felfogni.

Miként	képes	felelősen	kezelni	a	társadalom	az	új	eszközöket?	A	választ	ismét	
csak	a	 felelős	cselekvés	kulcsfogalmában	 lelhetjük	meg.	 (Etzioni	kommunitarista	
nézetei nem mentesek az utópisztikus felhangoktól, s a technokritikus nézet képvi-
selői	számára	olykor	komikusan	és	indokolhatatlanul	harcosként	jelennek	meg.)

Más utat választ az információs társadalom posztmodernségének leírásához 
Lyotard.	Az	 első	kiadást	 1979-ben	megélt	művében	 (Lyotard,	 1993)	 társadalom-
kritikai	kifejezésből	filozófiai	fogalommá	érleli	a	posztmodernitást.	Kiindulópont-
ja	 szerint,	 amikor	 a	 társadalmak	belépnek	a	posztindusztriális	korba,	 a	kultúra	 a	
posztmodern	korszakba	ér.	Európában	ez	a	második	világháborút	követő	újjáépítés	
végeztével,	az	1950-es	évek	végén	történt	meg.	Ettől	az	időtől	fogva	megváltozik	a	
tudás	és	a	 tudást	 legitimáló	 intézmények	státusza.	Megjelenik	a	 társadalomban	a	
hitetlenség, a fenntartás a „nagy elbeszélésekkel” szemben . E kételkedés eredmé-
nyeképpen a tudományos tudás csak az egyik lehetséges beszédmód lesz: egy le-
hetséges	diskurzustípus	a	többi	között,	amelynek	státusváltozása	a	társadalmi	fej-
lődéssel	függ	össze.

A tudás mint árucikk

„Ebben	a	korban,	amikor	a	tudás	fő	tétje	annak	árucikké	válása	és	beilleszke-
dése	új	ipari	és	kereskedelmi	stratégiákba,	súlyos	tévedés	azt	hinni,	hogy	a	tel-
jesítmény/teljesítőképesség,	 az	 input/outputban	 mérhető	 hatékonyság	 a	 tudás	
kritériuma	 lehet.	 (…)	A	posztmodern	 tudás	 ambivalens	 természetű.	Egyszerre	
új	hatalmi	eszköz	és	nyitás	a	különbözőség	felé.”	(Mattelart,	2004:	106–107)

Végső	soron	megkérdőjeleződik	a	tudás természete, mibenléte, a képességek érté-
ke, alkalmazhatósága . Ennek következtében az ismeretek, a tapasztalás viszonyla-
gossá	válik,	eltűnnek	a	hősök	és	a	biztos	pontok,	 s	a	különböző	 lehetséges	értel-
mezések	 egyazon	 térben	 jelennek	 meg,	 szabad	 választást	 kínálva,	 támpontok	
nélkül.	A	kérdőjelek	szaporodásának	és	az	abszolút	viszonyítási	pontok	eltűnésé-
nek legékesebb bizonyítéka a hálólét,	az	internetes	források	halmaza.	Sajátos	mó-
don	éppen	az	internetes	hálózatban	jelennek	meg	azok	az	alternatív	felületek,	ame-
lyek a hagyományos egyetemi képzésekkel szemben kívánnak nyitott, elvben 
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mindenki	számára	hozzáférhető	tudást	nyújtani.	Ezzel	nemcsak	a	diploma	értékét	
kérdőjelezik	meg,	hanem	magát	az	akadémikus	tudást	is.

Ropolyi	László	(2006)	az	internet	filozófiájának	felépítésekor	Arisztotelész	filo-
zófiájának	nyomán	négy	kategória	–	anyag,	mozgás,	forma	és	cél	–	szerint	vizsgál-
ja	az	internetet,	s	e	kategóriákat	a	vizsgált	objektum	sajátosságaihoz	igazítva:
a) technikai eszközként (rendszer),
b)	kommunikációs	szereplőként	(információhordozó),
c) szabadon formálható közegként (kultúrakordozó) és
d) organizmusként (hálózat) tekint az internetre .

A	 négy	 kategória	 közül	 kettő	 (különösen	 az	 első	 és	 az	 utolsó)	 kifejezetten	 erős	
kapcsolatot mutat a technikai adottságokkal, kimondatlanul is magában hordozva 
a technológiai determinista szemléletmódot . A másik két kategória (kommuniká-
ciós	 szereplő,	 illetve	 kultúrahordozó	 és	 -formáló	 médium)	 esetében	 már	 más	 a	
helyzet:	itt	nem	a	hordozott	információ	mennyiségi	és	minőségi	kérdései,	hanem	a	
felhasználók	 interakciója	 és	 a	nyomában	 fellépő	 társadalmi	 és	kulturális	változá-
sok számítanak .

Az ipariból az információs társadalomba való átmenettel párhuzamosan egyre 
szaporodnak	a	kérdőjelek	a	világmagyarázó	vallási	és	a	tudományos	elméletek	ér-
vényessége	körül.	Az	egyén	a	biztosan	használható	világépítő	eljárások	hiányában	
két	dolgot	tehet:	egyrészt	visszavonulhat	a	saját	énjébe,	hogy	egzisztenciájának	mi-
benlétén	töprengjen,	másrészt	világépítő	igényét	úgy	is	kiélheti,	hogy	saját	szemé-
lyiségét	 tágítja	 világméretűvé.	 Az	 internet	 megjelenésével	 létrehozott	 kiber-
kultúra, a populáris művészet	éppen	ez	utóbbit	teszi.	„A	tradicionális	világképző	
elvek	és	eljárások	csődjére	adott	késő	modern	válasz	tehát	a	személyes,	individuá-
lis, virtuális világok létrehozása és az ezekbe a világokba való belemerülés vagy 
visszahúzódás .” (Ropolyi, 2006: 270)

A technika: megváltás?

„Minden	 technikai	nemzedék	 idején	újra	megjelenik	a	megváltást	hirdető	dis-
kurzus, amely a népek kölcsönös megértését, a demokrácia decentralizált gya-
korlatát,	a	társadalmi	igazságosságot	és	a	széles	körű	jólétet	ígéri.	Minden	egyes	
alkalommal egyben végleg el is feledik a korábbi technológiát . A fénytávírótól 
a tenger alatti kábelekig, a telefontól a televízión át az internetig a társadalom 
tér-idő	 kereteinek	 átlépésére	 szolgáló	megannyi	módszer	mind	 az	 ókori	 görög	
városok	agorájának	mítoszához	nyúl	vissza.	Sem	az	intézményes	kereteik	törté-
neti feltételei között fennálló, gyakran radikális különbség, sem az ígéretek be-
teljesülésének	 látványos	 elmaradása	 nem	 tudja	megingatni	 e	 technikáról	 szőtt	
csodaváró fantazmagóriát .” (Ropolyi, 2006: 32)
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A	 technikai	 fejlődés	 jó,	 vagy	mit	 sem	 változtat	 az	 emberiség	 egészének	 sorsán?	
A	megfigyelő	szempontjából	e	két	állításból	egyetlen	következtetés	vonható	le.	Bár	
a	társadalom	fejlődése	és	a	fejlődés	minden	egyes	korszaka	függ	az	aktuális	tech-
nikai	 lehetőségektől	 (még	 akkor	 is,	 ha	 elegánsan	meghatározás	nélkül	 hagyjuk	 e	
„fejlődés”	 mibenlétét),	 a	 technológiai „evolúció”	 végeredménye,	 végső	 üzenete	
egy	 és	 ugyanaz.	Minden	 technológiai	 lépés	 csupán	 az	 őt	 követő	 lépés	 tükrében	
nyeri	 el	 az	 értelmét,	 folyamatosan	 újabb	 és	 újabb	 fejlesztések,	 fejlődési	 lépcsők	
ígéretét	hordozva.	A	technológia	kihat	tehát	a	társadalom	kommunikációs	lehető-
ségeire,	és	be	is	határolja	őket.	Ám	a	társadalmi	fejlődés	mérföldköveinek	tekintett	
technológiai	 lépcsők	közötti	minőségi	 ugrások	 és	mennyiségi	 változások	minden	
lépcsőfoknál	azonos	 rend	szerint	működnek,	mégpedig	az	örökös	 ígéret,	 a	követ-
kező	 lépcsőre	 való	 előreutalás	 alapján.	 Mondhatni,	 a	 technológiai	 fejlődésmenet	
egyetlen folyamatos utópia.

A	hálózati	ember	létének	formáját	kiberközösségek, tartalmát a kiberkultúra 
alkotja,	természetes	lelőhelye	pedig	az	internet	(Ropolyi,	2006:	272–273).	E	színté-
ren	zajlik	az	a	folyamat,	amely	miatt	a	hálólétet	újfajta	létezési	formaként,	de	leg-
alábbis	 újfajta	 társadalmi	 és	 kulturális	 minőségként	 értelmezhetjük:	 a	 kultúra	
 tudatos átépítésének folyamata (Agre, 1998b) . A kultúra és a tudomány hozzáfér-
hetőségét	olyan	kezdeményezések	hivatottak	bővíteni,	mint	a	Massachusetts	Insti-
tute	of	Technology	OpenCourseWare	nevű	programja,	amely	az	egyetem	teljes	ok-
tatási	 tevékenységét	 megjeleníti	 az	 interneten	 is.	 Ugyanitt	 említhető	 számos	
további	 online	 követhető	 egyetemi	 kurzus,	 valamint	 a	 Coursera	 kezdeményezés,	
amely	szintén	a	tudományos	tudásbázis	elérhetőségét	tűzi	ki	célul.

6.1.6. A tudástársadalom és az ember

Mivel az információs hálózatban egyre nagyobb szerepe van a tudásnak, a kulcs-
pozíciókat	azok	az	egyének	és	csoportok	foglalják	el,	akiknek,	illetve	amelyeknek	
a	kezében	nemcsak	 információ-előállító	 eszközök	vannak,	 hanem	élnek	 is	 az	 in-
formáció-előállítás	lehetőségével.	Az	újságírás	például,	amelyet	Kosztolányi		Dezső	
egykor	„a	perc	művészetének”	nevezett,	a	21.	századra	a	másodperc	művészetévé	
válik,	és	immár	nemcsak	a	hivatásos	újságírók	kiváltsága,	hanem	széles	tömegeké.	
Egy	kamerás	mobillal	 jókor,	 jó	helyen	 tartózkodó	civil	 tüntető	éppúgy	válhat	új-
ságíróvá,	 sőt	akár	háborús	 tudósítóvá,	mint	amennyire	újságírónak	számít	a	fize-
tett,	hivatásos	oknyomozó	sajtómunkás	vagy	a	lövészárkokból	cikkeket	író,	újság-
íróként	diplomázott	szerkesztőségi	munkatárs.

Amikor tehát a technoipar csupa olyan csúcskészüléket ad az egyszeri felhasz-
náló	 kezébe,	 amelynek	 a	 puszta	 képességeitől	 kisebbségi	 komplexusunk	 támad,	
csupán	az	 információs	 társadalom	utópisztikus	 logikája	valósul	meg.	Ez	a	 logika	
pedig	 így	összegezhető:	 az	 információtermelés	 lehetősége	váljon	minél	 szélesebb	
rétegek	számára	elérhetővé.	Az	így	termelt	információtömegből	a	tudástársadalom	
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válogatja	majd	ki	azokat	az	elemeket,	amelyek	értékesek	a	számára.	Nem	baj	hát,	
ha a telefonunk okosabb nálunk: a technológiai tudást rá lehet bízni . A tartalmi 
tudás,	a	releváns	információk	szétválogatásának	igénye	a	lényegtelenektől	tovább-
ra is magáé a felhasználóé kell, hogy legyen .

6.2. Ember a hálóban

2010	őszén	országos	hírverést	kapott	egy	olyan	internetes	oldal,	amelyen	a	párjuk	
által	 elhagyott	fiatal	 férfiak	közzétehették	 exük	 intim	 fotóit	 és	 személyes	 adatait.	
A	„bosszúblog”	csakhamar	házi	használatra	készült,	amatőr	erotikus	 fénykép-	és	
videofelvételek	gyűjtőportálává	 s	persze	 leskelődő	 tízezrek	zarándokhelyévé	vált,	
mígnem	a	rendőrség	számos	feljelentést	követően	nyomozást	nem	rendelt	el	a	sze-
mélyes	adatokkal	való	sorozatos	visszaélések	miatt.	Az	„excsajok”	oldal	üzemelte-
tői	kizárólag	beküldött	anyagokból	állították	össze	az	oldal	tartalmát.	Érdekes	mó-
don	azonban	nemcsak	maguktól	a	 sértett,	 faképnél	hagyott	 férfiaktól	 származtak	
ezek	 a	 küldemények.	Az	 egyik	 képgyűjtemény	 alatti	 kommentben	 ez	 volt	 olvas-
ható:	„Nem	ártott	nekem,	még	csak	nem	is	volt	a	csajom,	a	haverom	küldte	át,	és	
gondoltam	feltöltöm,	szimplán	bunkó	vagyok!”

Mi	 idézi	 elő	 azt	 a	 folyamatot,	 amelynek	nyomán	 „beszállunk	 a	 buliba”,	 és	 el-
kezdünk	hálózatban	működni,	végső	 soron	akár	mások	helyett	 cselekedve?	Miért	
indulunk ki abból, hogy posztra poszttal válaszolunk, kommentért cserébe pedig 
komment	 jár?	Mi	 a	 mozgatórugója	 és	 az	 értelme	 a	 szüntelen	 és	 végeláthatatlan	
hálózati kommunikációnknak?

6.2.1. A „gazdaságos” és a hálózati ember

Az ipari társadalom fénykorában, 1836-ban John Stuart Mill	bevezette	a	filozófi-
ába a homo ökonomikusz fogalmát, amely a gazdasági szempontból racionálisan 
gondolkodó	ember	magatartását	 írja	 le.	Lényege,	 hogy	az	 ember	 szerinte	–	vele-
született természeténél fogva – „szükségképpen azt teszi, amivel a legtöbbet el-
érhet	 szükségletei,	 kényelme	 és	 luxusigényei	 kielégítése	 terén,	 a	 legkevesebb	
	munka	és	 a	 legkisebb	fizikai	 igénybevétel	 révén,	 amellyel	 azok	elérhetők”	 (Mill,	
1874: 46) .

A 20 . század derekán számos pszichológiai kísérlet – például az ultimátum- és 
diktátorjátékok	 –	 során	 kiderült,	 hogy	 bár	 a	 homo	 ökonomikusz	 fejével	 gondol-
kodva	 egy	 pénzösszegen	 való	 osztozkodás	 során	 az	 erősebb	 hatalmi	 pozícióban	
lévő	 fél	 elvben	megtehetné,	 hogy	minden	 erőforrást	 kisajátítson,	 vagy	 legalábbis	
az	elérhető	haszon	maximalizálására	törekedjen,	legtöbbször	mégsem	ennek	jegyé-
ben	zajlanak	le	a	mérkőzések.
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Az ultimátumjátékban	 két	 játékos	 osztozkodik	 egymással	 a	 kísérletvezetőtől	
kapott	 tíz	 dolláron.	Az	 ajánlattevő	 eldöntheti,	 hogy	mekkora	 összeget	 ajánl	 fel	 a	
másik	fél	számára,	de	akár	az	egészet	megtarthatja,	vagy	a	teljes	összeget	is	átad-
hatja.	 Ezután	 a	 partner	 nyilatkozik,	 hogy	 elfogadja-e	 az	 ajánlatot.	 Amennyiben	
igen,	 a	 pénzt	 a	megállapodás	 arányában	megkapják,	 de	 ha	 a	másik	 fél	 elutasító	
választ	 ad,	 egyikük	 sem	kap	 semmit,	 s	 a	 játék	véget	 ér	 (Güth	et	 al.,	 1982).	Ha	a	
homo	ökonomikusz	gondolkodásmódjából	indulunk	ki,	a	második	játékosnak	akár	
egyetlen centet is érdemes lenne elfogadnia, mert így a kicsi, de biztos nyereséggel 
erőbefektetés	 nélkül	 jobban	 jár,	mint	 ha	 kockázatot	 vállalna	 a	 nagyobb	 nyeresé-
gért.	A	kísérletsorozat	azonban	azt	mutatta,	hogy	a	második	játékos	szerepét	betöl-
tő	kísérleti	alanyok	gyakran	utasították	vissza	az	ajánlattevő	csekély	összegű	aján-
latait.	E	kockázattal	az	ajánlattevők	nagy	része	is	szemlátomást	tisztában	volt.	Ez	
magyarázza, hogy leggyakrabban fele-fele arányú megállapodások születtek, s 
összességében	az	ajánlattevők	haszna	csak	kismértékben	haladta	meg	az	ajánlatot	
elfogadók	összesített	 hasznát	 (hiszen	 a	meghiúsult	 ajánlattételek	 esetén	 egyik	 fél	
sem nyert semmit) .

Az	ultimátumjáték	folytatásaként	a	közgazdászok	kidolgozták	a	diktátorjáték 
modelljét	is:	ebben	a	változatban	az	ajánlattevő	változatlanul	a	fenti	feltételek	sze-
rint	működhet,	 de	 a	második	 játékosnak	 nincs	 vétójoga,	 el	 kell	 fogadnia	 az	 első	
játékos	ajánlatát.	E	végtelenül	egyszerű	közgazdaságtani	játék	joggal	várható	logi-
kus	 eredménye	 az	 lett	 volna,	 hogy	 az	 első	 játékosok	 –	 a	 „diktátorok”	 –	 a	 teljes	
összeget	megtartják	maguknak.	Sokan	tettek	valóban	így,	de	érdekes	módon	még	
így	is	átlagosan	az	összeg	ötöde	landolt	a	második	játékosnál,	azaz	némelyek	szó	
szerint	kivették	a	pénz	egy	részét	a	saját	zsebükből	(Christakis–Fowler,	2010:	248–
249) .

Mind	 az	 ultimátum-,	 mind	 a	 diktátorjáték	 azt	 mutatta,	 hogy	 az	 erősebb	 fél	
gyakran	hajlamos	méltányos	ajánlatokat	 tenni	a	gyengébb	pozíciójú	számára,	mi-
közben	 ezzel	 a	 saját	 elérhető	 hasznát	 csökkenti.	 Más	 szóval:	 a	 nyertes-vesztes 
játszmák	helyett	a	természetes	emberi	viselkedés	újra	meg	újra	a	nyertes-nyertes 
helyzet	megteremtését	tűzi	ki	célul.	A	pszichológia	ezt	a	jelenséget	„altruizmus”, 
illetve „proszociális viselkedés” néven	kutatja,	a	hálózatkutatók	pedig	a	hálózati	
gondolkodásban vélik megtalálni annak az okát, hogy miért nem viselkedünk fel-
tétlenül	„gazdaságilag	racionálisan”.	A	kölcsönösség,	az	önérdek	és	a	 jóléti	állam	
kialakításának	 szempontjából	 ugyanezt	 a	 gondolatot	 vizsgálja	Bowles és Gintis, 
akik a homo ökonomikuszt a homo reciprocansszal, a kölcsönös szívességeken 
alapuló	viselkedést	folytató	emberrel	állítják	szembe	(Bowles–Gintis,	2000).

Mint a világ számos részén – indián törzsi és nagyvárosi egyetemi körülmé-
nyek között – végzett további vizsgálatokból kiderült, azokban a közösségekben, 
amelyeknek több kapcsolatuk van idegen csoportokkal, gyakoribb a méltányos 
ajánlattétel	 (Henrich,	2000:	977).	A	homo	ökonomikusz	 tipikus	viselkedése	 tehát	
leginkább	az	elszigetelt	csoportok	szintén	elszigetelt	 tagjainál	 lehet	 jellemző	–	ha	
vannak ilyenek egyáltalán . Az egymással összekapcsolt emberek, csoportok és kö-
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zösségek	sokkal	valószínűbben	követik	a	hálózatos	logikát,	s	mutatnak	proszociális	
viselkedést,	 hiszen	 tudják:	ma	nekem,	holnap	neked.	Ők	már	nem	„gazdaságos”,	
hanem hálózati emberként, „homo diktioszként” viselkednek .

A Homo sapienstől a homo diktioszig

„A	 kapcsolati	 hálók	 (…)	 a	 vágyak	 végtelen	 folyamát	 foglalhatják	 magukban,	
elősegítik	az	egyéni	alkatok	kialakulását,	és	kedveznek	a	különböző	ízlések	for-
málódásának.	Vannak	alapvető	vágyaink	(…),	amelyek	nem	függnek	annyira	a	
körülöttünk	lévők	speciális	kívánságaitól.	Ám	emellett	sok	olyan	önkényes	kí-
vánságunk is van, például a zenehallgatás vagy a ruházkodás terén, amelyeket 
mások	erősen	befolyásolnak.	Más	szóval,	 ízlésünk	részben	olyan	dolgokra	 irá-
nyul, amelyek akkor válnak még kívánatosabbá számunkra, ha mások is azokra 
vágynak . Az efféle beállítódásaink, bármilyen okból alakulnak ki, a hálóza-
tokon	 belül	 továbbterjednek	 és	 felerősödnek.	 A	 különféle	 meggyőződések,	
	vágyak	és	ízlések	kialakulhatnak	véletlenszerű	szabálytalanságként,	vagy	visz-
szavezethetők	 valamilyen	 szilárdabb	 alapra	 (…),	 de	 mindig	 felnagyítódnak	 a	
hálózatokban,	 miközben	 keresztüláramlanak	 rajtunk.”	 (Christakis–Fowler,	
2010: 246–247)

6.2.2. Az újmédia jellemzői

Ha	a	médiát	gyakorlatnak	tekintjük,	a	médiában	az	alábbi	jelenségek	válnak	hang-
súlyossá .
1 .  Pluralitás.	 Az	 újmédia	 platformjain	 az	 információk	 széles	 spektruma	 lelhető	

fel, miközben ezek igazságának, értékének, értelmességének, egyáltalán: erede-
tének	kérdése	skálázatlan,	s	nehezen	vagy	egyáltalán	nem	ellenőrizhető.	Az	ér-
téktelen	információtömeg	és	a	beleilleszkedő	számos	hasznos,	valós	és	értékes	
információ	 keveréke	 azonban	 csak	 a	 realitásban	 létező	 kultúra	 leképeződése:	
a	 virtuális	 világban	megjelenő	 kulturális	 pluralitás	 hűen	mutatja	meg,	 hogy	 a	
valódi	 világ	 kultúrája	 maga	 is	 plurális.	 A	 hálózati	 logikán	 alapuló	 újmédia-
kommunikáció	 tehát	 nem	 a	 kulturális	 tartalmak	 sokszínűsége	 miatt	 plurális.	
Jellemzője	 az	 is,	 hogy	 sokféle	 technológiával	 számtalan	 fajta	 közösséget	 hoz	
létre.	Egy-egy	 „hálótag”	 nyilvánvalóan	 többféle	 csoport	 tagja	 lehet,	 s	 többféle	
tevékenységet	végezhet	akár	egyidejűleg	is.	Ennek	egyik	következménye	az	in-
tellektuális	 figyelemmegosztás,	 a	 másik	 pedig	 a	 „virágozzék	 minden	 virág”	
alapelv érvényesülése .

2 .  Töredékesség	(fragmentáltság).	Az	újmédia,	amely	technológiai	értelemben	di-
gitális	 jelek	 sorozatára	 épül,	 a	 világot	 kétféle	 kóddal	 –	 egyesekkel	 és	 nullák-
kal	–	képezi	le.	Ez	az	alapelv	teszi	lehetővé,	hogy	a	befogadó	részéről	egyetlen	
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egységként	észlelt	adathalmazt	–	pl.	egy	videofilmet	–	sok	apró	részletre	dara-
bolva	lehessen	tárolni,	majd	igény	esetén	e	fragmentumokból	újra	összeállítani.	
A darabolás, a töredékesség természetesen nemcsak a technológiai infrastruk-
túra	szintjén,	hanem	a	felhasználónál	is	jelentkezik:	neki	a	figyelme,	odafigyelé-
se,	feldolgozó	mechanizmusa	válik	töredékessé.	Ennek	egyfelől	az	az	oka,	hogy	
lehetővé	vált	egyszerre	sok	képernyős	(televízió,	mobiltelefon,	számítógép)	mó-
don	befogadni	a	digitalizált	valóságot,	másfelől	pedig	a	digitális	jelsorozatokból	
kinyert	információk	összeállítása	és	az	ezekből	előálló	valóságkép	válik	törede-
zetté .

3 .  Virtualitás.	Az	újmédia	s	benne	az	internet	virtuális	természetéről	kétféle	érte-
lemben beszélhetünk . Egyrészt a virtuális „olyan, mintha”: a valóság leképe-
ződése,	 teremtett,	 mesterséges	 valóság	 (pl.	 digitálisan	 felépített	 környezet),	
„mintha-lét”,	 amelyben	mindig	benne	van	valamiféle	nosztalgia	 a	 teljes,	valós	
lét	 iránt.	Másfelől	 a	 virtualitás	 a	 latin	 szótőből	 levezetve	 (virtus	 =	 kiválóság,	
lehetőség,	erény)	jelentheti	a	korlátlan	lehetőségek	tárházát	a	teremtett,	valóság-
tól legalábbis részben független környezetben . A virtuális valóságban ugyanis 
olyasmi	 is	megtörténhet,	ami	a	fizikai	 törvények	uralta	világban	nem.	Így	for-
dulhat	elő,	hogy	több	barátunk	van,	mint	amennyit	személyes	érzékszervi	kor-
látaink	 elérhetővé	 tesznek,	 olyan	 helyeken	 járhatunk,	 amelyeken	 anyagi	 okok-
ból	 személyesen	 nem	 tudunk	 jelen	 lenni,	 s	 akár	 „kilenc	 életünk	 is	 lehet”:	
a	gravitáció	és	a	termodinamika	törvényei,	a	tér-idő	korlátok	és	az	anyag	mozgás	
törvényszerűségei	a	virtualitásban	nem	érvényesek,	mert	ez	az	„erény”	„kiváló	
lehetőséget”	ad	a	fizikai	világ	szabályainak	átlépésére.

4 .  Bennfoglalás. Az internetet kiszolgáló technikai infrastruktúra a modernitás 
terméke:	 felülről	 lefelé	 építkező	módon	 jött	 létre	 (katonai	 rendszerből	 egyete-
meken,	 tudásközpontokban	 használt	 hálózattá	 vált,	majd	 innen	 nyitott	 a	 „pol-
gári”	felhasználás	felé),	s	céljai	szerint	is	eredetileg	egyértelműen	hatalmi	ambí-
ciókat	szolgált	(mivel	fejlesztésének	fő	motivációja	a	hadipari	felhasználás	volt).	
Ugyanezt tükrözi a technológiai architektúra: nagy szolgáltatók szerverein ke-
resztül	történik	az	egyszerű	felhasználók	kiszolgálása.	A	modernitás	tekintély-
elvűsége	azonban	mai	használatában	egyáltalán	nem	köszön	vissza,	sőt	kifeje-
zetten	 ennek	 ellenkezője	 tapasztalható:	 a	 „Twitter-lázadások”,	 az	 egyiptomi,	
szíriai	 és	 más	 ellenzéki	 megmozdulások	 fő	 platformjaként	 éppenséggel	
deliberatív,	 decentralizált,	 posztmodern	módon	működik.	Ami	pedig	a	 techni-
kai	 infrastruktúrát	 illeti:	 a	központosított	 szerverek	mellett	 lehetővé	vált	a	 fel-
használótól	 felhasználóig	 terjedő	 fájlmegosztás,	 és	 az	 ún.	 rácsszámítások	vég-
zése (amely az egyedi felhasználók számítógépeinek közvetlen összekapcsolásán 
alapul) .

5 .  Hatalomellenesség. Az ipari és a kereskedelmi változásokkal párhuzamosan a 
társadalomban	 és	 a	 politikai	 döntéshozatalban	 is	 jelentős	 változások	 mentek	
végbe . Immár nemcsak az információ és annak birtoklása, hanem a felhaszná-
lás	jellege	is	meghatározza	a	társadalmi	környezetet	és	az	egyén	társadalmi	ho-
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vatartozását.	Az	ekként	 felépülő	 társadalom	modellezése	a	hálózat	metaforájá-
val	 történik,	 ennek	 megfelelően	 beszélnek	 tudástársadalomról	 vagy	 hálózati	
társadalomról, amelyben a tudáshoz való hozzáférés a hálózatban elfoglalt pozí-
ció	 függvénye,	 illetve	a	 társadalmi	cselekvésnek	explicit	 előfeltétele	a	hálózat-
ban	való	részvétel	(Farkas,	2002).	Az	internet	segítségével	szerveződő	világmé-
terű	 politikai	 mozgalmak	 megjelenése	 a	 világméretű	 pénzügyi,	 gazdasági	 és	
kereskedelmi hálózatosodás mellett az utóbbi évek meghatározó világpolitikai 
jelenségévé	vált.	A	globális,	de	gyakran	globalizációellenes	célokat	követő	civil	
kezdeményezésekre, csoportosulásokra és kiscsoportos aktivitásra alapozott 
mozgalmak (Occupy, Anonymus-csoport stb .) sikeresen és gyorsan szerveztek 
sokszázezres	összejöveteleket	az	utóbbi	években.	„Úgy	tűnik,	hogy	az	internet	a	
globális civil társadalom legfontosabb eszközévé válik” (Naughton, 2001, idézi 
Ropolyi, 2006: 327) . E megközelítés szerint az internet adta (online) kommuni-
kációs	 lehetőségek	 eszközszerűen	 képesek	 szolgálni	 a	 társadalmi	 részvételt.	
Ám	 ahhoz,	 hogy	 az	 állampolgár	 e	 lehetőségekkel	 élni	 tudjon,	 egyrészt	 hozzá	
kell	 férni	 e	 kommunikációs	 lehetőségekhez,	 eszközökhöz,	másrészt	 birtokolni	
kell az online kommunikációs eszközök kezelésének kompetenciáit, legyen szó 
akár	médiatermékek	előállításáról,	akár	kritikai	befogadásról,	akár	egyszerűen	
a	hozzáférés	kérdéséről.

6 .  Individualitás.	 Az	 újmédia-eszközök	 használatával,	 az	 újmédia	 „gyakorlásá-
val”	folytonosan	újra-	meg	újratermeljük	identitásunkat,	amely	egyúttal	egyedi	
és	folyton	változó.	Az	ismerősi	háló	által	termelt	üzenőfali	információfolyamok	
között	 nincs	 két	 teljesen	 megegyező,	 s	 ennek	 következtében	 –	 amennyiben	 a	
médiahasználó csak az ott befogadottakból indul ki – nincsen két egyforma vi-
láglátás	 sem.	Az	 individualitás	 szintén	 tükröződik	 a	 technikai	 infrastruktúrá-
ban:	az	IP-címek	alapján	utcaszintű	pontossággal	azonosítható	felhasználási	he-
lyek	és	számítógépek	mellett	a	GPS-koordináták	megosztása	tovább	pontosítja	a	
felhasználó egyedi beazonosíthatóságát .

DiMaggio (DiMaggio et al ., 2001: 307-308 .) interneten hálózatok olyan elektroni-
kus hálózatát érti, amely embereket és információkat kapcsol össze számítógépek 
és	más	digitális	eszközök	segítségével,	lehetővé	téve	az	információcserét	és	a	sze-
mélyközi kommunikációt (person to person communication, természetesen media-
tizált	személyközi	kommunikációt	értve	rajta).	Ez	a	meghatározás	rávilágít	az	„in-
ternet” szó kettős referenciájára:	egyfelől	technikai	infrastruktúraként	(nyilvános	
TCP/IP	 hálózatként	 vagy	más	 széles	 sávú	 hálózatként,	 mint	 pl.	 az	 AOL	 és	 más	
alapvető	 protokollok),	 másfelől	 az	 infrastruktúra	 lehetőségeiből	 eredő	 használati	
módok	 összességeként	 (World	 Wide	 Web,	 elektronikus	 levelezés,	 többszereplős	
online interaktív terek) határozza meg az internet mibenlétét . Ráadásul, mivel há-
lózatok	hálózataként	jellemzi,	egyúttal	metajelleget	is	tulajdonít	a	hálózatok	felett	
álló hálózatnak . Ennek fényében értelmetlen az internetet mint médiumot egyként 
kezelni a többi médiummal . Bolter és Grusin korábban idézett remediáció-tézise 
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(Bolter–Grusin,	1999)	éppen	ugyanerről	beszél,	 amikor	azt	állítja:	minden	médi-
um	„újramediálja”	a	nála	korábban	létezett	médiumokat	és	tulajdonságaikat.	Külö-
nösen	igaz	ez	az	internetre,	hiszen	e	platformon	minden	más	médium	esszenciája	
megtalálható: netrádió, online televíziócsatornák, mp3 és más zenei formátumok, 
videoklipek,	 fényképek…	 A	 metamédium	 magában	 foglal	 minden	 korábbit	 és	
minden	vele	párhuzamosan	létezőt	egyaránt.

A	plurális,	töredékes,	virtuális,	hatalomellenes,	bennfoglalóan	működő	és	az	in-
dividualitást	hangsúlyozó	internet	az	újmédia	legjellemzőbb	platformja:	DiMaggio	
meghatározásához	 alkalmazkodva	 nem	 pusztán	 a	 technológiai	 háttér	 minősége,	
hanem a használati módok összessége teszi olyanná, amilyen . A médiaértés éppen 
ezért nem szabad, hogy csak a technikai platformok ismeretére és megértésére 
korlátozódjon:	sokkal	 lényegesebb,	hogy	a	felhasználó	megértse	a	használatukkal	
járó	egyéni	és	társas,	lélektani	és	társadalomtudományi	következményeket.	Ponto-
san	ezért	szabadult	ki	az	internet	az	informatikusok	bűvköréből,	s	lett	a	szocioló-
gusok,	 pszichológusok	 és	 antropológusok,	 sőt	 az	 irodalmárok	 és	más	művészeti	
ágak	képviselőinek	vizsgálati	terepévé.

6.2.3. A hálózatosság ismérvei

VV	Alekosz,	az	egyik	hazai	valóságshow	nyertese	2014	derekán	a	közösségi	mé-
dia	szeme	láttára	méltatlankodott	–	s	egyúttal	újfent	hírbe	hozta	magát	–,	amiért	a	
Facebook	nem	engedte,	hogy	5000-nél	több	baráti	kapcsolatot	létesítsen.	Első	fel-
indulásában	levelet	írt	–	magyar	nyelven	–	„Kedves	Zuckerberg	úrnak”,	azaz	Mark	
Zuckerberg	 Facebook-alapítónak,	 és	 kérelmezte,	 hogy	 tegyenek	 vele	 kivételt.	
A	Facebook-üzenet	bejárta	a	bulvársajtót,	Alekosz	pedig	perceken	belül	megkapta	
a	jó	tanácsot	(igaz,	nem	Zuckerbergtől,	hanem	a	magyar	kommentelőktől):	nyisson	
a	 személyi	profilja	mellett	 egy	külön	Facebook-oldalt,	 ahol	korlátlan	mennyiségű	
követője	lehet.	De	mi	indíthatta	őt	arra,	hogy	5000-nél	 több	ismerőst	akarjon	fel-
mutatni?

A hálózatunk alakítható, és az is alakít bennünket . Akár személyközi, akár me-
diatizált	hálózatról	legyen	szó,	ez	a	hálózat	formálható,	bővíthető	vagy	szűkíthető.	
A	 személyközi	 hálózatok	 vizsgálatából	 tudjuk:	 egy	 átlagos	 amerikainak	 négy	
 szoros baráti kapcsolata van, Kopp Mária, Skrabski Árpád és Rózsa Sándor 
kutatásaiból	 pedig	 az	 derült	 ki,	 hogy	 egy	 átlagos	 magyarnak	 kettőnél	 kevesebb	
(Kopp–Skrabski–Rózsa,	 2008;	 a	 barátság	 szociológiájáról	 lásd	 Albert–Dávid,	
2007) . A közvetlen barátok körüli „második körben” ennél többen helyezkednek 
el:	az	„elsődleges	problémamegoldói	csoport”	(Marsden,	1987)	néhány	tucatnyi	ro-
konból,	 ismerősből,	 tanácsadóból	 áll,	 akikhez	 akkor	 fordulunk,	 ha	 valamilyen	
ügyben	konkrét	tanács	kell.	A	távolabbi	ismerősök	száma,	akikkel	személyes	kon-
taktust tudunk tartani, 150 körül van (Dunbar,	1993).	Mindezek	a	léptékek	a	we-
ben	egy	 fokkal	kitágulnak:	 a	közvetlen	„barátok”	 (akikkel	napi	 szintű	kapcsolat-
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ban	vagyunk)	akár	tucatnyian	is	lehetnek,	az	elsődleges	problémamegoldó	csoport	
mérete	 jóval	150	fő	felett	 járhat,	s	a	 tágabb	ismerősi	kör	akár	 többezres	nagyság-
rendet is elérhet .

A hálózatban elfoglalt pozíció ugyancsak meghatározza az egyén helyzetét és 
kompetenciáit is . Mint a hálózatkutatásból tudható, a kiemelt hálózati csomópon-
toknak	(egy	társas	hálózat	esetén	a	népszerű,	sok	ismerőssel	rendelkező	emberek-
nek)	annál	nagyobb	esélyük	van	újabb	kapcsolatok	szerzésére,	minél	több	meglévő	
kapcsolatuk	van.	 Így	végső	 soron	a	gazdag	még	gazdagabb	 lesz	 (Barabási,	 2011:	
90–105).	A	hálózatban	elfoglalt	helyzet	 tehát	egyértelműen	hatással	van	az	 infor-
mációhoz	való	hozzáférésre,	s	természetesen	arra	is,	hogy	mekkora	kapcsolati	tő-
két halmoz fel az egyén . Ugyanakkor nem mindegy, hogy miféle „információ” ter-
jed	 egy	 hálózatban:	 ha	 a	 kiemelt	 csomópont	 egy	pletykahálózat közepén ül, és 
sok	 kapcsolata	 van,	 vélhetően	 örül	 a	 pozíciójának.	 Rögtön	 más	 lesz	 azonban	 a	
helyzet,	ha	egy	járványos	kór	terjed	a	hálózatban:	a	kiemelkedő	pozíció	ez	esetben	
kifejezetten	hátrányos.	A	hálózatokra,	akárcsak	a	médiára	általában,	szintén	igaz	a	
tétel:	 a	 szerkezete	és	képességei	önmagukban	 se	nem	 rosszak,	 se	nem	 jók:	 a	 fel-
használás	módja	dönt	arról,	hogy	áldásként	vagy	átokként	tekintsünk	rájuk.

Christakis és Fowler	 (2010:	39)	mérései	 szerint	nemcsak	a	közvetlen	 ismerő-
sök	és	barátok	vannak	hatással	az	egyénre,	hanem	a	tőle	két-,	sőt	háromlépésnyire	
elhelyezkedő	hálózati	partnerek	(a	barátok	barátai	és	azok	barátai	is).	Ez	a	hatás	az	
egyéntől	 távolodva	 természetesen	csökkenő	erősséget	mutat,	de	a	barátok	barátai	
is	képesek	követendő	magatartásmintát	szolgáltatni	az	egyén	számára.	Ez	a	háló-
zat	 „makroszintű”	 tulajdonságai	közé	 tartozik:	 több,	mint	 részeinek	összessége	–	
ahogy mi, médiahasználók is többek vagyunk egyének halmazánál, ha mediatizált 
közösséget alkotunk .

Ennek	 fényében	válik	érthetővé,	hogy	a	„homo	diktiosz”	 (a	„hálózati	 ember”)	
miért	törekszik	folytonosan	újabb	és	újabb	ismeretségek	szerzésére.	Az	informáci-
ós	 társadalom	legfőbb	alapelve	szerint,	akié	az	 információ,	azé	a	hatalom.	Az	ok	
egyszerű:	aki	információt	birtokol,	befolyással	lehet	a	hálózat	többi	résztvevőjének	
gondolkodására . A hálózati ember ugyanakkor szelektív önreprezentációt folytat: 
több-kevesebb tudatossággal igyekszik az önmagáról szóló információkat válogat-
va	közzétenni.	A	válogatás	megmaradhat	a	legegyszerűbb	szinten	(csak	azt	muta-
tom, aminek fényében pozitívan értékelnek a befogadók), vagy elérhet egészen 
összetett,	manipulációra	alkalmas	önbemutatást	is	(teljesen	mást	mutatok	magam-
ról	online,	mint	ami	valójában	vagyok).	A	kérdés	erkölcsi	szempontokkal	is	terhelt,	
hiszen	a	hálózati	ember	meghatározása	önmagában	nem	adja	meg,	mire	használja	
a	 hálózat	 szereplője	 a	 véleményformáló	 információs	 potenciálját	 (Silverstone,	
2010) . Örök kérdés, hogy ha csak két választásunk lenne, a két rossz közül mire 
voksolnánk:	egy	valóságshow-szereplő	vagy	egy	politikus	kezébe	adnánk-e	háló-
zatunk	információs	kulcsait…
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6.3. Megérteni a médiát

Az	eddigi	fejezetek	alapján	látható,	hogy	a	médiára	egyfelől	technológiaként,	más-
felől	 egyéni	 és	 társadalmi	gyakorlatként	 tekinthetünk.	E	kétféle	 szemléletmód	és	
következményeik	kölcsönösen	egymásba	hatnak,	interpenetrálnak	(Chun–Keenan,	
2006): a technológia meghatározza, milyen médiaüzeneteket kezelhetünk, hogyan 
állíthatjuk	elő	és	fogadhatjuk	be	őket.	Minél	több	ingyenesen	elérhető	és	üzemel-
tethető	 blog,	 videoszerkesztő	 program	 és	 -megosztó	 platform	 áll	 a	 felhasználók	
rendelkezésére, annál többen kezdik ezeket használni, méghozzá rendszerint egy-
más	hatására	és	egymástól	megihletve.	S	viszont:	a	média	használati	módjai	is	bi-
zonyos	mértékig	alakítják	a	médiatechnológiai	 ipart	és	a	ráépülő	gazdasági	rend-
szert .

Az	interpenetráció	ez	utóbbi	hatásirányára	jó	példa	a	mobiltelevíziózás	beveze-
tése,	 majd	 villámgyors	 háttérbe	 szorulása	Magyarországon.	 Amikor	 2008	 végén	
hazánk	 területének	nagyjából	 16	 százalékán	 elérhetővé	 vált	 a	 földfelszíni	műsor-
szórással	továbbított	televíziós	tartalmak	egy	része	a	mobiltelefonok	képernyőjén,	
a	marketingből	csak	„úttörőként”	ismert	első	használók	ki	is	próbálták	az	új	szol-
gáltatást	 –	 hozzá	 kell	 tenni,	 nem	 is	 túl	 olcsón.	 A	 következő	 években	 csaknem	
94	 százalékossá	vált	 a	 lefedettség,	 ami	 elvileg	már	országos	 elérést	 jelent;	 ennek	
ellenére a mobiltelevíziózás terén nem történt meg az áttörés, a szolgáltatást hasz-
nálók száma a néhány tízezres nagyságrendben maradt, miközben mobiltelefoná-
lásra	alkalmas	SIM	kártyából	 idehaza	összesen	 több	van	 forgalomban,	mint	ahá-
nyan	 a	 teljes	 magyar	 lakosságot	 alkotják,	 tehát	 bőven	 akadt	 volna	 tartalék	 a	
rendszerben.	 2014-ben	 úgy	 tűnik,	 a	 mobilszolgáltatók	 egyelőre	 csak	 kiegészítő	
megoldásként,	 egy-egy	 csomagajánlat	 részeként	 vagy	 ajándék-,	 illetve	 prémium-
szolgáltatásként	kínálják	egyéb	alapszolgáltatások	mellé	a	mobiltelevíziózást	és	az	
ehhez	szükséges	–	ingyenes	–	applikációkat.	Az	üzenet	egyértelmű:	ügyfeleiknek	
valamilyen okból nem érte meg komolyan használni a mobiltelevíziózást . Az okok 
között	szerepel	az	a	megszokás,	amely	a	tévézéshez	„hátradőlős”,	míg	a	mobiltele-
fon	 használatához	 „előredőlős”	 használati	 módot	 társít:	 a	 kettő	 egy	 eszközben	
nemigen	 fér	 össze.	Másrészt	 a	műsorkínálat	 jellege	 sem	 ideális:	 nemigen	készül-
nek	 olyan	műsorok,	 amelyek	 időtartamban,	 vágástechnikában,	 témában	 alkalma-
sak	arra,	hogy	4-5	colos	kijelzőkön	nézzük	őket,	akár	útközben.	S	ne	felejtsük	el:	a	
két szemet és legalább egy kezet egyszerre lefoglaló mobiltévézés nehezen kivite-
lezhető	autóvezetés,	tömegközlekedés	vagy	házimunka	közben.	Itt	tehát	a	szüksé-
ges technológiai szabványok megvannak, de a használati oldal problémái miatt el-
maradt	 a	 valódi,	 átütő	 piaci	 siker.	 (A	 technikai	 feltételek	 azonban	 nem	 itt	
gyakoroltak	először	direkt	befolyást	a	műsorkészítésre:	amikor	a	tévé	megjelent,	s	
a	 hollywoodi	 stúdiók	 észbe	 kaptak,	 és	 a	 mozifilm	 után	 elkezdtek	 tévéfilmeket	
gyártani,	a	vászon	és	a	képernyő	méretének	különbsége	is	hozott	már	efféle	átál-
lást a médiatartalmak gyártása során .)
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A most részletezett példa azonban csalóka: nem pusztán üzleti, illetve piaci 
szempontból lehet és érdemes a médiára, annak technológiai és társadalmi oldalá-
ra tekinteni . Németországban, amely Dél-Korea mellett a mobiltelevíziózás egyik 
úttörője,	„(a)z	RTL	aktuell	nevű	hírműsort	például	új	változatban	kellett	elkészíte-
ni,	mert	a	mobilok	kijelzőjén	csak	kisebb	és	lassabb	kameramozgásokat	lehet	meg-
jeleníteni,	 és	 a	műsorvezetőknek	 is	másképpen	 kellett	 beszélni,	 hangsúlyozni”	 –	
mondta	Henrik	Rinnert,	 az	MFD	Mobile	 Fernsehen	Deutschland	 nevű	 szervezet	
vezetője	(Berta,	2005).	Legalább	ugyanilyen	fontos	tehát	a	tartalmi	oldal,	a	média-
használói igényekhez való igazodás . Ehhez pedig részletesen ismerni kell azt a 
mechanizmust,	 amelynek	 alapján	 a	 befogadó	 észleli,	 feldolgozza	 és	 értelmezi	 a	
médiaüzeneteket.	 Dióhéjban	megfogalmazva	 ennek	 szisztematikus	 vizsgálatát	 és	
célzott	fejlesztését	jelenti	a	médiatudatosság	és	a	médiaértés	gyakorlata.

6.3.1. Médiatudatosság és médiaértés

A médiatudatosság vagy médiaműveltség, ahogy korábban már tárgyaltuk, „ké-
pesség	arra,	hogy	médiumokat	és	médiatermékeket	érjünk	el,	elemezzünk,	értékel-
jünk,	illetve	állítsunk	elő	különböző	formákban”	(Media Literacy, é . n .; a médiatu-
datosság meghatározásához lásd még Buckingham, 2013; Brunner–Tally, 1999) . 
A	médiatudatossághoz	 először	 a	 média	 megértése	 szükséges,	 a	 médiaértésből	 a	
médiatudatosságba	 való	 áthaladáshoz	 pedig	 valamiféle	 –	 önfejlesztő	 vagy	 intéz-
ményes,	esetleg	 intézményektől	 független	–	oktatás.	A	médiatudatosság	mint	 tár-
sadalomtudományi	 paradigma	 legfontosabb	 alapvetései	 a	 következők	 (Pungente,	
2002):
1 .  Minden médium konstrukció: a médiatermékek és -üzenetek sokkal inkább mu-

tatnak be gondosan kimunkált mesterséges valóságokat, mintsem hogy a reali-
tásra	 reflektálnának.	A	media	 literacy	 feladata,	hogy	 lebontsa,	dekonstruálja	e	
mesterséges felépítményeket, és bemutassa, hogyan készültek .

2 .  A média valóságot épít: a médiakommunikáció személyes tapasztalataink és at-
titűdjeink	kialakításának	jelentős	részéért	felelős.	A	konstruált	valóság	bemuta-
tása révén nagymértékben határozza meg valóságérzékelésünket .

3.	 	A	közönség	megvitatja	a	médiatermékek	jelentését:	az	emberek	egyéni	 jellem-
zőiktől,	 személyes	 szükségleteiktől	 és	 aggodalmaiktól,	 napi	 sikereiktől	 és	 ku-
darcaiktól,	etnikai	és	nemi	identitásuktól,	családi	és	kulturális	hátterüktől,	mo-
rális	 álláspontjuktól	 stb.	 függően	 vitatják	meg	 a	 befogadott	médiatartalmakat,	
és	így	ruházzák	fel	azokat	egyedi	jelentéssel.

4 .  A médiaüzeneteknek kereskedelmi következményeik vannak: a médiatudatos-
ság	azt	 célozza,	hogy	befogadóként	figyelemmel	 legyünk	a	médiumokat	befo-
lyásoló	üzleti	érdekekre,	s	arra,	miként	befolyásolják	ezek	a	tartalmat,	a	techni-
kát	 és	 a	 terjesztést.	 A	 tulajdonlás	 és	 ellenőrzés	 kérdésköre	 ebből	 fakadóan	
központi	jelentőségű	a	tudatos	médiabefogadásban.
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5 .  A médiaüzenetek ideológiákat és értékeket közvetítenek: minden médiatermék 
valamilyen módon – nyíltan vagy burkoltan – életmódmintákat kínál . Az ideo-
logikus	üzenetek	olyan	alapkérdéseket	taglalnak,	mint	a	jó	életszínvonal	miben-
léte,	 a	 fogyasztói	magatartás	 lehetőségei,	 a	 nők	 szerepe,	 a	 hatalom	elfogadása	
vagy	a	feltétlen	hazafiság.

6 .  A médiaüzeneteknek társadalmi és politikai következményeik vannak: a média 
nagy hatással van a politikai döntéshozatalra és a formálódó társadalmi válto-
zásokra.	McLuhan	közhelyszerűen	emlegetett	„globális	faluja”	valósággá	válik,	
amikor	a	tömegkommunikáció	és	az	újmédia	egyaránt	kézzelfogható	közelség-
be	 hoz	 tragédiákat,	 problémákat,	 eseményeket	 (éhínségek,	 polgárháborúk,	 jár-
ványok stb .) .

7.	 	Forma	és	 tartalom	szoros	összefüggésben	áll:	minden	médiumnak	saját	nyelve	
és	kódja	van,	 amellyel	 sajátosan	mediatizálja	 a	 realitást,	 sajátos	benyomásokat	
és üzeneteket formál .

8.	 	Minden	médiumnak	 egyedi	 esztétikai	minősége	van:	 a	 költemények	 és	 prózai	
művek	egyedi	lüktetéséhez	hasonlatosan	a	különböző	médiumok	saját,	csak	rá-
juk	jellemző	ritmusa	is	dekódolható.

A	 fenti	 felsorolás	 megállapításai	 elsősorban	 a	 klasszikus	 tömegkommunikációra	
igazak, köztük is kitüntetetten a leggyakrabban vizsgált tömegkommunikációs 
eszközre, a televízióra . Ilyenformán a tipikus 20 . századi modernista megközelítés 
tükröződik	 bennük,	 közülük	 is	 hangsúlyosan	McLuhan	 technodeterminista	meg-
közelítése	és	Gerbner	kultivációs	elmélete.	Az	újmédia	kommunikációs	sajátossá-
gainak feltárásához további szempontok szükségesek .

Manovich	(2001:	27–47)	szerint	az	újmédiát	a	hagyományos	médiával	szemben	
a numerikus reprezentáció, a modularitás, az automatizáltság, a variabilitás, vala-
mint	 az	 átkódolás	 lehetősége	 teszi	 egyedivé:	 csupa	 olyan	 tulajdonság,	 amely	 a	
klasszikus	tömegkommunikációt	nem	jellemzi.	Bolter és Grusin (1999) emellett a 
remedializációt, a közvetlenséget és a hipermediációs képességet hangsúlyozza . 
Már	pusztán	 az	újmédia	 remedializáló	képessége	 (vagyis	 az,	 hogy	magában	hor-
doz	más	médiumokat,	és	utal	is	rájuk,	s	ahelyett,	hogy	csupán	utánozná	vagy	má-
solná	őket,	át	is	fordítja	őket)	komoly	médiaértési	képességet	kíván	meg	az	újmé-
dia-alkotások befogadóitól .

Ahhoz,	hogy	a	médiafogyasztó	otthonosan	mozogjon	e	színtereken,	egy	sereg,	
a	media	 literacy	 értelmezési	 tartományában	 lévő	 felkészültséget	 kell	 elsajátítania	
és	 begyakorolnia.	Csakis	 így	 képes	 alkalmazkodni	 az	 újmédia-retorika	 legfonto-
sabb	 jellemzőihez,	 a	megnövekedett	 sebességhez,	 a	 széles	 körű	 hozzáférhetőség-
hez,	 az	 anonimitás	 lehetőségéhez,	 a	 részvétel	 elvben	 mindenki	 előtt	 nyitva	 álló	
módjához,	valamint	a	kairoszhoz	(„alkalmas	időhöz”)	és	ethoszhoz,	azaz	a	közlő	
jelleméből	fakadó	kommunikatív	hatáshoz	(Aczél,	2012:	115–117).

A	médiatudatosságnak	 a	 fent	 felsoroltakon	 túl	 a	 legfontosabb	 tulajdonsága	 az,	
hogy	 a	mediatizált	 kommunikáció	 során	 elérhetővé	 vált	 információ	 forrásának	 és	
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jellegének	 beazonosítása	 révén	 lehetővé	 teszi	 a	 befogadandó	 információk	 tudatos	
értékelését.	Ez	az	azonosító,	jelentéstulajdonító	és	az	információhitelesség	kérdésé-
ben	döntéshozó	individuális	mozzanat	különös	figyelmet	kell	hogy	kapjon	a	média-
értésben . A médiatudatosság fenti alapvetései közül továbbá kiemelkedik az, amely 
szerint	a	közönség	megvitatja	a	médiatartalmakat:	ez	lehetőséget	ad	az	online	társa-
dalmi kommunikációban arra, hogy megvalósíthassa pl . a részvételi demokrácián 
alapuló	döntéshozatal	eszméjét,	a	 tudásmegosztást,	az	online	közösségi	együttmű-
ködéseket.	A	kereskedelmi	következményekről	 szóló	 jellemző	azonban	gátat	vet	a	
valóban elfogulatlan és racionális vitának: a közönség rendelkezésére bocsátott in-
formációk	törvényszerűen	„szűrtek”,	a	médiatermékek	előállítói	bizonyos	érdekcso-
portok	szemüvegén	keresztül	láttatják	őket.	Nemcsak	közvetlen	gazdasági-kereske-
delmi	érdekekről	van	itt	szó,	hanem	természetesen	politikaiakról	és	társadalmiakról	
is . Az, hogy a médiatermékek társadalmi és politikai következményekkel bírnak, 
nem	azt	jelenti,	hogy	a	média	tematizálja a politikát, hanem  éppen fordítva: a poli-
tikai	érdekek	hatolnak	be	a	média	napirendjébe,	s	ez	sok	esetben	még	a	szabad	véle-
ménynyilvánítás	 terepére,	 a	 médiatulajdonosok	 napirend-kijelölő	 tevékenységétől	
elvileg független blogoszférára	 is	 igaz.	Mindezeket	figyelembe	véve	még	égetőbb	
kérdés, hogy a médiahasználók milyen módon érik el és dolgozzák fel a médiatar-
talmakat . A médiatudatosság intézményes oktatása pedig nem biztos, hogy elegen-
dő	ehhez,	legyen	szó	a	külhoni	vagy	éppen	a	magyar	helyzetről.

6.3.2. A médiaoktatás színterei

Jóllehet	 némely	 szerzők	 kérdésként	 fogalmazzák	 meg,	 hogy	 létezik-e	 egyáltalán	
„digitális	 nemzedék”	 (Buckingham–Willett,	 2006),	 a	médiaoktatás	 elismeri	 e	 fo-
galom	létét,	amikor	elkülönít	X,	Y,	Z	és	más,	még	későbbi	generációkat.	(Ez	utób-
biakat	pl.	 alfa-generációnak	nevezik,	utalva	a	Z-korszak	után	 születettekre,	 akik-
nél	„új	ábécé	kezdődik”.)	A	digitális	generáció	fogalma	tehát	burkoltan	ugyan,	de	
létezik,	hiszen	az	X-Y-Z	tengely	mentén	előrehaladva	egyre	határozottabban	érvé-
nyesül	a	digitális	közegbe	való	„beleszületés”	hatása,	s	ezzel	együtt	járnak	a	szük-
séges	médiakezelési	kompetenciák	is.	A	digitális	nemzedék	létének	kérdése	főként	
olyan	területeken	merülhet	fel,	ahová	az	idősebb	generációk	már	viszonylag	stabi-
lan	felzárkóztak,	s	médiahasználati	arányuk	megközelítette	a	fiatalabb	generáció-
két.	Ahogyan	az	 információs	 társadalom	 jellemzőiről	 szóló	 fejezetben	 érzékeltet-
tük,	a	legfejlettebb	országokra	jellemző	helyzet	a	világ	nagy	részén	nem	érvényes:	
még Európa számos országában – többek között hazánkban is – fontos kérdés, 
hogy	milyen	médiahasználati	és	médiaismereti	különbségek	rejtőznek	a	nemzedé-
kek	között.	Így	áll	elő	az	a	sajátos	helyzet,	hogy	a	hagyományos	iskolarendszerben	
hivatalosan a médiahasználati kompetenciákkal alacsonyabb fokon bíró generáció 
(a tanárok) hivatottak tanítani a náluk magasabb fokú médiahasználati kompeten-
ciákkal	bírókat	(a	tanulókat).	Ugyanez	a	helyzet	köszön	vissza	az	elsődleges	szoci-
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alizáció	színterén,	a	családban	is,	ahol	elvben	a	szülők	feladata	felhívni	a	figyelmet	
az	„egészséges”	médiahasználat	szempontjaira,	miközben	az	utódok	gyakorlata	és	
elképzelései a médiahasználatról gyakran sokkal kiérleltebbek .

Jenkins et al (2009) a médiaértés oktatásának három lehetséges színterét külö-
níti	 el.	 Eközben	 hivatkozik	 a	 New	 London	Group	meghatározására	 a	 tanulás	 és	
tanítás	általános	céljáról:	„Ha	egyáltalán	lehetséges	volna	meghatározni	az	oktatás	
általános	küldetését,	azt	mondhatnánk:	alapvető	célja	annak	biztosítása,	hogy	min-
den	tanuló	úgy	profitáljon	a	tanulásból,	hogy	képessé	váljon	részt	venni	a	közélet	
és	a	közösség	alkotói	és	gazdasági	életében.”	(New	London	Group,	2000:	9)	Ezt	a	
meglehetősen	általános	célt:
1 . az iskolarendszer,
2.	 az	iskolán	kívüli	oktató-nevelő	közösségek	és
3.	 a	szülők,	családtagok	révén	lehet	elérni.

Az iskola mint médiaoktatási színtér természetesen egy sereg médiaeszközt és me-
diatizált módszert kínál ahhoz, hogy a tantervekben rögzített, tantárgyalapú okta-
tás	 kiegészüljön	 a	médiakészségek	 fejlesztésével.	 Ez	 a	 folyamat	 kétirányú:	 nem-
csak	 a	 médiaeszközök	 és	 -módszerek	 alkalmazásának	 elsajátítása	 történhet	 meg	
általa, hanem az egyes tantárgyak tananyagai is könnyebben feldolgozhatóvá vál-
nak	a	média	segítségével.	A	gyakorlat	számos	példát	kínál	a	történelmi	oktatójáté-
koktól	 a	 természettudományos	 szimulációs	 programokon	 és	 irodalmi	 szerepjáté-
kokon	 át	 a	 matematikatanításban	 megjelenő	 fogolydilemma-szimulációkon	 és	 a	
közjavakkal	kapcsolatos	modelleken	keresztül	egészen	az	 idegennyelv-oktatásban	
alkalmazott blogolásig . E módszereknek mind egy szálig megvannak a maguk há-
tulütői:	 bizonyos	 számú	 tanóra	 felett	 a	 pedagógustól	 emberfeletti	 plusz	figyelmet	
kívánnak,	alkalmasint	nehéz	őket	direkt	módon	a	tantervi	követelményekhez	ren-
delni (de legalábbis kreativitást követelnek meg), egy kritikus csoport- vagy osz-
tálylétszám felett szinte lehetetlen érdemleges eredményeket elérni velük, s a ha-
gyományos	 értékelési	 eljárások	 csak	 körülményesen	 alkalmazhatók	 rájuk.	Mégis	
képesek közelebb hozni a tanulókhoz az iskolát azáltal, hogy egy természetes, is-
kolán kívüli közeget (ti . a médiát) használnak fel az oktatásra egy mesterséges in-
tézményi rendszerben (ti . az iskolában) .

Az	iskolán	kívüli	médiaoktatás	egyrészt	 történhet	kiegészítő	módon	(pl.	az	is-
kolai	médiaoktatásra	épülő	szakkörök,	tanfolyamok,	klubok	formájában),	másrészt	
–	tágabb	értelemben	–	az	iskolától	teljesen	független	formában,	pl.	civil	egyesüle-
tek,	egyházi	közösségek,	 települési	kezdeményezések	keretében.	Az	előbbi	 forma	
azon	iskolásoknak	nyújthat	segítséget,	akik	az	iskolai	oktatás	keretében	érdemben	
egyáltalán nem kapnak médiaoktatást, vagy akik kapnak ugyan, de további isme-
retekre vágynak . Egyedül az utóbbi, kötetlen forma képes azonban arra, hogy az 
iskolarendszerből	 kikerült	 populációt	 is	 elérje,	 legyen	 szó	 idősebb	 generációkról	
vagy	 különösen	 hátrányos	 helyzetű	 csoportokról.	 Kitűnő	 példák	 szerencsére	
 Magyarországon is akadnak az iskolarendszeren kívüli médiaoktatásra: ilyenek 
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azok a „senior akadémiák”, amelyeket helyi könyvtárak vagy civilszervezetek ko-
ordinálnak	nyugdíjaskorúak	számára,	hogy	internetezni	tanítsák	őket,	s	ugyanezt	a	
célt	 szolgálták	 az	 E-Magyarország	 pontokon	 zajlott	 számítógép-használati	 tanfo-
lyamok	a	90-es	évek	végén	és	a	2000-es	évek	elején.	Ugyancsak	sikeres	projekt-
nek bizonyult a Teleház program (Gáspár, 2004; Molnár, 2008), amelynek során 
kistelepüléseket	 szereltek	 fel	 számítógépszobákkal	 (a	helyi	könyvtárban,	művelő-
dési	házban	vagy	más	közösségi	térben),	hogy	a	helyiek	ott	tudják	biztosítani	saját	
információelérésüket.	 Nem	 ritka,	 hogy	 egyes	 leszakadó	 csoportok	 szűkebb	 kör-
nyezetében	–	hajléktalanszállók,	különösen	veszélyeztetett	kistérségek	falvai	–	cél-
zott képzéseket szerveznek a médiahasználatról, úgyszintén a számítógép-haszná-
latra összpontosítva . Ezek a kezdeményezések abban a korszakban virágoztak 
Magyarországon,	amikor	a	web	1.0-t	felváltotta	a	web	2.0,	s	az	ember-gép	kommu-
nikáció helyett az ember és ember közötti, gép közvetítette kommunikáció kezdett 
meghatározóvá	válni.	Érthető	 tehát,	hogy	a	médiaértés	oktatása	nem	tud	azonnal	
reagálni a társas média kihívásaira . Fehér folt ugyanakkor az iskolarendszeren kí-
vüli	magyar	médiaoktatásban	a	számítógép	előtti	médiumok	–	az	„ómédia”	–	szer-
vezett	megértetése	is:	elszigetelten	létező	filmkluboktól	és	mozis	kurzusoktól	elte-
kintve nemigen találni rendszerezett tömegkommunikációs képzést, legalábbis 
iskolarendszeren kívülit .

A	jenkinsi	 felosztás	harmadik	pillére	a	család,	az	egyének	elsődleges	szociali-
zációs	közege,	ezen	belül	is	főként	a	szülő	személye.	Ahány	lehetőséget	tartogat	a	
média,	 legalább	 annyi	 a	 veszélye	 is	 (Livingstone–Bober,	 2005),	 a	 szülők	 pedig	
–	jóllehet	nagy	befolyással	bírnak	gyermekük	médiahasználati	szokásaira,	különö-
sen	a	gyermekeik	első	öt-hat	életévében	–	legtöbbször	idegenkedve	fogadják	az	új	
médiumok	 kínálta	 lehetőségeket.	 A	 digitális	 írástudással	 hadilábon	 álló,	 és/vagy	
az	e	képességeket	kései	életkorban	elsajátító	felhasználók	aggályai	érthetőek,	a	je-
lenség	 pedig	 nem	 új	 keletű:	 az	 új	médiumok	 okozta	 sokkhatás	 legkézenfekvőbb	
példáit	 írja	 le	Grossklaus	 (1995),	 amikor	 felidézi	 az	 első	 francia	mozifilmvetíté-
sekről	pánikszerűen	kirohanó	embereket,	akik	azt	hitték,	menten	elgázolja	őket	a	
vásznon	közeledő	vonat.	Lehetséges,	hogy	az	X-generációhoz	tartozó	szülők	is	így	
vannak	a	társas	médiával:	ha	nem	menekülnek	is	el	fejvesztve	egy	Gangnam	Style-
videó	láttán,	értetlenségüket	legjobb	esetben	tettetett	érdeklődésbe,	rosszabb	eset-
ben	közönyös	elfordulásba	csomagolják.	Mindeközben	a	Z-,	 alfa-	 és	más	generá-
ciók	pedig	milliárdos	 látogatottság	 fölé	 tornásszák	a	koreai	 alkotó	videoklipjét…

A	befogadás	és	oktatás	szempontjait	bővítve	vizsgáljuk	meg	a	részvétel	kérdését	
is.	A	Pew	Internet	and	American	Life	2005-ben	publikált	kutatási	projektje	szerint	
(Lenhardt–Madden,	2005)	már	kilenc	esztendővel	ezelőtt	is	az	internetező	tizenéve-
sek több mint fele készített médiatartalmakat, s az összes internethasználó tizenéves 
harmada	 (vagyis	 a	médiatartalom-készítők	 nagyjából	 kétharmada)	meg	 is	 osztotta	
másokkal	saját	készítésű	médiatermékeit.	Ez	a	számadat	az	elmúlt	szűk	évtizedben	
nemcsak	az	USA-ban	növekedett,	hanem	minden	olyan	populációban,	amely	a	digi-
tális	szakadék	„nyertes”	oldalán	áll	(World	Internet	Project,	2013:	67–71).
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A digitális kultúra ismérvei

Puszta	részvételével	és	tartalom-előállító	tevékenységével	a	digitális	nemzedék	
digitális	 kultúrát	 hoz	 létre,	 amelynek	 legmeghatározóbb	 jegyei	 az	 alábbiak	
(Jenkins et al, 2009: 3 nyomán):
– hovatartozás (tagság online közösségekben),
–	 	kifejezés	(új	műfajok	és	meglévő	médiatermékekből	kiindulva	új	rajongói	tar-

talmak készítése),
–	 	együttműködő	 problémamegoldás	 (tudásmegosztó	 hálózatokban,	 alternatív	
valóságot	előállító	közegekben),

–  köröztetés (cirkuláció, tartalmak megosztása, a média áramoltatása pl . pod-
castok,	blogok	formájában).

Az	oktatásban	a	felsorolt	jellemzők	következményeként	megjelent	és	megerősödött	
a peer-to-peer learning (egymástól, illetve társaktól való tanulás), az intellek-
tuális	 javakhoz	való	megváltozott	hozzáállás,	a	kulturális	kifejezésmódok	sokszí-
nűsége,	 a	 modern	 munkahelyeken	 értékelt	 képességek	 fejlesztése	 és	 az	 online	
 „állampolgárság” fogalma . Mindezzel együtt azonban megmaradtak mindazok a 
problémák,	 amelyek	 régóta	 jellemzik	 a	 digitális	 világot:	 a	 részvételi	 szakadék,	
az	átláthatóság	problémája,	valamint	az	etikai	kihívások.

Jenkins	 (2009:	 56)	 a	 következő	 alapvető	 társas	 készségeket	 és	 képességeket	
azonosítja,	amelyek	teljes	 jogú,	aktív,	kreatív	és	etikus	résztvevővé	teszik	az	em-
bereket a részvételi kultúrában:
–	 	játék:	 képesség	 arra,	 hogy	 a	 résztvevőt	 körülvevő	környezetet	 problémamegol-
dásra	használja;

–  performációs készség: készség arra, hogy alternatív identitások kialakításával 
kísérletezzünk	és	fedezzünk	fel	jelenségeket;

–	 	szimuláció:	 képesség	 arra,	 hogy	 a	 való	 élet	 folyamatai	 alapján	 dinamikus	mo-
delleket építsünk és értelmezzünk;

–	 	elővételezés:	médiatartalmak	értelemmel	teli	mintázatának	felfedezése	és	„újra-
keverése”;

–	 	többsíkú	feladatvégzés:	képesség	arra,	hogy	a	környezetet	folyamatosan	figyelve	
mindig	az	éppen	lényeges	részletekre	fókuszáljunk,	egyszerre	több	részfolyama-
ton dolgozva;

–	 	megosztott	megismerés:	 a	mentális	 képességeket	 kiterjesztő	 eszközökkel	 értel-
mes módon kerülhessünk interakcióba;

–  kollektív intelligencia: felkészültség arra, hogy közös tárba helyezzük egyéni tu-
dásunkat, és elemeit mások hasonló elemeivel hasonlítsuk össze egy közös cél 
érdekében;

–	 	ítélőképesség	a	különböző	információforrások	megbízhatóságára	és	hitelességé-
re vonatkozóan;
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–  médiaközi navigáció: arra vonatkozó képesség, hogy egy történetet vagy infor-
mációfolyamot	többféle	médiacsatornán	keresztül	követni	tudjunk;

–	 	networking	 („hálózatolás”):	 képesség	 az	 információkeresésre,	 -szintézisre	 és	
-terjesztésre;

–	 	érvelés,	 tárgyalás:	képesség	arra,	hogy	eltérő	közösségeken	és	kulturális	köze-
geken	haladjunk	keresztül,	felismerjük	és	tiszteljük	a	többféle	nézőpontot,	vala-
mint	megragadjunk	és	kövessünk	a	miénktől	különböző	normákat.

6.3.3. Tantermen belül

6.3.3.1. Médiaoktatás a nagyvilágban

Amikor	médiát	oktatunk,	szükségszerűen	nem	csupán	a	média	maga	kerül	szóba,	
hanem annak társas-társadalmi, intézményi közege és befogadói is . Tekintettel e 
széles	merítésre	a	különböző	médiaoktatási	rendszerek	más-más	hangsúlyokkal	és	
fókuszokkal	 dolgoznak,	 amikor	 a	 társadalom	 bizonyos	 csoportjait	 –	 leggyakrab-
ban az általános és középiskolás korosztályt – a médiával kapcsolatos ismeretekre 
nevelik.	A	fókuszok	lehetséges	sokszínűségét	érzékelteti,	hogy	Bazalgette (1991), 
Minkkinen (1978) és Schorb	 (1990)	megállapításai	nyomán	a	különböző	média-
oktatási	szisztémák	nyolc	különböző	csomópontot	ölelnek	fel	a	kommunikációtör-
ténettől	a	médiaintézmények	vizsgálatán,	a	médiatechnológián,	a	médiareprezentá-
ciókon,	 a	 média	 nyelvének	 és	 műfajainak	 vizsgálatán,	 valamint	 a	 közönség	
médiahasználati és hatásvizsgálatán keresztül a médiaszabályozás kérdéseiig .

Szíjártó	 (2009:	 334)	 szerint	 ez	 az	 egydimenziós	 felsorolás	 kiegészítendő	 leg-
alább három másik kérdéssel, hogy „térben” modellezhessük a médiaoktatás válto-
zatait:	„Az	első	szempont	az	adott	mozgókép-	és	médiaoktatási	program	elméleti	
alapjait	és	a	meghatározó	médiaértelmezési	 irányzatokat	 tartalmazza.	A	második	
szempont	az	adott	program	célrendszerében	a	jellegadó	elem	megragadása	(milyen	
nevelési	 célokra	 használják	 a	 mozgóképet,	 illetve	 a	 médiumokat?).	 Harmadrészt	
azt	célszerű	elemezni,	hogy	a	mozgókép-	és	médiaoktatás	milyen	módon	és	mér-
tékben integrálódott az adott ország közoktatásába .”

Az	 első	 szempont	 kapcsán	 (elméleti	 alapok)	 elkülöníthetünk	 társadalomtudo-
mányi-szociológiai	és	jelelméleti-esztétikai	modellt,	amely	pl.	a	magyar	gyakorlat-
ban	–	mint	a	magyar	médiaoktatással	foglalkozó	fejezetben	látható	lesz	–	a	szinte	
kizárólag	 filmelemzésen	 alapuló,	 önálló	 mozgóképkultúra	 tantárgytól	 a	 minden	
tantárgyba belesimuló médiatudatosságig mint alapkészségig vezet . Kelet-Közép-
Európában	a	képzés	sokáig	megmaradt	a	film	vonzásában,	egyúttal	az	anyanyelvi	
készségcsoport	 tanításában.	 Később,	 a	 társadalomtudományi	 megközelítés	 felé	
mozdulva,	Magyarországon	 és	 Lengyelországban	 a	 mozgókép-	 és	 médiaoktatást	
kivették	 az	 anyanyelvi	 oktatás	 keretéből,	 pl.	 Szlovéniában	 azonban	 –	 brit	mintá-
ra	–	benne	hagyták,	csupán	a	szemléletmódját	alakították	át	gyökeresen.	Ausztria,	
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Skandinávia,	Svájc,	India	és	a	dél-amerikai	országok	legtöbbje	a	brit	médiaoktatás	
nyomán	szintén	erősebben	elmozdult	a	társadalomismeret	témaköre	felé.	Lengyel-
országban, Oroszországban, Franciaországban és Belgiumban ugyanakkor tetten 
érhető	 egy	 inkább	 filmalapú,	 a	 tömegkommunikáció	 egyéb	 vonulataival	 kevésbé	
foglalkozó	oktatási-nevelési	irány	is,	amely	egyértelműen	a	jelelmélet	és	az	eszté-
tika	fogalmi	körében	ismerteti	meg	a	hallgatókkal	a	médiát	(Hart–Süss,	2002).

A	második	szempont	 szerint	 (nevelési	célok)	elkülöníthető	egymástól	a	 felzár-
kóztató, integráló, állampolgári részvételt támogató demokratikus-szocializáló 
modell,	 a	médiaértést,	 a	médiaszövegek	adekvát	olvasását,	az	értő	válogatást	kö-
zéppontba	 helyező	 kritikai	 vonal,	 valamint	 a	 kommunikáció-	 és	művelődéstörté-
neti	ismereteket	átadni	szándékozó	művelődéstörténeti-kulturológiai	megközelítés.	
Skócia	médiaoktatásában	a	médiaértésnek	nagy	jelentőséget	tulajdonítanak	a	gaz-
daságfejlesztés,	a	munkahelyteremtés	területén,	míg	Olaszországban	a	médiaisme-
ret	az	egészségnevelést	is	szolgálja.	A	kritikai	vonal	inkább	a	brit	és	skót,	valamint	
az	osztrák,	 svájci	 és	 lengyel	médiaoktatásban	 érvényesül,	míg	 a	művelődéstörté-
neti	orientáció	az	orosz	és	a	francia	médiaoktatásban	fedezhető	fel	(Szíjártó,	2001).	
E	vonulat	nem	mentes	a	médiaerőszak-diskurzustól	és	a	média	diszkriminatív	ha-
tásainak	elemzésétől,	amiből	következően	helyenként	a	tiltás	és	a	védelem	gondo-
latai	is	megjelennek	az	oktatásban,	jóllehet	a	médiakritikai	vonal	alapvetően	lehe-
tőségként,	nem	pedig	veszélyként	tekint	a	médiára	(Vitouch,	1999:	41–52).

A harmadik szempont szerint (a médiaoktatás helye a közoktatásban) iskola
rendszerű, azaz tantárgy-pedagógiai rendszerbe integrált, illetve iskolán kívüli 
(„akcionista-mozgalmár”) irányzatokról lehet beszélni . Mára a legtöbb európai 
ország	deklaráltan	beépítette	a	médiaoktatást	a	saját	nemzeti	tantervi	alapjába,	te-
hát	iskolarendszerben	elérhető	–	sőt,	előírt	és	megszerzendő	–	ismeretanyag	a	mé-
diaismeret.	Az	„akcionista-mozgalmár”	irányzat	vagy	ezen	túlmenően,	iskolán	kí-
vüli	 szabadidős	vagy	civilszervezetek	által	 felkarolt	 tevékenységként	 jelenik	meg	
(pl.	az	USA	egyes	államaiban),	vagy	–	elsősorban	a	második	és	harmadik	világ	beli	
országokban	–	 akkor	kap	 főszerepet,	 ha	 szervezett	 iskolai	médiaoktatás	 nincs	 az	
adott térségben . Az utóbbira szolgáltat példát India és Indonézia, ahol a médiumok 
jelentős	célkitűzése	a	helyi	közösségek	erősítése,	a	helyi	hierarchia	különbségeinek	
csökkentése,	a	társadalmi	egyenlőtlenségből	eredő	problémák	enyhítése.

A világ egyes országaiban bevezetett médiaoktatási modellekre összességében 
a legnagyobb hatással az angolszász országok bírnak, hiszen „ezekben az orszá-
gokban alakult ki leginkább a differenciált médiarendszer, így a médiumokról való 
gondolkodás	 is	 itt	 fejlődött	 a	 leglátványosabban”	 (Szíjártó,	 2009:	 333).	 Ennek	
	megfelelően	 a	 leggyakoribb	 az,	 hogy	 az	 adott	 országban	 társadalomtudományos-
szociológiai	orientációval,	kritikai	alapon,	iskolarendszerbe	integrálva	jelenik	meg	
a	médiaoktatás.	Itt	azonban	el	is	érkezünk	a	tantervi	integráció	problémájához.

A nemzetközi gyakorlatot tekintve legalább három lehetséges megoldás talál-
ható	 arra	 a	kérdésre,	miként	helyezkedjen	el	 a	médiaoktatás	 az	oktatási	 rendszer	
egészében . A tantárgymódszer, az átlós módszer, valamint a tantárgy-átlós vagy 
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vegyes	módszer	 tanulmányozása	kapcsán	egyúttal	két	másik	probléma	is	 felvető-
dik: a média oktatásának és a média által folytatott oktatásnak, valamint a média-
oktatásnak	 és	 a	médiaműveltségnek	 (media literacy) az elhatárolása, amelyet rá-
adásul	átsző	a	média-írástudás	és	a	médiaértés	fogalma	is.

Alexander Fedorov	 egyik	 kutatásában	 kikérte	 26	 –	 tíz	 különböző	 országban	
élő	–	médiaszakértő	véleményét	a	médiaoktatási	módszerről	(Fedorov,	2003,	idézi	
Micaci,	2012).	A	felmérés	nyomán	a	következő	eredményekre	jutott:

6.2. táblázat:  Médiaoktatási módszerek megoszlása

Médiaoktatási módszer Szakértők száma, akik e módszer mellett 
szavaztak

vegyes (tantárgy + átlós) 16	(61,54%)

átlós 	 8	(30,77%)

tantárgy 	 2	(7,69%)

Mint	látható,	e	nem	reprezentatív	kutatásban	a	médiaszakértők	közül	26-ból	16-an	
a	vegyes	módszer	mellett	törtek	lándzsát.	Ez	a	kombinált	oktatási	metódus	lehető-
vé	teszi	azt	is,	hogy	tantárgyi	keretben	beszéljünk	a	médiáról,	ugyanakkor	azt	is,	
hogy	a	média	maga	oktasson	különböző	(magától	a	médiától	 független)	 tantárgyi	
keretben	vagy	ennél	tágabb	felfogásban:	különböző	műveltségi	területeken.	Annak	
dacára,	hogy	a	vegyes	módszer	 szemlátomást	nagy	 szakértői	népszerűségnek	ör-
vend, tényleges alkalmazásának aránya elmaradt a fenti felmérésben kapott ered-
ménytől.	Vegyük	közelebbről	szemügyre,	hogy	az	alap-	és	középfokú	oktatás	mi-
lyen	médiaoktatási	metódusok	közül	 válogathat,	 s	melyiknek	mik	 a	 sajátosságai!

A tantárgymódszer	a	70-es	évek	Kanadájában	született.	Itt	a	tanügyekkel	fog-
lalkozó minisztérium gondos tervezést és pedagógus-szakmai egyeztetéseket kö-
vetően	külön	tantárgyként	integrálta	az	iskolarendszerbe	a	média	oktatását.	Ennek	
eredményeképpen heti tantervbe illesztett külön, intézményi elismeréssel bíró tan-
tárgy	 jött	 létre,	 saját	 oktatóval,	 saját	 technikai	 infrastruktúrával	 és	 saját	 szak-
könyvtárral.	Ez	a	modell	biztosítja	az	új	tantárgy	oktatásának	folyamatosságát,	el-
kerülvén a kihagyásokat és megszakításokat abban az esetben, amikor bizonyos 
más	 tantárgyak	 tanítói,	akik	a	médiaoktatást	 is	vállalják,	megszüntetik	 tevékeny-
ségüket.	A	tantárgymódszer	keretében	oktatói	hálózatok	jönnek	létre,	ahol	az	ok-
tatók	megoszthatják	saját	tapasztalataikat.

Az átlós módszer abból indul ki, hogy a médiaoktatás az oktatási rendszeren 
belül a tantárgyak összességét érinti . Ennek a mintának az értelmében minden 
tantárgyat a médiaoktatás szellemében kell tanítani, miközben a kommunikációs 
eszközöket – mint mindig naprakész enciklopédiát – tananyagként lehet felhasz-
nálni	más	tantárgyak	oktatásában.	E	felfogásban	az	oktatás	mindenekelőtt	a	nyel-
vezet	 tanítását	 jelenti.	Ebből	 adódóan	 a	médiaeszközöket	 fel	 lehet	 használni	 tan-
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anyagként	 (videoanyagok,	 újságcikkek,	 internetes	 oldalak),	 kifejező	 nyelvezetet	
lehet	általuk	elsajátíttatni	a	diákokkal,	valamint	túl	lehet	lépni	a	hagyományos	ok-
tatási	 módszereken,	 felhasználva	 a	 technika	 nyújtotta	 lehetőségeket.	 A	Master-
man–Mariet	szerzőpáros	(1994)	három	lehetőséget	lát	a	médiaoktatás	átlós	hasz-
nálatára:	 1.	 enciklopédikus	 használat	 (a	 hagyományos	 ismeretanyag	 bővítése	 a	
médiatartalmakban	 fellelhető	 tudományos	 és	 ismeretterjesztő	 információkkal),	
2.	 alkotást	 ösztönöző	használat	 (amikor	 a	diákok	maguk	állítanak	 elő	 „médiater-
mékeket”,	 egyszerre	 tanulva	 az	 előállítás	mikéntjéről	 és	 a	 témáról),	 3.	 diák-tanár	
dialógust	 előmozdító	 használat	 (pl.	 tudományos	 érvek	 és	 ellenérvek	 ütköztetésé-
nek elmélyítése médiaalkotásokon keresztül) .

Az	átlós	módszer	a	fenti	kettő	kombinációjából	áll	elő	a	helyi	igények	és	helyze-
tek	 alapján.	 Ez	 a	 minta	 lehetőséget	 nyújt	 a	 tantestületek	 helyi	 vezetőinek,	 hogy	
meghatározzák az arányt a tantárgy- és az átlós módszer között . A vegyes mód-
szer	 leginkább	 ott	 tud	 működni,	 ahol	 az	 oktatási	 rendszer	 egyáltalán	 nem	 vagy	
csak kismértékben központosított, és ahol az oktatási módokról helyi szinten lehet 
döntéseket hozni . Míg a tantárgyi orientáció esetén fennáll a médiaoktatás 
„eliskolásításának”	veszélye,	 az	 átlós	 vagy	kereszttantervi	 jellegű	modellben	 épp	
az okozza a nehézséget, hogy a sokféle tudományterületet oktató pedagógusoknak 
többé-kevésbé	mind	otthon	kell	lenniük	a	médiaoktatás	módszertanában.	E	kettős	
veszély	bizonyos	mértékű	feloldása	elméletileg	lehetséges	az	átlós	módszer	alkal-
mazásával:	enyhíthető	általa	a	szigorúan	skolasztikus	megközelítés,	s	a	pedagógu-
soknak	 elegendő	 a	 maguk	 szakterületének,	 illetve	 műveltségi	 területének	 szem-
pontjából	közelíteniük	a	médiához	–	ez	utóbbi	persze	megkövetel	bizonyos	mértékű	
szakmódszertani	fejlesztést.

Kanadában	1978-tól	az	Association	for	Media	Literacy	nevű	szervezet	alakítot-
ta ki a médiaoktatás kereteit, amelynek a koncepcióalkotó munka mellett az is fel-
adata, hogy kapcsolatot tartson a médiaipar és az oktatási kormányzat között, s 
megszervezze az iskolai médiaoktatást . Kiemelt területei közé tartozik a média és 
a	közönség	 identitása	közötti	kapcsolat,	 a	hétköznapi	alkotómunkából	 születő	vi-
selkedési modellek vizsgálata, az iskola és a piac közötti viszony, illetve az iskola 
és	az	internet	kapcsolata,	valamint	a	nemzeti	identitás	és	az	USA-hoz	való	viszony.

Az	Amerikai	Egyesült	Államokban	a	média	gyakorlatiasabb	oldala	felől	közelí-
tenek	 a	médiaoktatáshoz:	 az	 erőszak	 és	 a	 szexualitás	mediatizáltsága	 is	 terítékre	
kerül.	 A	 közös	 pont	 a	 kanadai	 és	 az	 USA-beli	 szemlélet	 között	 a	 médiakritikai	
megközelítés:	mindkét	 országban	 érvényesül	 egyfajta	 társadalomközpontú,	 a	 jel-
lemző	működési	mechanizmusokat	és	hatásaikat	feltárni	igyekvő	attitűd.	A	média-
erőszak-diskurzus	persze	nem	öncélú:	a	hangsúly	a	káros	hatások	elhárításán	van.

A	 nagy	 trendeket	 tekintve	még	 erősebben	médiakritikus	megközelítés	 látszik	
kirajzolódni	Dél-Amerika	országainak	médiaoktatási	gyakorlatában.	A	szóban	for-
gó	államok	médiaoktatása	több	–	elsősorban	a	társadalmi	felzárkózást	és	részvételt	
érintő	 –	 problémára	 próbál	megoldást	 találni	 és	 nyújtani:	 ilyen	 a	médiaoktatásra	
vonatkozó	politikai	és	kulturális	figyelem	hiánya,	az	oktatóintézmények	„beavatá-
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sának”	szükségessége,	az	oktatók	és	nevelők	hiánya,	valamint	a	kritikus	és	mora-
lista hozzáállások közötti határ megállapítása . A dél-amerikai médiaoktatás felfo-
gása	szerint	a	média	a	szegény	embert	fogyasztásra	biztatja	és	bátorítja,	arra,	hogy	
erotikus	vágyait	kielégítse,	és	nem	utolsósorban	arra,	hogy	erőszakos	hajlamát	ki-
élje.	 A	 megoldás	 ezekre	 a	 problémákra	 az	 alternatív	 média,	 amely	 hangot	 ad	 a	
szegényeknek, és amely összetarthat egy csoportot vagy egy közösséget (Rivoltella, 
2001: 83–85) . Nemcsak a hagyományos médiát kell átértelmezni, hanem különös 
hangsúlyt	kell	fektetni	arra	a	szerepre,	amit	az	új	technológiai	médiaeszközök	tölt-
hetnek	be	(Livingstone,	2004).

Ausztráliában a médiaoktatást gyakorlatilag közös szervezetben kezelik a mé-
diaszabályozással . Az Australian Broadcasting Authority (ABA) felel mind a ter-
vezésért	 (amelybe	beleértendő	a	médiaoktatás	 tervezése	 is),	mind	pedig	a	média-
programok	 és	 a	 médiaszolgáltatók	 működési	 politikájának	 monitorozásáért.	 Az	
ABA	tevékenységének	fókuszában	a	kiskorúak	védelme	áll:	elsősorban	ennek	ren-
delik	alá	a	félévenkénti	monitoringot,	valamint	magát	a	programgyártás-szervező	
tevékenységet .

A	 francia	modellben	 szintén	 társadalmi	méretű	mozgalomszerűséget	 találunk,	
amely a médiaoktatásért felel . „A még logocentrikus iskolával, az ezen a téren mu-
tatkozó törvényhiánnyal, az oktatók hiányával szemben a médiaoktatás pedagógiai 
problémából	 kifejezetten	mozgalommá	 válik.	Mindez	 Franciaországban	 történik,	
ahol	a	CLEMI,	az	Oktatásügyi	Minisztérium	szervezete	foglalkozik	a	médiaokta-
tással.	Médiaoktatók,	médiaszakemberek,	kutatók,	szülők	és	diákok	vesznek	részt	
a médiaoktatásban, oktatási és nevelési programokat dolgoznak ki együtt, amelye-
ket országos szinten alkalmaznak . Oktatókat képeznek ki mind elméleti, mind 
gyakorlati szinten, Párizsban és az ország más részein is kurzusokat szerveznek . 
A	CLEMI	tanulmányokat	és	más	oktatói	eszközöket	ad	ki	és	tesz	elérhetővé	a	tö-
megtájékoztatással	kapcsolatosan”	(Micaci,	2012).

6.3.3.2. A médiaértés oktatásának előzményei Magyarországon

Magyarországon a médiaoktatás a mozgókép- és médiaismeret oktatásával vette 
kezdetét.	 A	 60-as	 évektől	 az	 esztétikai	 megközelítés	 volt	 meghatározó,	 emiatt	 a	
mozgóképkultúra leginkább a magyar nyelv és magyar irodalom tantárgyakba be-
épített	formában	találta	meg	a	helyét.	Az	1960-as	évek	tanügyi	reformjai	nyomán	a	
hagyományos	értelemben	vett	mozgóképkultúra	–	filmesztétika	néven	–	már	beke-
rült	a	magyar	közoktatás	rendszerébe,	a	következő	általános	indoklással:	„A	tanuló-
kat	elsősorban	arra	kell	felkészíteni,	amivel	az	életben	találkoznak,	amit	az	életben	
gyakorolnak,	 amire	 az	 életben	 szükségük	 lesz”	 (Korszerű	 esztétikai	 nevelést!,	
1961).	A	filmesztétikát	ekkor	az	irodalomórák	keretében	tanították,	sőt	önálló	mun-
káltató	 tankönyvsorozat	 jelent	meg	 róla	Bölcs	 István	 tollából,	amely	 több	mint	 tíz	
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kiadást ért meg . Föllendült az iskolai filmklubmozgalom, a televízió pedig rend-
szeresen	vetített	filmeket	a	filmesztétika-oktatás	számára.	Az	1970-es	évektől	kezd-
ve	azonban	fokozatosan	elhalt	az	iskolákban,	legfőképpen	azért,	mert	nélkülözte	a	
szakképzett	tanárokat,	és	egyre	kevesebb	idő	maradt	a	vetítésekre	(Jakab,	é.	n.).

A szemiotika	 nyelvészeti	 tudományos	 vizsgálati	 módszerének	 előretörésével	
erősödött	meg	a	médiaoktatásban	a	jelelméleti	vonal,	közelebb	tolva	a	mozgókép-
kultúra	oktatását	a	magyar	nyelv	oktatásához.	Az	érdemi	önállósodás	első	lépcső-
foka	 az	volt,	 amikor	 az	 esztétikai	minőség	és	 a	 tartalom	 felől	 a	 technológia	 és	 a	
funkcionalista	megközelítés	felé	tolódott	a	hangsúly.	Innentől	kezdve	egyrészt	már	
nemcsak a mozi és a televízió mint a mozgóképkultúra két meghatározó plat-
formja	adta	 a	médiaoktatás	 alapját,	 hanem	a	médiumok	 fogalmát	 ennél	 tágabban	
értelmezték	 a	 pedagógusok,	másfelől	 a	 befogadás	 kérdésein	 túlmenően	 a	média-
tartalmak	 előállításának	 kérdéseivel	 is	 foglalkozott	 a	 képzés.	Az	 1978-as	 tanterv	
tekintélyvesztésének következtében a művelődéstörténeti orientáció helyett a 
média megértésére	 irányult	 a	médiaoktatás	 figyelme	 (Szíjártó,	 2009:	 341).	 Ez	 a	
fontos	nézőpontváltás	azonban	nem	járt	együtt	azonnali	gyakorlatváltással:	még	az	
ezredfordulón is bebizonyosodott a médiafogyasztók társadalmi hátterének kutatá-
sa kapcsán, hogy igazi médiaszocializáló munkát csak a médiaértésen alapuló mé-
diaképzés	 további	megerősítésével	 érhetne	 el	 az	 iskola	mint	 szocializációs	 közeg	
(Bényei–Szíjártó,	2000).

A magyarországi mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy hivatalos megha-
tározásának	hangsúlyos	elemei	a	következők:	a	mozgóképi	szövegértés	fejlesztése,	
a	média	társadalmi	szerepének	és	működésmódjának	feltárása,	a	kritikai	médiatu-
datosság	 fejlesztése,	mozgóképnyelvi	és	művelődéstörténeti	 tájékozottság	kialakí-
tása,	fejlesztése,	képesség-	és	személyiségfejlesztés	a	médianevelés	révén	(Magyar 
Közlöny,	 2004:	 204–210).	 Ily	 módon	 a	 médiatudatosság	 erős	 vonalat	 képvisel	 a	
médiaoktatás	elméletében,	s	a	fő	célok	között	világosan	fejeződik	ki	az	értő	befo-
gadás követelménye . A gyakorlati oktatásban viszont sok múlik azon, hogy a mé-
diavizsgálati megközelítések között milyen egyensúly alakul ki – ha egyáltalán 
kialakul .

A	médiaszövegek	vizsgálata	 (konkrét	médiatermékek	és	üzenetek	 jelentéstani,	
esztétikai stb . értelmezése), a médiaintézmények rendszerének ismertetése (szer-
kesztőségek,	újságírói	szerepek,	tulajdonosi	viszonyok	kutatása	stb.)	vagy	a	közön-
ségvizsgálat (befogadáskutatás, pszichológiai	megközelítések	 stb.)	 egyaránt	 elő-
térbe	 kerülhet,	 de	 releváns	mértékű	médiatudatosságra	 iskolai	 oktatás	 keretében	
csak e három dimenzió kiegyenlített bemutatásával lehet szert tenni . (A három 
vizsgálati	lehetőségről	és	a	hozzájuk	rendelt	kutatási	módszerekről	bővebben	lásd	
Stokes,	2008).	A	helyzetet	nehezíti,	hogy	„[b]ár	Magyarországon	a	mozgóképokta-
tás	kötelező	tárgyként	szerepel	a	tanrendben	(a	tantárgy	integrált-beágyazott	jelle-
gű),	fejlesztésében	számos,	a	tanárokat,	illetve	a	filmes	és	a	tömegkommunikációs	
szakmát	 képviselő	 civilszervezet	 is	 szerepet	 vállal	 (van	 tehát	 egy	 szabadidős,	
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akcionista-mozgalmár vonulata is) . Ma Magyarországon nem létezik komolyan ve-
hető	médiakritikai	társadalmi	mozgalom,	ezért	a	civil	törekvések	és	a	formális	ne-
velés	intézményrendszerei	nehezen	tudnak	egymásra	találni.”	(Szíjártó,	2009:	341)

6.3.3.3.  Kereszttantervi kérdések: a médiaértés oktatása  
a Nemzeti alaptantervben

A magyar oktatási rendszer a 2012-es Nemzeti alaptanterv értelmében a máso-
dik, kereszttantervi megoldás mellett tette le a voksát, így meg kell birkóznia az 
univerzális	pedagóguskompetenciák	fejlesztése	körüli	problémákkal,	vagyis	azzal,	
hogy kivétel nélkül minden pedagógust fel kell készítenie a médiaoktatásra .

A modern iskolával és a modern tantervi szabályozással szemben egyre növek-
vő	elvárásként	fogalmazódik	meg,	hogy	a	tanulók	az	iskolai	tanulmányaik	alatt	el-
sajátítsák	a	digitális	média	 instrumentális,	kreatív	és	kritikai-reflexív	használatát.	
A hazai tantervi szabályozásban az elmúlt évtizedben egyre hangsúlyosabb szere-
pet	kapott	a	médiatudatosság	és	a	digitális	műveltség	kérdése.	A	digitális kompe
tencia	kulcskompetenciaként	2007	óta	van	jelen	a	nemzeti	tantervekben,	így	a	ma-
gyar Nemzeti alaptantervben is (lásd az Európai Parlament és az Európai Tanács 
ajánlását	 az	 élethosszig	 tartó	 tanuláshoz	 szükséges	 kulcskompetenciákról:	 2006.	
december	18-i	2006/962/EK,	illetve	a	2007.	évi	Nat-ról	szóló	rendeletet).

A 2012 . évi Nemzeti alaptantervben a médiatudatosságra nevelés már önálló 
fejlesztési	 területként,	 illetve	nevelési	célként	 jelenik	meg.	A	médiaműveltség	ez-
zel	a	nevelési-oktatási	folyamat	olyan	közös	értékeként	értelmezhető,	ami	a	peda-
gógiai	folyamat	egészét	áthatja.	A	médiatudatosságra	nevelés	más	fejlesztési	terü-
letekhez, nevelési célokhoz és több kulcskompetenciához is szorosan kapcsolódik 
a	pedagógiai	gyakorlat	során	(a	legjelentősebb	kapcsolódási	pontokat	az	alábbi	táb-
lázat tartalmazza) .

6.3. táblázat:  A médiatudatosság és digitális kompetencia megjelenése  
a Nemzeti alaptantervben

Médiatudatosságra nevelés mint tantervi cél

„Cél,	hogy	a	tanulók	a	mediatizált,	globális	nyilvánosság	felelős	résztvevőivé	váljanak:	
értsék	az	új	és	a	hagyományos	médiumok	nyelvét.	A	médiatudatosságra	nevelés	az	
értelmező,	kritikai	beállítódás	kialakítása	és	tevékenység-központúsága	révén	felkészít	 
a	demokrácia	részvételi	kultúrájára	és	a	médiumoktól	is	befolyásolt	mindennapi	élet	
értelmes	és	értékelvű	megszervezésére,	tudatos	alakítására.”	(Nat-2012,	2012:	10644)
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A médiatudatosságra nevelés tantervi céljának kapcsolata további tantervi célokkal:

A tanulás tanítása Az önismeret és a társas 
kultúra fejlesztése

Állampolgárságra, 
demokráciára nevelés

A tanulási tartalom iránti 
érdeklődés	felkeltése;	 
a	tananyag	elsajátításával,	
szerkezetével, hozzáférésével 
kapcsolatos	tudás	fejlesztése;	
információforrások használata; 
előzetes	ismeretek	 
és tapasztalatok mozgósítása; 
egyénre szabott tanulási 
módszerek alkalmazása  
és	tanítása;	új	helyzetekben	
alkalmazható tudás  
kialakítása	–	a	fejlesztési	célok	
digitális környezetben  
értelmezve felértékelik  
a tudatos és kritikai  
médiahasználatot .

A	tanuló	kedvező	szellemi	
fejlődésének	elősegítése,	
készségeinek	fejlesztése,	
tudásának és  
kompetenciáinak  
kifejezésre	juttatása;	
valamennyi tudásterület 
megfelelő	kiművelése;	 
a tanuló hozzásegítése 
ahhoz, hogy képessé 
váljék	érzelmeinek	hiteles	
kifejezésére,	a	mások	
helyzetébe	történő	
beleélés képességének,  
az empátiának  
a	fejlődé	sére,	valamint	 
a kölcsönös elfogadásra .  
A digitális média színterei 
egyben identitásalkotó  
és a társas kapcsolatok 
kialakítását és ápolását 
támogató eszközök, ezért 
központi	célját	képezik	 
a médiatudatosságra 
nevelésnek is .

Cselekvő	állampolgári	
magatartás kialakítása, 
ahol az iskola megteremti 
annak	lehetőségét,	hogy	 
a	tanulók	megismerjék	 
a	főbb	állampolgári	
jogokat	 
és kötelezettségeket .  
A részvétel  
a közügyekben  
megkívánja	a	kreatív,	
önálló kritikai  
gondolkodás,  
az	elemzőképesség	és	 
a	vitakultúra	fejlesztését.	 
A	felelősség,	az	önálló	
cselekvés,  
a megbízhatóság,  
a kölcsönös elfogadás 
elsajátítását	hatékonyan	
támogatják	a	tanulók	
tevékeny részvételére 
építő	tanítás-	és	tanulás	
szervezési	eljárások.	 
A közösségi média 
számtalan	lehetőséget	
kínál a participációra .  
Az	ezzel	járó	hasznok,	
lehetőségek	és	kockázatok	
ismeretéhez  
elengedhetetlen  
a médiatudatosság .

Digitális kompetencia

„A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (IKT)  
és	a	technológiák	által	hozzáférhetővé	tett,	közvetített	tartalmak	magabiztos,	kritikus	 
és	etikus	használatát	a	társas	kapcsolatok,	a	munka,	a	kommunikáció	és	a	szabadidő	
terén .”  
(Nat-2012, 2012: 10654)
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A digitális kompetencia kapcsolata további kulcskompetenciákkal:

Hatékony,  
önálló tanulás

Anyanyelvi  
és idegen nyelvi 
kommunikáció

Természettudomá
nyos és technikai 
kompetencia

Szociális  
és állampolgári 
kompetencia

A hatékony  
és önálló tanulás 
olyan	alapvető	
készségek meglétét 
igényli, mint  
az írás, olvasás, 
számolás, valamint 
az IKT-eszközök 
használata . Ezekre 
épül	az	új	ismeretek	
elsajátítása,	
feldolgozása  
és beépítése .  
Az	IKT	bővíti	 
a	saját	tanulás	
egyénileg  
és csoportban 
történő	 
megszervezési 
lehetőségeit,	
ideértve a hatékony 
gazdálkodást  
az	idővel	 
és az információval . 
Az egyéni  
szükségletek 
felismerése  
és	a	saját	tanulási	
folyamat ismerete 
hagyományos  
és digitális  
környezetben  
is különösen 
fontossá válik .

A digitális színterek 
térnyerése	új	
kihívásokat támaszt 
a tanulói  
gondolatok, érzések, 
tények, vélemények 
kifejezésével,	
értelmezésével  
és közvetítésével 
szemben, valamint  
a helyes, öntudatos 
és alkotó  
nyelvhasználattal 
szemben (magyar  
és idegen nyelv 
esetén is) .  
A nyelvhasználat 
útján	történő	
ismeretszerzés, 
tudáslétrehozás 
megköveteli  
a médiatudatos 
viselkedést  
(pl.	különböző	
típusú szövegek, 
információk 
feldolgozása, 
megítélése,  
formálása,  
közvetítése esetén) .

A természettudomá-
nyos és technikai 
kompetencia 
kritikus és kíváncsi 
attitűdöt	alakít	ki	 
az emberben, aki 
ezért igyekszik  
megismerni  
és megérteni  
a természeti  
jelenségeket,	 
a	műszaki	 
megoldásokat  
és eredményeket, 
nyitott ezek etikai 
vonatkozásai iránt . 
A médiatudatosság 
fontos eleme, hogy 
fejlessze	 
a tanulók kritikai 
érzékenységét  
az áltudományos  
és az egyoldalúan 
tudomány-  
és technikaellenes 
megnyilvánulások-
kal szemben,  
és	lehetőséget	
kínáljon	 
a tudományos 
eredmények tanulási 
folyamatba való 
integrálására .

Az állampolgári 
kompetencia  
a demokrácia,  
az állampolgárság 
fogalmának  
és az állampolgári 
jogoknak	 
az ismeretén alapul .  
A kompetencia 
magába	foglalja	 
az aktuális  
események, 
valamint a nemzeti, 
az európai  
és a világtörténelem 
főbb	eseményeinek	
és tendenciáinak, 
továbbá  
a társadalmi  
és politikai  
mozgalmak valós 
céljainak,	 
értékeinek  
és törekvéseinek  
az ismeretét . 
Lényeges	mozzanat	
a közösségi média 
sajátosságainak	
feldolgozása mint  
a médiatudatosság 
központi eleme .

Forrás: Nat-2012 .

A	Nat-2012	céljaival	és	elveivel	összhangban	a	kerettantervek is hasonlóan fontos 
szerepet	 tulajdonítanak	a	médiatudatosságnak	és	a	digitális	műveltségnek	 [lásd	a	
kerettantervek	 kiadásának	 és	 jóváhagyásának	 rendjéről	 szóló	 51/2012.	 (XII.	 21.)	
EMMI rendelet mellékleteit, Kerettantervek, 2012] . A médiatudatosság és a digitá-
lis	műveltség	nem	kizárólag	 a	Vizuális	 kultúra,	 a	Mozgóképkultúra-	 és	médiais-
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meret, vagy az Informatika tantárgyak központi eleme, hanem a pedagógiai célok 
és	lehetőségek	olyan	átfogó	eleme,	amely	iskolatípustól	függetlenül	a	legkülönbö-
zőbb	életkori	szakaszokban,	tantárgyakban,	tematikai	egységekben	és	alkalmazott	
módszertani	megoldásokban	jelenik	meg.

A 2012 . évi Nemzeti alaptanterv és a hozzá tartozó kerettantervek arra mutatnak 
rá, hogy:
1.	 	a	médiatudatosság	és	a	digitális	műveltség	kérdése	az	iskolában	különböző	for-

mákban	és	tanulási	helyzetekben	jelenik	meg,
2.	 	a	 technológiai	 változás	 számtalan	 lehetőséget	 biztosít	 a	 tanítási-tanulási	 folya-

mat	 korszerűsítéséhez,	 de	 mindez	 önmagában	 nem	 elegendő,	 szükség	 van	 a	
technológia	 alkalmazásának	 pedagógiai	 szemléletű,	 pedagóguscentrikus	 fej-
lesztésére is .

A	kerettantervek	elemzése	alapján	hat	 fejlesztési	 terület	határozható	meg	a	peda-
gógusok	médiaműveltségének,	illetve	a	tanulásszervezés	professzionális	megterve-
zésének és megvalósításának érdekében:
1 .  Digitális tartalmak strukturálása: a tartalmak kiválasztását és rendszerezését, a 

tantárgyközi	 kapcsolódási	 pontok	 kialakítását,	 a	 tanulók	 tanulási	 céljaihoz	 és	
előzetes	ismereteihez	való	kapcsolatok	kialakítását	foglalja	magába.

2.	 	Digitális	információk	gyűjtése:	az	információszerzés,	a	kritikai	forrásfelhaszná-
lás,	az	eltérő	nézőpontok	sajátosságaiból	eredő	sokszínűség	kezelni	tudását	fog-
lalja	magába.

3.	 	A	digitális	környezet	kooperációs	lehetőségei:	az	online	csoportok	sajátosságai-
nak	ismeretét,	a	virtuális	térben	zajló	közös	munka	sajátosságainak	alkalmazni	
tudását,	a	differenciálás	korszerű	módjainak	ismeretét,	a	közös	problémamegol-
dás	ösztönzését	foglalja	magába.

4.	 	Digitális	tartalmak	előállítása:	a	tanulói	motiváció,	a	kreativitás,	az	önkifejezés	
pedagógiai	 kérdéseinek	újragondolása	 és	 alkalmazása	digitális	 eszközök	 segít-
ségével, illetve virtuális környezetben .

5.	 	Tanári	előadás	digitális	eszközök	segítségével:	önálló	digitális	 tartalmak	 létre-
hozása, illetve digitális eszközök használata a (1) pedagógiai szemléletesség nö-
velése,	 (2)	 a	korszerű	 technikai	 lehetőségek	kihasználása,	 valamint	 (3)	 az	 elő-
adás	más	oktatási	módszerekkel	(pl.	vita,	 tanulói	reflexió	stb.)	való	 integrálása	
érdekében .

6 .  A médiatudatosság aktuális dilemmáinak feldolgozása mint tanári feladat: a ta-
nulókat	érintő	kérdések	tudatosítása,	megvitatása,	a	médiaműveltség	jelenségei-
re	való	reflektálás.

A	médiatudatosság	és	a	digitális	kompetencia	e	fejlesztési	területei	korszerűsíthe-
tik	a	pedagógiai	módszertani	gyakorlatot,	bővíthetik	a	pedagógusok	tanulásszerve-
zési	eljárásait,	és	hozzájárulhatnak	a	digitális	eszközök	és	lehetőségek	iránti	pozi-
tív	attitűd	kialakításához.
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6.4. táblázat:  A médiaműveltség egyes elemeinek, alkalmazási lehetőségeinek megjelenése 
különböző kerettantervekben és tantárgyakban

Kerettanterv Tematikai egység / Fejlesztési cél

Magyar nyelv és irodalom / 
Kerettanterv az általános 
iskola 1–4. évfolyamára

–  Elemi mozgóképi szövegalkotó kódok kreatív  
alkalmazása;	médiaszöveg-írás;	egyszerű	cselekmény	
megjelenítése	képsorozattal	(pl.	rajz,	digitális	fotó,	 
rövid	animációs	film)	és	hangokkal	(Fogalmazási  
alapismeretek).

–	 	Médiaélmények	felidézése,	kifejezése	és	megjelenítése	
szóban,	vizuálisan	vagy	szerepjátékkal	(Olvasás, az írott 
szöveg megértése).

–	 	Különböző	médiaszövegek	(pl.	animációs	mesék)	 
cselekménye	kezdő-	és	végpontjának,	a	cselekményelemek	
sorrendjének	megfigyelése	közvetlen	példák	alapján.	 
Saját	megélt	élmények	és	tapasztalatok	összevetése	 
a	média	által	közvetített,	megjelenített	világokkal	 
(pl.	gyermekműsorok,	gyermekújságok,	képregények,	
életkornak	megfelelő	rajzfilmek,	gyermekeknek	készülő	
internetes	honlapok	alapján)	(Irodalmi kultúra, az irodalmi 
művek értelme zése).

Matematika / Kerettanterv 
az általános iskola  
1–4. évfolyamára

–	 	A	matematika	lehetőségekhez	igazodva	támogatni	tudja	 
az elektronikus eszközök, az internet, az oktatóprogramok 
célszerű	felhasználását,	ezzel	hozzájárul	a	digitális	
kompetencia	fejlődéséhez.

–	 	Az	adatok,	táblázatok,	grafikonok	értelmezésének	
megismerése nagyban segítheti a mindennapokban  
és különösen a média közleményeiben való reális  
tájékozódást.

Biológia-egészségtan / 
Kerettanterv az általános 
iskola 5–8. évfolyamára

–	 	A	tantárgy	tanulása	során	alkalmazott	sokszínű	 
tevékenységek	(kísérletek,	megfigyelések,	 
terepen	történő	vizsgálódások,	a	megfigyelések	rajzos	 
és digitális feldolgozása, értékelése, felmérések készítése) .

–  A reklámok képi eszközeinek elemzése;  
a	médiahasználattal	kapcsolatos	függőségek.	(…)	 
A közösségi oldalak és veszélyeik; az algoritmikus 
gondolkodást	segítő	informatikai	eszközök;	a	robotika	
alapfogalmai (Az életfolyamatok szabályozása  
és egészségvédelme).
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Kerettanterv Tematikai egység / Fejlesztési cél

Történelem, társadalmi  
és állampolgári ismeretek / 
Kerettanterv  
a gimnáziumok  
9–12. évfolyama számára

–  A középiskolai történelemtanítás [során] törekedni kell  
a	történelem	élményszerű	tanítására,	közös	 
feldolgozására,	ami	örömet	és	feladatokat	jelent	a	diákok	
számára . Ehhez igénybe kell venni a hagyományos 
eszközök mellett a média modern eszközeit (világháló, 
kép-, videó-, hangmegosztók stb .) is .

–  Kapcsolódási pontok a médiatudatosságra neveléssel:  
A modern nyilvánosság kialakulása (Felvilágosodás, 
forradalmak és a polgárosodás kora);  
Tömegkommunikáció, médiumok hatása a mindennapi 
életre (Az első világháború és következményei);  
A	média	kifejező	eszközei	és	ezek	hatásmechanizmusa	
(Európa és a világ a két világháború között); 
Videointerjúk,	visszaemlékezések,	a	videointerjú	mint	
műfaj	elemzése	(A második világháború);  
Dokumentumfilmek,	híradók	elemzése,	Multimédia	
CD-ROM	használatával	Magyarország	XX.	századi	
eseményeinek és azok hátterének megismerése  
(Magyarország 1945–1956 között); A pénzügyekkel, 
gazdasággal foglalkozó írott vagy audiovizuális  
médiaszövegek elemzése és feldolgozása (Pénzügyi  
és gazdasági kultúra).

Testnevelés és sport / 
Kerettanterv  
a gimnáziumok  
9–12. évfolyama számára

–	 	A	divat	és	a	média	testkultúrára	ható	kedvező	 
és	kedvezőtlen	tényezőinek	szétválasztása	 
(értékfelismerés, önértékelés) .

Idegen nyelv /  
Kerettanterv  
a gimnáziumok  
9–12. évfolyama számára

–  E-könyvek, médiatudatosság (Szabadidő, művelődés, 
szórakozás); számítógépen keresztül való kapcsolattartás, 
információ keresése, az informatikai eszközöket  
alkalmazó	média,	az	elterjedt	infokommunikációs	
eszközök	előnyei	és	kockázatai,	a	netikett	alapjai,	 
élőszóval	kísért	bemutatók	és	felhasználható	eszközeik	
(tudomány és technika); Digitális tudásbázisok, könyvtári 
információs rendszerek (Az iskola); Részvétel a szóbeliség 
jegyeit	viselő	digitális	kommunikációban:	fórum,	chat,	
Skype	(Szóbeli interakció).

Természetismeret /  
Kerettanterv  
a gimnáziumok  
5–12. évfolyama számára

–  Irány és távolság meghatározása (digitális és nyomtatott) 
térképen .
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Kerettanterv Tematikai egység / Fejlesztési cél

Erkölcstan / Kerettanterv  
a gimnáziumok  
5–12. évfolyama számára

–	 	A	tananyag	tartalma	inkább	épül	a	hétköznapi	életből	
merített és oda visszacsatolható tapasztalatokra, illetve 
személyes	élményekre,	mint	elméleti	jellegű	ismeretekre.	
Ezeket természetes módon egészíthetik ki az életkornak 
megfelelő	erkölcsi	kérdéseket	felvető	történetek,	mesék,	
mondák,	irodalmi	vagy	publicisztikai	szövegek,	filmek	
vagy digitális formában	elérhető	egyéb	tartalmak.

Kémia / Kerettanterv  
a szakközépiskolák  
9–12. évfolyama számára

–  Az információforrások kritikus használatának  
megtanulása, a digitális és nyomtatott (képi, verbális) 
források értelmezése, a feladatok megoldása során 
létrehozott	információk	megjelenítése	és	bemutatása	során	
a források használata, az önálló tanulás eszközrendszere 
mellett a kommunikációs képességek és az adatok, 
folyamatok	vizualizációját	meghatározó	szépérzék	is	
hangsúlyt kap .

–  Kapcsolódási pontok a médiatudatosságra neveléssel: 
digitális modellek, animációk; információk keresése, 
feldolgozása (A „kék bolygó”. A víz. Egy csepp vízben).

Fizika / Kerettanterv  
a szakközépiskolák  
9–12. évfolyama számára

–	 	A	természettudományos	képzés	egyik	célja,	hogy	 
a	tanulókat	médiatudatosságra	nevelje,	ösztönözze	őket	 
a világ média által való leképezésének kritikus elemzésére .

–	 	A	tanterv	sikeres	megvalósításának	alapvető	feltétele	 
a tananyag feldolgozásának módszertani sokfélesége; 
többek	között	a	csoportmunka,	projektfeladatok	végzése,	 
a számítógépes animációk és szimulációk bemutatása, az 
interaktivitás, az aktív táblák és digitális táblák haszná lata .

–  Kapcsolódási pontok: A fényelektromos hatás elve és 
gyakorlati	alkalmazása	(digitális	fényképezőgép,	 
fénymásoló,	lézernyomtató	működésének	elve).	 
Digitális	jelek.	A	digitális	technika	elvei,	a	legelterjedtebb	 
alkalmazások	fizikai	alapjainak	megértése.	 
A	fényképezés	mint	művészet,	digitális	művészet.	

Pénzügyi és gazdasági 
kultúra kerettanterve  
7–10. évfolyam számára

–	 	A	tantárgy	számtalan	lehetőséget	kínál	a	médiatudatosság-
ra	neveléshez,	hiszen	hosszú	távon	a	gazdasági	szereplők	
csak helyesen értékelt információk birtokában hozhatnak 
eredményes döntéseket, akár fogyasztóként, vállalkozóként, 
befektetőként,	állami	tisztviselőként	stb.	teszik	ezeket.	 
A változó gazdasági környezetben való eligazodáshoz 
nélkülözhetetlen a hagyományos és modern médiumok 
információforrásként való kezelése, kritikai értékelése .

–	 	Gazdasági	folyamatok,	összefüggések	megjelenítéséhez,	
elemzéséhez, döntések alátámasztásához alkalmazza  
a	matematika	eszköztárát	(…)	és	a	digitális	technikát,	 
az internetet .

Forrás: Kerettantervek, 2012 .
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Hazánkban pillanatnyilag a Bűvösvölgy	 projekt	 (www.buvosvolgy.hu)	 ad	 direkt	
iránymutatást	a	különböző	kompetenciaterületeken	tevékenykedő	pedagógusoknak	
és	 diákjaiknak,	 hogy	 a	 médiatudatosság	 és	 médiaértés	 módszertani	 kérdéseiben	
eligazodjanak.

„Mivel	 jelenleg	 a	 médiaoktatás	 több	 műveltségi	 területhez	 is	 kapcsolódik,	 és	
nem önálló tantárgyként szerepel, többnyire nem szakirányú végzettséggel rendel-
kező	 tanárokra	hárul	a	médiával	kapcsolatos	 ismeretek	átadása,	hanem	különféle	
más	 főszakkal	 rendelkezőkre	 (pl.	 magyar	 nyelv	 és	 irodalom	 szakos,	 rajz	 szakos	
stb.	tanárokra).	Az	ebből	fakadó	esetleges	nehézségek	leküzdésére	szolgálnak	azok	
a	felkészítő	anyagok,	amelyeket	a	bűvösvölgybeli	látogatást	megelőzően	dolgoznak	
fel	 a	 diákok	 tanári	 segítséggel,	 és	 amelyek	 a	 tanulók	 előzetes	médiaismereteinek	
mélysége	alapján	differenciáltak	(kezdő/haladó)”	(Bűvösvölgy, é . n .) .

Médiaoktatás	és	médiaismeret	tekintetében	meglehetősen	nagy	különbségek	ta-
pasztalhatóak	az	egyes	gyermekek	 tudása	között	 attól	 függően,	hogy	milyenek	a	
helyi,	 személyes	és	 iskolai	 lehetőségeik.	Éppen	ezért	a	médiaoktatás	 szempontjá-
ból	 további	 előnyként	 említhető	 meg,	 hogy	 Bűvösvölgyben	 minden	 gyermek	
ugyanazokkal a professzionális eszközökkel dolgozhat, és ugyanazokat az ismere-
teket szerezheti meg függetlenül attól, honnan érkezik a központba . Ez a módszer 
– bár intézményes formát öltött – már túlmutat a puszta tantermi gyakorlaton .

6.3.4. Tantermen kívül

A tantermen kívüli médiaoktatási tevékenységek sora végtelen hosszú, ahogyan 
azt	az	előző	fejezetben	a	filmklubok	és	egyéb,	elkülönülten	működő	csoportok	és	
módszerek	említésekor	érzékeltettük.	Mindezek	közül	most	két	alapvető	irányzat-
ra,	 a	 digitális	 történetmesélésre	 és	 a	 játékosításra	 koncentrálunk.	E	 kettő	 jól	 pél-
dázza	a	történet-,	illetve	az	élményalapú	médiaoktatás	különbségeit.	Előbbi	a	való	
életben	 is	 létező	 történetek	mediatizálását,	 leképezését	 segíti,	 utóbbi	 pedig	 olyan	
eszközöket ad a médiaoktatás kezébe, amelyekkel a való élethez hasonló, de a 
 valóságban sosem létezett világokat lehet felépíteni . Mivel a két módszer között 
jelentős	eltérések	vannak,	a	köztük	 lévő	különbségekről	és	összeegyeztetésük	 le-
hetőségeiről	külön	értelmező	fejezet	szól.

6.3.4.1. Narratívák hálójában: a digitális történetmesélés

A digitális történetmesélés mint médiagyakorlat: narratív	műfaj.	Mint	minden	
narratíva,	ez	is	egyfajta	kommunikációs	módszer,	amellyel	tapasztalatainkat,	illet-
ve	magát	a	világot	 felfogjuk	és	értelmezzük.	Narratíváink	segítenek	eligazodni	a	
világban:	 tipizáljuk	 velük	 a	 jelenségeket,	 koordináljuk	 észleléseinket.	 A	 narratí-
váknak	 ezenfelül	 további	 lényeges	 funkciója,	 hogy	 cselekvéseinkhez	 és	 dönté-
seinkhez képesek indokot adni, képesek megalapozni azokat .

http://www.buvosvolgy.hu
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A	narratíváknak	kettős	 struktúrájuk	van:	a	drámai	 struktúra	a	narrált	 történet	
fogalmi	keretezését,	forgatókönyvét	és	szerepeit	foglalja	magába,	az	érzelmi	struk-
túra pedig annak az érzelmi hatásnak a leírása, amelyet az adott narratíva a befo-
gadóban kivált . A narratívák elemzése során két meghatározó módszer alkalmaz-
ható:	a	szintagmatikus,	amely	a	narratívában	megjelenő	szintagmákat	(viszonyokat)	
és	 szerepeket	 vizsgálja	 (Propp, 1995 [1928]), illetve a paradigmatikus elemzés, 
amely	az	ellentétpárokat	mutatja	be	(Lévi-Strauss, 1955) .

Egy szöveg értelmezése – legyen az hagyományos írott szöveg vagy tágabb ér-
telemben	vett	médiaszöveg	–	természetesen	nem	állhat	meg	az	írott	jelentés	feltá-
rásánál . „Bármennyire is igyekezzék ugyanis a kutató, hogy a szöveget minél hite-
lesebben	 elemezze,	 a	 szövegek	 jelentése	 önmagában	 soha	 nem	 egyértelmű,	 soha	
nem	befejezett.	Csak	a	közönség	recepciója	és	értelmezése	során	válik	átmenetileg	
azzá.	Azért	csak	átmenetileg,	mert	a	médiaszövegek	poliszémiája	és	nyitott	műfaji	
szerkezete	 miatt	 állandóan	 lehetségesek	 újabb	 és	 újabb	 értelmezések,	 amelyek	
megerősíthetik,	 de	 kétségbe	 is	 vonhatják	 mások	 magyarázatát”	 (Császi, 2010) . 
Amint	 e	 fejezetből	 látszik	 majd,	 a	 digitális	 történetmesélés	 műfaja	 és	 módszere	
mindkét	struktúrát,	a	drámait	és	az	érzelmit	is	magában	foglalja,	s	ezáltal	egyaránt	
mozgósítja	a	szerepekről	és	ellentétpárokról	szóló	befogadói	 tudást,	miközben	ér-
telmezése	döntően	nem	a	készítőn,	hanem	a	befogadón	múlik.

A digitális történetmesélés otthona az a hely, ahol az emberi fantázia találko-
zik a „számítógéppel” . A digitális történetmesélés (digital storytelling, rövidítve: 
DST)	fogalma	a	legáltalánosabb	értelemben	mindenfajta	narratív	újmédia-alkotás-
ra	utal,	például	websorozatokra,	interaktív	filmekre,	hipertextes	szövegekre	és	tör-
ténetmesélésen	 alapuló	 számítógépes	 játékokra.	 Ritkábban	 a	 filmkészítés	 átfogó	
megnevezésére	használják,	elismerve,	hogy	a	filmalkotások	manapság	már	kizáró-
lag	digitális	formában	készülnek.	Újabban	kiterjedt	az	értelmezése	olyan	reklámok	
és	egyéb	hirdetési	formák	megnevezésére	is,	amelyek	online	kívánják	magatartás-
változásra	 bírni	 a	 nézőiket.	 A	 digital	 storytelling	 azonban	 szűkebb	 értelemben	
(ahogyan	ebben	a	fejezetben	foglalkozunk	vele)	a	digitális	médiatermékeknek	egy	
olyan	speciális	változatára	utal,	amellyel	hétköznapi	emberek	mutatják	be	ötletei-
ket, életük egy-egy szakaszát vagy mozzanatát .

Ez	 a	 médiaprodukció	 egyszerre	 számít	 médiaműfajnak	 és	 művészeti-oktatási	
módszernek.	 Médiaműfajként	 magában	 foglalja	 a	 mozgóképet,	 az	 állóképet,	 a	
hanganyagokat,	 az	 animációkat	 és	minden	 egyéb	 alkotást:	 ezek	 kombinációjával	
áll	elő	az	elmesélt	digitális	történet,	amelyet	minden	esetben	digitális	állományok-
ban	 formál	meg	 és	 tárol	 az	 alkotó.	 Elképzelhető	 tehát,	 hogy	 pl.	 papíron	 készült	
gyerekrajzok	 szkennelt	 változatai	 vagy	magnószalagon	 rögzített	 réges-régi	 hang-
anyagok digitális átiratai szerepelnek az elmesélt történetben, amely egy emlék, 
egy	esemény	vagy	egy	ötlet	bemutatását	szolgálja.

A	digitális	történetmesélés	másfelől	egyfajta	önkifejező	módszerként	használa-
tos:	 egyaránt	 szolgál	művészeti	 és	 oktatási	 célokat.	 Középiskolákban,	 egyeteme-
ken,	 civil	 szerveződésekben	 és	 szociális	 intézményekben	 nagy	 sikerrel	 alkal-
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mazzák	 szerte	 a	 világon	 idestova	 több	 mint	 két	 évtizede.	 Számos	 helyen	 úgy	
hivatkoznak	rá,	mint	az	antik	szóbeli	történetmesélés	továbbfejlesztett	változatára,	
amely	immár	mozgóképpel	és	rögzített	hanggal	tudja	kiterjeszteni	érzékelésünket	
(Digital Storytelling,	é.	n.).	A	gyakorlatban	ez	a	néhány	másodperctől	legfeljebb	öt	
percig	terjedő	mozgóképes,	esetleg	animációs	(vagy	összefűzött	állóképekből	szer-
kesztett),	rendszerint	hangsávval	is	ellátott	multimediális	alkotást	jelent,	de	létezik	
rádiós	műfaja	is	(ez	utóbbi	értelemszerűen	csak	hangra	alapoz).

Ami	 a	 kezdeteket	 illeti,	 a	 filmiparban	 először	 1990-ben	 Ken	 Burns	 amerikai	
dokumentumfilmes	alkalmazta	a	digitális	történetmesélést.	Az	amerikai	polgárhá-
borúról szóló minisorozatában, a The Civil Warban a történetnek szerves részét 
képezték	 az	 egyes	 szám	első	 személyben	megszólaltatott	 beszámolók	 (Sylvester–
Greenidge,	 2009).	A	 túlélők	 leszármazottainak	monológjai	 bevallottan	 azt	 a	 célt	
szolgálták, hogy komoly érzelmi töltetet vigyenek az amerikai történelem egyik 
legtragikusabb	 fejezetéről	 szóló	 feldolgozásba.	 A	 kilenc	 részből	 álló,	 2002-ben	
VHS-kazettán	 és	 DVD-lemezen	 is	 újra	 kiadott	 alkotás	 darabjai	 e	 „hitvallások”	
megjelenítése	révén	váltak	különösen	személyessé.

A	90-es	évek	első	felében	aztán	Dana Atchley, Denise Aungst, Joe Lambert 
és Nina Mullen	 fejlesztették	 tovább	 a	 digital	 storytelling	 filmes	 alkalmazását.	
Atchley	újítása	fontos	szerepet	játszott	abban,	hogy	a	módszer	a	nem	hivatásos	fil-
mesek	között	is	elterjedjen:	önálló	módszertanon	alapuló	workshopokat,	irányított	
foglalkozásokat szervezett hétköznapi emberek számára (általános iskolás gyere-
kektől	egészen	a	nyugdíjas	korosztályig),	ahol	megtanította	őket	egyfelől	a	techni-
ka	használatára,	másfelől	a	filmes	 történetmesélés	művészetének	alapjaira	 (www.
nextedit.com).	 Jóllehet	 a	 digitalizáció	már	 ebben	 az	 időszakban	 is	 rendelkezésre	
állt, a hangsúly mégsem a „digitális”-on, hanem sokkal inkább a „történet”-en és a 
„mesélés”-en	volt.	A	sokféle	közegre	–	kulturális	intézményekre,	közösségfejlesztő	
projektekre,	 iskolai	 oktatásra	 –	 adaptálható	 program	 legfontosabb	 mozzanata,	
hogy	 a	workshop	 első	 részében	meghozza	 a	 résztvevők	mesélési	 kedvét,	 felhívja	
őket	ötleteik	megosztására	 és	mások	ötleteinek	megvitatására.	Különböző	célzott	
feladatokkal	–	„szeretem	–	nem	szeretem	listák”	készítésével,	szójátékokkal,	kép-
zeletre	ható	gyakorlatokkal	–	felébresztette	a	történetmesélő	kedvet,	és	felszabadí-
totta	a	leendő	alkotók	fantáziáját.	Ezt	követte	azután	egy	konkrét	történet	digitális	
narratívájának	 elkészítése	 és	 bemutatása	 a	 csoporttagok,	 majd	 a	 nagyközönség	
előtt.

Nem sokkal ezután a digitális történetmesélés bekerült a televíziózásba is . 
A	BBC	 2001-ben	 indított	Capture Wales	 elnevezésű,	 hét	 éven	 át	 tartó	 projektje	
egy	 az	 egyben	 rövidfilmszkeccsekre	 épült,	 amelyek	 Wales	 lakóinak	 életéről	 és	
gondolatairól szóltak, ismét igen személyesre hangolva . Egy évre rá hasonló prog-
ram vette kezdetét Angliában Telling Lives	címmel.	Ezzel	egy	időben	a	svédek,	a	
hollandok és egyes amerikai televíziócsatornák is beindították a maguk digitális 
történetmesélő	műsorait	 (Hartley–McWilliam,	2009).	A	módszernek	ebben	a	sza-
kaszában	azonban	még	 főleg	hivatásos	filmesek	–	 rendezők,	operatőrök,	vágók	–	

http://www.nextedit.com
http://www.nextedit.com
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segítették	 a	mesélőket:	 a	 történet	 „tulajdonosa”	 jobbára	 csak	 az	 információforrás	
szerepét	 játszotta	 e	 projektekben,	 a	 történet	 végső	 formáját	 azonban	 a	 szakértők	
alakították	ki	–	nem	utolsósorban	azért,	mert	a	szükséges	technikát	is	ők	birtokol-
ták.	 Kivétel	 ez	 alól	 az	 Atchley-módszer,	 ahol	 a	 jól	 felszerelt	 „táborban”	maga	 a	
mesélő	állította	össze	a	digitális	történetet,	ám	ne	feledjük:	az	ezredfordulóig	a	vi-
lág	jelentős	része	nehezen	fért	hozzá	a	multimédiás	tartalmakat	előállító	eszközök-
höz,	kiváltképp	ha	otthon	szerette	volna	használni	őket.

A DST négy funkciója

Hartley és McWilliam (2009) szerint a digitálisan mesélt történeteknek négy-
féle	jelentésük	és	funkciójuk	van:
–	 	formaként	 egyesítik	 a	 szenvedélyes	 közlések	 erős,	 direkt	 érzelmi	 töltetét	 a	
dokumentarista	alkotások	eredetiségével	és	a	formátum	tiszta	eleganciájával	
– olyanok, mint a szonettek vagy a haikuk, csak épp digitális formátumban;

–	 	gyakorlatként	az	egyének	oktatását	valósítják	meg,	digitális	közlésre	szánt	új	
narratív	eszközök	használatára	tanítják	őket;

–	 	mozgalomként	a	szakértők	és	a	felhasználók	kreativitásának	tökéletes	elegyí-
téséről	tesznek	tanúbizonyságot;

–	 	médiaszöveg-rendszerként	pedig	egy	új	médiagazdaságról	szólnak:	elmossák	
a	profi	és	amatőr	produkciók	közti	szilárd	határvonalat,	újragondolni	késztet-
nek	az	előállító/fogyasztó	kettősségét,	s	hozzájárulnak	a	„digitális	írástudás-
ról”,	 részvételről,	 történetmesélésről	 és	 tartalomterjesztésről	 szóló	 újfajta	
gondolkodás kialakításához .

Miután a digitális eszközök hozzáférési megosztottsága világszerte enyhült vala-
melyest,	egyre	több	és	több	helyen	honosodott	meg	a	digital	storytelling	műfaja	és	
módszere.	A	saját	kezűleg	készített	multimediális	alkotások	köré	egész	mozgalom	
szerveződött.	Még	jóval	azelőtt,	hogy	az	alkotók	otthonában	készültek	volna	ilyen	
művek,	az	USA	California	államában,	Berkeley-ben	1994-ben	megalakult	a	Cen
ter for Digital Storytelling.	A	BBC	2001-es	és	2002-es	projektjei	után	Ausztrália,	
Izrael,	 a	 Dél-Afrikai	 Köztársaság	 és	 Brazília	 is	 felzárkózott	 különböző	 progra-
mokkal,	 vagyis	2006-ig	gyakorlatilag	minden	kontinensen	megjelent	 a	kezdemé-
nyezés . Ahogy azonban Bucy és Newhagen	 rámutatott	 (Bucy–Newhagen,	2003),	
az	 elterjedésében	 komoly	 egyenlőtlenségek	 figyelhetőek	 meg:	 Afrikában,	 Dél-
Amerikában	 és	Ázsia	 egyes	 részein	 korántsem	olyan	 intenzív	 a	 növekedés,	mint	
Európában,	Észak-Amerikában	és	Ausztrália	térségében.	Nem	meglepő,	hogy	ez	a	
fejlettségi	 térkép	gyakorlatilag	 tökéletesen	egybevág	a	digitális	 szakadék	mélysé-
gét	ábrázoló	térképpel:	ahol	a	digitális	technológiai	eszközök	terjedése	lassú,	ott	a	
digitális	történetmeséléshez	szükséges	eszközök	is	nehezebben	hozzáférhetőek,	te-
hát nehezebb lesz a történetmesélés kivitelezése .
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Miután	tehát	a	digitális	történetmesélés	a	filmesek	kiváltságából	a	magánembe-
rek	önkifejezési	módjává	vált,	s	a	kameráról	a	számítógépre	költözött,	gyors	ütem-
ben	 jelent	 meg	 újabb	 és	 újabb	 –	 technológiával	 gazdagon	 ellátott	 –	 területeken.	
A	házilag	használható	digitálismédia-előállító	eszközök	terjedése	ugyanakkor	egy-
beesett	a	web	2.0	logikáján	alapuló	közösségimédia-platformok	népszerűvé	válásá-
val.	Ez	eredményezte	a	digitális	történetmesélés	harmadik	szakaszának	előretöré-
sét.	Immár	nem	csupán	CD-re	írva,	netán	házi	vetítéseken	bemutatva	ismerhetjük	
meg az alkotók munkáit, hanem – a hálózati társadalom áldásos hatásaként – az 
internet	erre	szakosodott	felületein,	videómegosztó	portálokon	és	projektek	videós	
adatbázisaiban	érhetőek	el	a	rövidfilmek	és	animációk.	A	YouTube	áttörő	sikere	a	
vizuális	korszak	megerősödését	 jelezte,	a	közösségi	média	népszerűsége	pedig	az	
emberek társaság utáni vágyáról tanúskodik . A digitális történetekben ennek meg-
felelően	megjelenik	az	interaktív	momentum:	sok	esetben	láthatunk	olyan	alkotá-
sokat,	 amelyekben	 hipertextes	 „elágazások”	 vannak,	 s	 a	 történet	 végigkövetése	
megköveteli	 a	 néző	 aktív	 közreműködését,	 legalább	 egy-két	 kattintás	 erejéig.	
	Interaktivitás	alatt	akció	és	reakció	váltakozását	értjük	(van	Dijk,	2006:	6–8).	Az	
interneten	 reagálni	 tudunk	 az	 egyes	 történetekre,	 visszajelzést	 adhatunk	 az	 elő-
adójának,	 az	 internet	 segítségével	 elérhetjük,	 és	 interakcióba	 kerülhetünk	 vele.	
	Továbbíthatjuk,	 megoszthatjuk	 történetét,	 véleményét,	 gondolkodásmódját,	 s	 így	
mi	magunk	is	dönthetünk	róla,	hogy	kihez	juttatjuk	el	az	adott	videót.

A	 digitálisan	mesélt	 történetek	 egyfelől	 kapcsolatokat	 teremtenek	 az	 emberek	
és	a	kultúrák	között,	másfelől	maguk	a	kulturális	identitások	fejezik	ki	vele	magu-
kat,	 aminek	 következtében	 állandó	 csere	 jön	 létre	 a	 kultúrák	 között	 (Castells,	
2006a: 34) . Mindössze a mindkét fél által beszélt nyelv és internetkapcsolat szük-
séges	ahhoz,	hogy	megismerjük	egy,	a	világ	másik	végén	élő	ember	véleményét	és	
érzésvilágát olyan témákkal kapcsolatban, mint például a bevándorlás vagy a kul-
turális sokk .

A	profi	történetmesélők	már	nem	azonosak	a	profi	filmesekkel	vagy	a	hivatásos	
producerekkel	 –	 sokkal	 inkább	 olyanok,	 mint	 a	 saját	 szerzeményeiket	 zengő	
vándorénekesek, a bárdok.	Személyük	olyan	amatőröket	fed,	akiknek	van	monda-
nivalójuk,	 s	 akik	 otthoni	 íróasztaluk	mögül	 szerkeszthetik	 és	 tölthetik	 fel	 a	 saját	
szkennerükkel,	diktafonjukkal,	kézikamerájukkal	és	digitális	fényképezőgépükkel	
készült	anyagaikat.	Profizmusuk	a	lelkesedésükből,	hozzáférési	kompetenciájukból	
és gyakorlatukból fakad .

A	profi	történetmesélőt	bárdnak,	költőnek	 is	 tekinthetjük,	aki	a	digitális	emlé-
kezést	segíti	és	szolgálja:	ügyek	mellé	szegődve	kifejezi,	formába	önti,	újrameséli,	
és	 így	megőrzi	a	 történeteket.	E	tevékenységének	megalapozásához	a	bárd	három	
lehetőség	közül	választhat:
1.	 	„Én	bárd	vagyok,	 ti	pedig	nem”:	Taliesinhez,	a	6.	 századi	breton	költőhöz	ha-

sonlatosan	 profivá	 válva	 tovább	 műveli,	 amiben	 jó,	 miközben	 fintorog	 a	 nála	
gyengébb	képességű	alkotók	munkáinak	 láttán,	hiszen	a	 „piac”	 törvényeit	kö-
veti, s abban hisz, hogy a rátermettebb viszi a hasznot .
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2 .  „Bárd vagyok; nézzétek, így kell ezt csinálni”: Gandalf, a nagy varázsló mintá-
jára	felhasználhatja	a	képességeit	arra,	hogy	másokat	segítsen	kreativitásuk	ki-
bontakoztatásában.	Ahelyett,	hogy	ötleteiket	elbitorolná,	inkább	támogatja	őket	
abban, hogy intuícióikat célirányos alkotásba fordítsák .

3.	 	„Mindannyian	 bárdok	 vagyunk;	 csapassuk!”:	 a	 leghívogatóbb	 opció.	 Az	
Eisteddfod	 elnevezésű,	 évente	megrendezett	walesi	 irodalmi	 fesztivál	 résztve-
vőinek	mintájára	amatőrt	és	profit	egyenrangú	partnerként	és	nem	szemben	ál-
lóként	 kezelve	 a	 kreatív	 együttműködést	 a	 végletekig	 lehet	 fokozni,	 egymást	
tanítva	és	egymástól	tanulva	(Hartley–McWilliam,	2009:	33–34).

Elsődleges és másodlagos szóbeliség

A	bárd	a	szóbeliség	embere,	aki	hangokból	jól	megjegyezhető	emlékeket	képez.	
„Orális	 kultúrákban	 a	 szavak	mindig	 csak	hangok.	Ez	 a	 kifejezésmódon	 túl	 a	
gondolati	 folyamatokat	 is	 meghatározza.”	 Ha	 meg	 akarjuk	 jegyezni,	 amit	 ta-
pasztalunk	és	gondolunk	–	emlékezetes	gondolatokat	kell	gondolnunk.	„Elsőd-
legesen	szóbeli	kultúrákban	–	írja	Ong	–,	a	gondolatok	megőrzésének	és	fölidé-
zésének	problémáját	csak	akkor	oldottuk	meg	sikeresen,	ha	beszéddé	könnyen	
összeálló	mnemonikus	mintákban	gondolkozunk.	Gondolatainknak	 erősen	 rit-
mizált,	 kiegyensúlyozott	 alakzatokban	 kell	 megjelenniük,	 ismétlésekben	 vagy	
ellentétekben,	alliterációkban	és	asszonáncokban,	visszatérő	jelzős	szerkezetek-
ben és más formulákban, bevett tematikus környezetben, közmondásokban, 
melyeket	mindenfelől	újra	meg	újra	hallunk	s	ennélfogva	könnyen	fölidézünk.	
Szóbeli	kultúrákban	 rögzített	kifejezések	adják	a	gondolkodás	 szubsztanciáját.	
Az	erős	mintázottság	és	a	közösségileg	rögzített	nyelvi	fordulatok	szóbeli	kul-
túrákban	azoknak	a	funkcióknak	egy	részét	teljesítik,	amelyeket	más	kultúrák-
ban	az	írás	lát	el	–	s	ezenközben	persze	megszabják,	hogy	milyen	jellegű	gon-
dolkodás lehetséges, hogy a tapasztalat szellemi elrendezése milyen módon 
történhet.	(…)	az	új	szóbeliség	föltűnő	hasonlóságokat	mutat	a	régivel:	részvéte-
li	misztikájában,	a	közösségi	érzés	fokozásában,	a	jelen	pillanatra	történő	össz-
pontosításában, még az állandó fordulatok használatában is, de lényegét tekint-
ve	 ez	 akartabb	 és	 tudatosabb	 szóbeliség,	 mely	 állandó	 jelleggel	 az	 írás	 és	
nyomtatás használatára alapozódik .” (Ong, 1982)

Az elmesélt történet a digitális történetmeséléssel sem veszítette el tudás-
megőrző	 karakterét.	 Eric	 Havelock	 az	 ősi	 énekeket	 „törzsi	 enciklopédiának”	
 nevezi: tananyagok ezek, amelyeket a dalnok ritmusos-rímes formába helyez 
(Havelock,	1986).	Ugyanezt	teszi	a	legújabbkori	bárd,	a	digitális	történetmesélő	
is:	emlékeket	kíván	megőrizni,	ezért	ritmusos,	könnyen	feldolgozható	mintáza-
tokba	rendezi	őket,	hogy	megmaradhassanak	közösségének	„digitális	memóriá-
jában”.
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A	web	2.0	logikáját	és	felépítését	ismerve	nem	túl	nehéz	arra	következtetni,	hogy	
aki a digitális történetmesélés harmadik korszakában alkot, annak számára csakis 
az	Eisteddfod	résztvevőinek	hozzáállása	lehet	hosszú	távon	is	üdvözítő.	A	21.	szá-
zadi	 digitális	 történetmesélés	 középpontjában	 ugyanis	 a	 kollaboráció	 és	 a	
participáció	(az	együttműködés	és	a	részvétel)	áll.	A	digitálisan	rögzített,	szerkesz-
tett	és	közzétett	filmek	a	puszta	önkifejezés	mellett	a	közösségépítést,	a	 tapaszta-
latcserét, adott esetben a kulturális különbségek megmutatását s így az interkultu-
rális	érzékenyítést,	egy-egy	kisközösségi	probléma	feldolgozását	szolgálják.

A	DST-t	a	mikrotörténet-írás	is	hamar	felfedezte	magának.	A	történészek	köré-
ben oral historyként ismerik azt a módszert, amely egy-egy korszak és terület tör-
téneti	eseményeit	szóbeli	közlések,	visszaemlékezések,	interjúk	alapján	rekonstru-
álja.	A	digitális	történetmesélés	ennek	a	módszernek	egyszerre	kitűnő	elő	mozdítója	
és	hatékony	eszköze.	Egyfelől	serkenti	a	szóbeli	közlések	rögzítését,	hiszen	a	tech-
nológiai	 támogatás	 lényegesen	megkönnyíti	a	 folyamatot,	másfelől	 felbecsülhetet-
len	 értékű	 adatbázisok	megőrzését	 teszi	 lehetővé	 digitális	 (tehát	 hosszú	 távon	 is	
megóvható és kompatibilis) formátumban .

A	kollektív	emlékezetnek	három	rétegét	különböztetjük	meg:	a	személyes	emlé-
kezést, a hagyományt és a történeti, történészet által teremtett tudást (Gyáni, 2010: 
85).	 Assmann	 (1999)	 „hideg”	 (aktualitását	 vesztett)	 és	 „forró”	 (a	 mának	 üzenő)	
emlékeket különít el . Esposito (2008) az egyre összetettebbé váló társadalmak 
kapcsán	kiemeli:	a	felejtés,	az	emlékek	szelektálása	legalább	olyan	fontos	tényező,	
mint	a	megőrzés,	az	emlékek	elraktározása.	Mind	a	tárolásban,	mind	a	felejtésben	
kulcsszerepet	játszik	a	szóbeli	áthagyományozódás,	amelyet	a	történetírásban	oral 
history néven hivatkoznak .

Az oral historyból,	amely	a	digitális	történetmesélés	alapja,	a	„személyes	emlé-
kező”	szerepet	kell	kiemelni.	Nem	lehet	vele	történelemtankönyvet	írni,	és	nem	a	
történészek	által	hosszú	évek	munkájának	eredményeként	előálló	kutatást	 tükröz,	
amelyben adatok és pontos meghatározások szerepelnek . Az oral history a szemé-
lyes	interpretációban	létrejövő	és	ugyanilyen	módon	megismerhető,	saját	érzések-
kel és élményekkel kiegészített történetek, visszaemlékezések összessége, amely-
nek	segítségével	egyénileg	újraélhetjük	a	történelmi	idő	egyik	szakaszát.	Sigfried 
Kracauer	 azt	 a	médiumot	 nevezi	 történelmi	 időnek,	 amely	minden	 elképzelhető	
eseményt	korlátozás	nélkül	tartalmaz,	így	felajánlja	a	múlt	felidézését,	majd	újra-
alkotását	különböző	történetek	formájában	(Kracauer,	2009).	A	DST	tehát	éppen	a	
történelmi	 időben	 képes	 válogatni,	 ahhoz	 segít	 hozzá,	 hogy	 történetekbe	 öntsük	
egyéni tapasztalatainkat, s ezekkel segítsük mások egyéni történelemértelmezését .
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A mikrotörténet-írás bővíti a „történelem” fogalmát

A	 mikrotörténet	 –	 egyszerűen	 szólva	 –	 a	 méretek	 lecsökkentése,	 a	 vizsgált	
tárgy	miniatürizálása	(leszűkítése	egyetlen	falura,	lakóhelyi	közösségre,	a	ház-
tartásra,	 a	 családra	 vagy	 az	 egyénre),	 emellett	 a	megfigyelés	 (az	 adatgyűjtés)	
mikroszkopikus	módja,	 amelynek	 eszköze	 lehet	 akár	 a	 digitális	 történetmesé-
lés is .

„Történeti	 antropológia,	 új	 narratív	 történetírás,	 mikrotörténet	 vagy	 All-
tagsgeschichte	 –	 csupa	 olyan	 címke,	mellyel	 valamilyen	új	 és	 szokatlan	 törté-
nészérzékenységet,	historikus	 látásmódot	és	 irányultságot	szokás	kifejezni.	Ha	
röviden kellene meghatározni, hogy mi bennük a közös, akkor az azonos téma-
választást	emelhetjük	ki.	E	történetírói	 irányzatok	tárgya	ugyanis	 többnyire	és	
ismétlődően	maga	a	mindennapi	élet	és	annak	szereplői,	az	átlagemberek,	az	ő	
tárgyi világuk, életgyakorlatuk és mentális univerzumuk: vagyis csupa banali-
tás,	 történelem	alatti	 jelenség,	 ha	 történelmen	 csak	 és	 kizárólag	 a	mindenkori	
elitet,	az	államok	politikai	létét	megszabó	eseményeket	és	intézményeket	értjük	
(Gyáni, 1997) .

Ilyenformán	a	DST	nyíltan	vállalja:	a	történelem	az	egyénekben	van,	narra-
tív	sajátosságokkal	bír,	s	jóval	túlmutat	az	eliten	és	az	államon,	hiszen	egy-egy	
ötlet,	gondolat,	személyes	történés	is	mesélhetővé,	sőt	digitálisan	megőrizhető-
vé válik általa .

Magyarországon a klasszikus digitális történetmesélés a fentebb részletezett for-
mában	nem	jelent	meg,	de	a	web	2.0	korszakában	a	közösségi	emlékezettel	össze-
függő	projektekben	módszerként	fontos	szerepet	játszott.	Például	az	„Audiovizuá-
lis	emlékgyűjtés”	című	projekt	keretében	az	emlekpontok.hu	oldalon	2009	és	2011	
ősze	 között	 számos	 videointerjú	 gyűlt	 össze	 hazánk	 1945	 utáni	 történetéről.	
A	 programban	 69	 középiskola	 vett	 részt	 az	 ország	minden	 tájáról.	 Csaknem	 há-
romszáz	pedagógus	 irányítása	mellett	ezer	diák	3200	 történelmi	 interjút	készített	
el	 az	 elmúlt	 több	mint	 hetven	 év	 szemtanúival,	 hozzájárulva	 ezzel	 az	1945	utáni	
időszak	történelemoktatásának	megújításához.	Mint	minden	hasonló	kezdeménye-
zésben, itt is történt technikai felkészítés, valamint tapasztalatcserét is rendeztek a 
résztvevők	arról,	milyen	a	 jó	 történelmi	 interjú.	Ez	a	kezdeményezés	két	 jelentős	
ponton	 tér	 el	 a	hagyományos	DST-módszertantól.	Egyfelől	öt	percnél	 jóval	hosz-
szabb	 (esetenként	 csaknem	 háromnegyed	 órás)	 interjúk	 készültek,	 másfelől	 nem	
maguk	 az	 interjúalanyok	öntötték	 végső	 formába	 az	 anyagokat.	E	 tekintetben	 az	
Emlékpontok	videói	a	90-es	évek	első	felének	DST-hagyományait	idézik	fel.	Ezzel	
együtt	is	látható	azonban,	hogy	az	online	emlékezetmegőrzés	–	a	digitális	történet-
mesélés	 módszertanára	 alapozva	 –	 képes	 közreműködni	 a	 hagyományos	 iskolai	

http://www.emlekpontok.hu/
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oktatás	megújításában	és	a	kollektív	emlékezet	fenntartásában.	Ilyen	értelemben	a	
DST	 technikai	 rétege	 továbbra	 is	másodlagos:	 a	 hangsúly	 a	 történeten	 és	 annak	
elmesélésén van .

6.3.4.2. A narratíváktól a szimulációkig

Akinek	van	fiúgyermeke,	nagy	eséllyel	igazolni	tudja	a	régi	megfigyelést:	egy	do-
boz	legókocka	legalább	másfél	óra	garantált	nyugalmat	biztosít	a	szülőknek.	(Apák	
esetében	másfél	óra	önfeledt	játékot	a	gyerekkel,	de	ebbe	most	ne	menjünk	bele…)	
Bár legó több évtizede létezik, mégis csak 2014-ben debütált a mozikban a Lego 
City	című	ausztrál-angol	animációs	vígjáték,	amely	a	Lego	játék	figuráit	teszi	meg	
főszereplővé	 a	 Franz	 Kafka	 filozófiáját	 és	 a	Mátrix filmtrilógia	 gondolatvilágát	
idéző	 bő	másfél	 órás	 kerettörténetben.	Hogyan	 jutunk	 el	 odáig,	 hogy	 egy	 építő-
játék-sorozatból	mozifilm	készüljön?	Hogyan	viszonyul	egymáshoz	a	legókocka	és	
a	filmkocka?	S	egyáltalán	miért	van	az,	hogy	a	gyerekek	mégis	 sokkal	hosszabb	
ideig	 játszanak	a	 legókészletekkel,	mint	 ahányszor	megnézik	ugyanazt	 a	filmet	 a	
legókarakterekről?	A	válaszok	megtalálásához	nyúljunk	vissza	a	 történetmesélés-
hez,	majd	azon	keresztül	a	számítógépes	és	más	játékok	szimulációs	tulajdonsága-
inak	jellemzéséhez!

A	videojátékok	tudományos	vizsgálata	az	utóbbi	évtizedben	jelentős	változáso-
kat	élt	meg.	A	 tudományos	vizsgálódás	 terepe	az	erőszakos	viselkedésminták	 ta-
nulmányozásától	és	a	videojátékokat	övező	morális	pánik	értelmező	keretei	közül	
elszabadult,	 s	egy	olyan	 irányba	 fordult,	amely	a	 játékok	összességét	új	médium-
nak tekinti, s mint ilyet, tudományos módszerekkel önállóan vizsgálható színtér-
ként	kezeli	(Frasca,	2003:	221).	A	videojáték-kutatásban	hagyományosan	máig	az	a	
legerősebb	irányzat,	amely	a	játékokat	a	dráma	és	a	narratíva	kiterjesztéseként	ke-
zeli,	 ugyanakkor	 a	 2000-es	 évek	 első	 évtizedében	megjelentek	olyan	 irányzatok,	
amelyek	azzal	érvelnek,	hogy	a	videojátékok	nem	pusztán	reprezentációs	alapokra	
épülnek,	hanem	szimulációnak	nevezhető	alternatív	szemiotikai	struktúrákra.	En-
nek	 alapján	 a	 videojátékok	 területet	 nemcsak	 narratív,	 hanem	 szimulációs	 néző-
pontból	is	lehet	vizsgálni.	E	fejezetben	szándékosan	nem	különítjük	el	a	videojáték	
és	a	számítógépes	játék	fogalmát,	hanem	–	némi	pontatlansággal	–	rokon	értelmű	
szavakként	kezeljük	őket.	Tesszük	mindezt	abból	a	megfontolásból,	hogy	ezúttal	a	
narratíva	és	a	szimuláció	viszonyát	vizsgáljuk,	amely	a	videojáték	és	a	számítógé-
pes	játék	szempontjából	azonos	kérdésként	fogalmazódik	meg:	melyik	irányba	to-
lódjon	e	 játékok	értelmezése,	ha	a	médiaértés	szemüvegén	keresztül	akarjuk	őket	
vizsgálni?

A	 narratívaalapú	 játékelméleti	 megközelítést	 legalább	 három	 fontos	 érv	 tá-
masztja	alá.	Először	is,	mivel	a	narratívák	használata	által	adunk	értelmet	életünk-
nek	(velük	magyarázzuk	a	bennünket	körülvevő	jelenségeket,	általuk	fedezünk	fel	
és	fogalmazunk	meg	összefüggéseket	különböző	jelenségek	között),	velük	dolgoz-
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zuk	fel	az	információkat,	s	a	játékokról	és	játékokkal	is	tudunk	történeteket	mesél-
ni,	úgy	tűnik,	a	játékok	elhelyezhetők	narratív	keretben,	sőt	ez	nemcsak	a	számító-
gépes	 és	 videojátékokra	 igaz,	 hanem	 a	 hagyományos	 táblás	 játékoktól	 kezdve	 a	
kártyajátékokig	mindenfajta	 játékra.	Attól	persze,	hogy	a	 játékok	kapcsán	adott	a	
történetmesélés	 lehetősége	 –	 mutat	 rá	 Jesper Juul	 (2001)	 –,	 még	 nem	 kötelező	
őket	narratív	keretben	leírni.

Másodszor,	a	 legtöbb	összetett	videojáték	esetében	a	készítők	mellékelnek	egy	
rövid	leírást	vagy	a	játék	elején	egyfajta	felvezetést,	amelyből	kiderül,	mi	a	keret-
történet,	 s	milyen	célt	kell	 elérnie	 a	 játékosnak.	 (Ez	 szintén	 igaz	a	nem	számító-
gép-alapú	játékokra	is.)	Mindennek	érdekében	a	programozók	alkotnak	a	játékhoz	
egy ideális történetet (másképp: ideális szekvenciát, azaz cselekvési sorrendet) is, 
amelyet	 végigkövetve	 a	 legkönnyebben	 lehetővé	 válik	 a	 cél	 elérése,	 legyen	 az	 a	
hercegnő	kiszabadítása,	az	ellenfél	likvidálása	vagy	egyszerűen	csak	a	világ	meg-
mentése . (Persze az ideális szekvencia nyilvánvalóan nem egykönnyen hozzáférhe-
tő	 a	 játékosok	 számára,	 hiszen	 így	 túl	 könnyen	 elérhetővé	 válna	 a	 cél,	 s	 a	 játék	
„játék	volta”,	kihívásokkal	teli	jellege	szenvedne	csorbát.)	A	háttértörténet	megléte	
önmagában	még	mindig	csak	lehetőség,	nem	pedig	kényszer	a	játék	narratív	leírá-
sára:	 gyakran	 megesik,	 hogy	 a	 játék	 kerettörténetének	 ismerete	 egyáltalán	 nem	
előfeltétele	annak,	hogy	a	játék	maga	értelmesen,	eredeti	célja	szerint	játszható	le-
gyen.	Egy	 tipikus	FPS,	 azaz	first person shoot	 (egyes	 szám	első	 személyben	 ját-
szódó	 lövöldözős	 játék)	pl.	élvezhető	alaposan	kidolgozott	kerettörténet	nélkül	 is,	
jóllehet	 legalább	a	küldetés	tisztázása	szükséges	ahhoz,	hogy	a	játékos	célirányo-
san	játsszon	–	a	többi	úgyis	a	cselekvései	során	derül	ki.	A	játékos	tehát	az	ideális	
szekvencia	megvalósításának	 lehetőségeit	 keresi.	 Ezért	 játszik,	 de	 nem	 pontosan	
az	 ideális	 szekvenciát	 játssza,	 azaz	 nincs	 hozzákötve	 az	 ideális	 narratívához,	 sőt	
alapvetően	semmilyen	narratívához	sem.

Harmadrészt	a	játékok	gyakran	alkalmaznak	olyan	átfordításokat,	mint	amilyen	
a	 hiányállapotból	 a	 hiány	 feloldásáig	 vezető	 út,	 másképp:	 valamilyen	 áhított	 cél	
elérése, s ezzel a megbomlott rend visszaállítása, akár egy népmesében . Egy korai 
videojáték-elemző	tanulmányban	Jensen	(1988)	erre	alapozva	állította,	hogy	a	szá-
mítógépes	játékok	egy	az	egyben	narratívák,	még	ha	a	szokásostól	eltérőek	is.	Ezt	
támogatja	 az	 a	 tény,	 hogy	 sok	 játék	 quest-típusú, azaz küldetésre épül, illetve 
hogy	van	főhőse,	mégpedig	legtöbbször	maga	a	játékos	által	megszemélyesített	ka-
rakter.	Murray	 (1997)	szerint	ezért	a	kibertérben	nagy	 jövő	vár	a	narratívákra	és	
magára a történetmesélésre . Természetesen ez az érv sem támadhatatlan, hiszen 
egy	Tetris-típusú,	 „mechanikus	pakolós”	 játékban	 aligha	 található	 főhős,	 de	még	
csak	annak	az	ontológiai	kérdésnek	sem	szentel	túl	sok	időt	a	játékos,	hogy	vajon	
miből	készültek	a	kockák,	és	honnan	indítják	őket	útjukra,	mielőtt	bezuhannak	a	
képmezőbe.	A	többszereplős	és	tömeges	játékok	(előbbire	példa	a	Mortal	Kombat,	
utóbbira	a	Starcraft)	cselekménye	viszont	annyira	függ	a	játékosok	viselkedésétől,	
hogy csupán minimális narratíváról beszélhetünk, minden más az egymás cselek-
vésének	 függvényében	 kialakuló	 saját	 viselkedésen	 (ha	 úgy	 tetszik,	 a	 másokkal	
folytatott interakción) múlik .
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A narratíva magva

„A	narratíva	talán	egy	olyan	különleges	képesség	vagy	készség,	amely	(…)	mi-
után	 elsajátítottuk,	 lehetővé	 teszi	 számunkra	 azt,	 hogy	más	 szavakkal	 és	más	
nyelveken	összefoglaljunk	és	 továbbadjunk	narratívákat,	más	médiumokba	he-
lyezzük át azokat, miközben az eredeti narratíva felépítéséhez és mondanivaló-
jához	felismerhetően	hűek	maradunk.”	(Brooks,	1984:	3–4)

Annyi	bizonyos,	hogy	 játék	és	narratíva	valamiféle	kapcsolattal	bír,	még	ha	nem	
egyeznek	is	meg	teljesen	(Aarseth,	2004:	45).	Brooks megfogalmazásában a narra-
tíva olyan médiumfüggetlen készség, amelynek segítségével egyik médiumból egy 
másik médiumba ültethetünk át történeteket, miközben az átültetett történetek fel-
ismerhetőek	maradnak.	 Ez	 a	 „fordítás”	 egyaránt	 felismerhetőnek	 hagyja	meg	 az	
eredeti és az átültetett narratívában a diskurzus (a történet elmondása) és a történet 
(az	elmondott	történet)	szintjét.	Eközben	a	történet	szintjén	ugyancsak	felismerhe-
tőek	maradnak	a	létezők	(cselekvők	és	helyszínek)	és	az	események	(cselekedetek	
és	 történések),	vagyis	egy	bizonyos	 történet	ugyanazokkal	a	nevekkel	rendelkező	
létezők	 és	 ugyanazon	 események	 előfordulása	 alapján	 ismerhető	 fel	 (Chatman,	
1978: 19) .

Az	itt	idézett	megközelítés	eredetileg	elsősorban	a	fikciós	regények	filmes	adap-
tációira	 vonatkozik,	 de	 amennyiben	 a	 számítógépes	 játék	 egyfajta	 narratíva,	 úgy	
igaznak	kell	lennie	a	filmekből	készített	játékokra	és	a	játékokból	forgatott	filmek-
re	is.	Viszonylag	egyszerű	belátni,	hogy	távolról	nézve	az	állítás	igaz:	a	számítógé-
pes	játékok	a	szó	köznapi	értelmében	elmesélhetők,	filmekből	nagy	példányszám-
ban szoktak számítógépes adaptációkat készíteni (pl . a Csillagok háborújából vagy 
az X-Akták	című	filmsorozatból),	s	ritkábban	ugyan,	de	számítógépes	játékokból	is	
készült	már	filmes	 adaptáció	 (pl.	 a	Tomb	Raiderből	Lara	Croft	 karakterének	kö-
zéppontba állításával vagy a Mortal Kombatból számos karakter együttes megele-
venítésével) .

Közelebbről	megvizsgálva	azonban	a	játék	mint	narratíva	problémája	ezek	ese-
tében továbbra is fennáll . A Star Warsból	készült	számtalan	játék	pl.	csak	elemei-
ben	idézi	a	filmet,	nem	egészében;	a	karakterek	közé	–	még	ha	némelyik	Csillagok 
háborúja-játékban	megjelennek	is	a	mozifilm	karakterei	–	újként	ékelődik	be	a	já-
tékos	maga,	aki	a	filmes	változatban	nyilvánvalóan	nincs	jelen;	az	események	nem	
követik	hűen	a	film	eseményeit;	a	tetszőleges	számú	újrajátszhatóság	miatt	pedig	a	
mozifilmek	lezártságélménye	egy	az	egyben	hiányzik	a	számítógépes	játékadaptá-
ciókból.	Ugyanakkor	a	játékokból	készült	moziváltozatok	az	eredeti	játékokkal	el-
lentétben	nem	teszik	lehetővé,	hogy	a	bennük	megjelenő	karakterek	eltérő	kimene-
tellel	 lépjenek	 kapcsolatba	 egymással,	 egymás	 viselkedésétől	 és	 döntéseitől	
függően:	 a	mozifilm	nem	egy	dinamikus	 játékrendszert	képez	 le,	hanem	a	 játék-
ban	 megismert	 karaktereket	 (vagy	 azok	 egy	 részét)	 jeleníti	 meg	 a	 filmvásznon,	
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rögzített	 cselekvésekkel,	 lezárt	 történetvezetéssel.	 A	 játékok	 elmesélésekor	 –	 le-
gyen	az	mozifilmes	adaptáció	vagy	élőszóban	előadott	beszámoló	–	a	létezők	és	az	
események	 ugyan	 áthelyeződnek,	 de	 maguk	 a	 dinamikus	 rendszerek	 nem	 (Juul,	
2001) .

A	játék	narratívaszerű	értelmezését,	mint	látható,	sok	érv	kérdőjelezi	meg.	Ezek	
mellett még egy van, amely komoly különbségre világít rá a történetmesélés és a 
számítógépes	 játékok	között:	az	 időkezelés.	Eizenstein elmélete szerint egy szín-
darab	vagy	egy	film	nézése	közben	olyan	érzésünk	támad,	mintha	egy	„korábbi”	
történet	előadását	látnánk	(Bordwell,	1996:	28).	A	narratívában,	a	történetmesélés-
ben	kétféle	 idődimenzió	 jelenik	meg:	a	 jelen	 idő,	amely	az	elbeszélés	 ideje,	vala-
mint	 a	 múlt	 idő,	 amely	 pedig	 az	 elbeszélt	 dolog	 megtörténtének	 ideje.	 E	 két	
időszekvencia	kölcsönhatása	a	narratívában	olyan	 jelenségekhez	vezet,	mint	a	 jól	
ismert	 sűrítés	 (több	 év	 néhány	 mondatban	 összefoglalva),	 a	 kihagyás	 (bizonyos	
időszakaszok	átugrása),	az	elmesélt	események	időbeliségének	felcserélése	(előbb	a	
jelen,	azután	fokozatosan	a	múltbeli	események	megismerése)	stb.	(Genette,	1980:	
33.).	Ez	az	 időbeli	változatosság	 természetesen	a	számítógépes	és	a	videojátékok-
ban	is	megjelenhet,	pl.	a	játékkészítők	által	bevágott	bevezető	és	átkötő	jelenetek-
nél,	 amelyeket	 a	 játékosnak	csak	végig	kell	néznie,	de	nincs	 rá	közvetlen	hatása.	
Ugyanakkor	a	játék	aktivitást	igénylő	részében	számolni	kell	azzal	a	megkötéssel,	
hogy	a	megjelenített	események	nem	lehetnek	múltbeliek	vagy	már	megtörténtek,	
mert	különben	a	játékos	nem	tudna	hatást	gyakorolni	rájuk.	Amikor	tehát	a	játék-
ban	a	játékos	részéről	cselekvésre	kerül	sor,	az	elbeszélés	ideje	és	az	elbeszélt	do-
log	megtörténtének	ideje	egybeolvad:	„nem	lehet	részünk	interaktivitásban	és	nar-
rációban	 egyszerre”	 (Juul,	 2001).	 Ebből	 ered	 az	 a	 megfigyelés	 is,	 miszerint	 a	
játékokból	készült	filmes	adaptációkban	a	szereplők	sokkal	kidolgozottabb	jellem-
re,	lényegesen	összetettebb	múltra	tesznek	szert,	mint	a	játékban	magában.	Érthető	
ez,	hiszen	a	film	tipikus	narratív	struktúrákból	szőtt	műfaj:	lehetőség	nyílik	benne	
arra,	hogy	a	karaktereknek	nemcsak	a	 jelene,	hanem	a	múltja	 is	 fokozatosan	 fel-
épüljön,	netán	a	film	során	jellemfejlődésen	menjenek	keresztül.	Ebben	az	értelem-
ben	a	számítógépes	és	videojátékokat	„atipikus”	narratív	struktúrák	szövik	át,	ahol	
a	 narratíva	 jobbára	 arra	 szolgál,	 hogy	 keretet	 adjon	 a	 küldetés	 magyarázatához,	
hogy	a	karakterek	elhelyezhetőek	legyenek	bizonyos	tengelyek	mentén	(pl.	barát–
ellenség),	s	hogy	különböző	részcélok	elérése	között	átkötő	jeleneteket	s	ezzel	ko-
herenciát,	összefüggést	biztosítsanak	a	játék	univerzumának.

A	játékos	és	a	játék	viszonya	gyökeresen	más,	mint	a	néző	és	a	filmalkotás	ket-
tőséé.	A	film	általában	antropomorf	karakterekkel	dolgozik,	a	benne	megjelenített	
történet	 szereplői	 emberek	vagy	 legalábbis	 emberszerű	 lények.	Gondoljunk	 a	 kis	
Vuk	karakterére,	Dumbóra	vagy	Alfra,	az	űrlényre:	mind-mind	emberi	problémá-
kat,	 emberi	 érzéseket	 jelenítenek	meg,	 s	 az	 emberek	 által	 ismert	 vagy	ahhoz	ha-
sonló	 szociális	 hálóban	 mozognak	 –	 alapvetően	 ugyanis	 ettől	 válik	 érdekessé	 a	
néző	 számára	 bármely	 tetszőleges	 filmalkotás.	 Ehhez	 a	 kiindulóponthoz	 mérve	
roppant	 izgalmas	 –	 és	 szinte	 lehetetlen	 –	 kihívás	 akár	 csak	 kis	 közérdeklődésre	
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számot	tartó	filmet	forgatni	pl.	a	már	idézett	Tetrisből,	amelyben	egyetlen	ember-
szabású	karakter	 sincs,	 csupán	az	égből	aláhulló	kockák	és	a	belőlük	épített	víz-
szintes	sorok.	Ettől	függetlenül	a	Tetris	mint	számítógépes	játék	óriási	sikert	ara-
tott	a	maga	idejében,	a	80-as,	90-es	években	szerte	a	világon.	Egy	fokkal	könnyebb	
a	helyzet,	ha	a	Space	Invaderst	vagy	más	korai	 lövöldözős	 játékokat	vesszük	ala-
pul:	 itt	 már	 vannak	 jól	 felismerhető	 szereplők	 (ellenséges	 űrhajók,	 saját	 űrhajó	
vagy	repülőgép	stb.),	s	az	emberi	kapcsolatok	 létező	 legegyszerűbb	formáján	ala-
pul a történet: az ellenségképen, amely szerint az ellenséget el kell pusztítani . Fil-
mes	adaptációt	ugyanakkor	ebből	az	egyszerű	történetből	sem	lenne	könnyű	készí-
teni, hiszen pusztán az ellenségre leadott, szinte szünet nélküli lövéssorozat nem 
biztosít	 elegendő	cselekményt	 ahhoz,	hogy	 lekösse	a	nézőt.	Ennek	ellenére	 a	ha-
sonlóan	 felépülő	 játékok	mégis	 sikeresek.	De	vajon	miért?	Vélhetően	azért,	mert	
más	 alapokra	 helyezik	 a	 befogadói	 viszonyt:	 a	 játékos	 nem	 passzív	 néző/olvasó/
hallgató,	 hanem	mindvégig	 jelen	 van	 –	 a	 játék	 a	 film	 „hátradőlős”	médiumához	
képest	„előredőlést”,	aktivitást	és	a	cselekvés	igényéből	fakadóan	folytonos	figyel-
met	kíván.	Ahelyett	tehát,	hogy	mindenáron	történetet	akarnának	elmesélni,	a	játé-
kok	 célja	 az,	 hogy	 „összetett	 módon	 fokozzák	 és	 táplálják	 a	 játékos	 élményeit”	
(Juul, 2001), méghozzá az interaktivitás ténylegességével, a közvetlen ráhatás lehe-
tőségével	és	igényével.

A	 fenti	 megfontolások	miatt	 a	 játékok	 kutatását	 és	megítélését	 a	 tudományos	
vizsgálat	nagyrészt	másképp	végzi,	mint	a	filmalkotásokét.	Ennek	jegyében	szüle-
tett meg az a tudományterület – a ludológia	 –,	 amely	 általában	véve	 a	 játékokat	
vizsgálja,	speciálisan	pedig	a	videojátékokat	írja	le	(Frasca,	2003:	222).	A	ludológia	
(amelyet	néhol	game	studiesnak,	néhol	a	számítógépes	játékokra	alkalmazott	érte-
lemben	játékelméletnek	neveznek)	nem	kívánja	megfosztani	a	játékokat	a	történet,	
a	szereplők	és	a	cselekmény	vizsgálatától,	de	állítja,	hogy	a	 játékok	nem	narratív	
struktúrákra épülnek, hanem szimulációra .

Szimuláció vagy reprezentáció?

„A hagyományos médiumok reprezentációsak és nem szimulációsak. Egy-
szerre	 képesek	 tökéletesen	 megjeleníteni	 a	 vizuális	 részleteket	 és	 események	
sorozatait	 (narratíva).	 Egy	 repülőgép	 fényképe	 információt	 tartalmaz	 annak	
alakjáról	és	színéről,	de	nem	fog	repülni	vagy	lezuhanni.	Egy	repülőgép-szimu-
látor	 vagy	 egy	 egyszerű	 játékrepülő	 nem	 csupán	 jel,	 hanem	 olyan	 gép,	 ami	
olyan	szabályok	szerint	generál	jeleket,	amelyek	modellezik	a	valódi	repülőgép	
viselkedését.	 Egy	 leszálló	 repülőgépről	 szóló	 film	 pedig	 narratíva:	 a	 szemlélő	
változatos módokon értelmezheti (pl . közönséges landolás vagy kényszerleszál-
lás),	 de	 nem	manipulálhatja	 és	 nem	 befolyásolhatja	 a	 gép	 leszállását,	mivel	 a	
film	szekvenciái	kötöttek	és	megváltoztathatatlanok.	Ezzel	ellentétben	a	repülő-
gép-szimulátor	lehetővé	teszi,	hogy	a	felhasználó,	hasonlóan	a	valós	repülőgép	
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esetéhez,	beavatkozhasson	a	rendszer	működésébe.	Ha	a	felhasználó	módosítja	
a	tolóerő	változóját	a	szimulátoron,	akkor	a	szimulált	repülőgép	gyorsabban	ha-
lad	keresztül	 a	képernyő	virtuális	 egén.	 (…)	a	videojáték	csupán	a	 szimuláció	
strukturálásának	 egyik	 lehetséges	 módja,	 csakúgy,	 mint	 ahogy	 a	 narratíva	 a	
reprezentáció	 strukturálásának	 is	 csak	 egy	 bizonyos	 formája.”	 (Frasca,	 2003:	
226)

Az	alapvető	különbség	a	reprezentáción	alapuló	narratíva	és	a	–	szintén	reprezen-
táción	alapuló	–	szimuláció	között	az,	hogy	míg	a	narratíva	értelmezhető	kizárólag	
a	kimenet	szempontjából	 (a	befogadóban	keletkező	gondolatok	vizsgálatával),	ad-
dig	a	szimuláció	kimenete	jelentős	részben	függ	attól,	hogy	a	szimulátor	kezelője	
(pl.	 egy	 számítógépes	 játék	 irányítója)	 bizonyos	 helyzetekben	milyen	 döntéseket	
hoz	a	játék	folyamán.	Ez	a	manipulálhatóság	teremti	meg	a	játék	valós	interaktivi-
tását,	amelyet	a	narratíva	jobbára	csak	érzékeltetni	tud.	Az	interaktivitás	az	etimo-
lógiai	levezetéséből	adódó	egyik	lehetséges	meghatározás	szerint	olyan	egy-	vagy	
többcsatornás,	valós	idejű	vagy	időkritikus,	személyes	vagy	nem	személyes	jellegű	
kommunikáció,	 cselekedet,	 amelyet	 a	 feladó	és	 a	vevő	kölcsönös	 aktivitása	 jelle-
mez.	A	kommunikáció	 klasszikus	modelljét	 alapul	 véve	 az	 interaktivitás	 a	 kom-
munikációnak	egy	magasabb	szintjét	jelenti,	mert	egyirányúság	helyett	kétirányú-
ság	és	kölcsönösség	jelenik	meg	benne	(Harsányi	et	al.,	2005).	Frasca	(2003)	ezért	
különíti	el	egymástól	a	narratíva	alkotóját,	a	narrauktort	és	a	játék	résztvevőjét,	a	
szimulauktort. Játékosként nem kell, hogy programozók legyünk ahhoz, hogy 
részt	vegyünk	a	 játék	 teremtési	 folyamatában:	 szimulauktorként	mindannyian	 te-
vékenyen	alakítjuk	a	játékot.

A	 ludológia	 tárgykörének	 és	 egyáltalán	 a	 játék	 mibenlétének	 pontosításához	
Callois	játékokról	szóló	ellentétpárja	szolgálhat	segítségül	(Callois,	1967).	Eszerint	
az	ógörög–latin	szókészletben	rejtőző	kétféle	„játék”	–	a	paidia	és	a	ludus	–	más-
más	játéktípust	ír	le.	A	paidia	a	gyermekkor	korai	szakaszának	játékaira	utal	(épí-
tőkocka,	szerepjátékok	és	mozgásos	játékok),	míg	a	ludus a társadalmi szabályok-
kal	 átitatott	 játékokat	 jelöli	 (pl.	 sakk,	 labdarúgás,	 póker).	 A	 kettő	 közti	 alapvető	
különbség	a	végkifejletben	 jelenik	meg:	míg	a	paidia	 inkább	egy	elvben	a	végte-
lenségig	folytatható	játékfolyamatot	jelöl,	a	ludus-típusú	játék	addig	tart,	ameddig	
ki	nem	derül,	ki	a	nyertes,	és	ki	a	vesztes.	Szabályok	egyébiránt	mindkét	fajta	já-
tékban	megtalálhatóak:	még	 a	 szerepjátékban	 is	 követünk	 bizonyos	 szabályrend-
szert:	 ha	 doktoros	 játékot	 játszik	 a	 gyermek,	 akkor	 az	 orvosokra	 jellemző	
szerepmegnyilvánulásokból válogat, s nem pl . a katonákéból (Frasca, 1999: 366) . 
A ludus mindazonáltal viszonylag szigorú struktúrát tükröz: a végkimenetel mind-
össze	kétféle	lehet,	nyerés	vagy	vesztés.	Bizonyára	ezért	működnek	jól	azok	a	szá-
mítógépes	és	videojátékok,	amelyek	egyszerű	dichotómiákra,	ellentétpárokra	épül-
nek	 (jó–rossz,	 barát–ellenség,	 fekete–fehér).	 Bonyolultabb	 a	 helyzet	 akkor,	 ha	 a	
játék	 világa	 nem	 egyszerűen	 és	 egyértelműen	 a	 nyerést	 helyezi	 a	 középpontba:	
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a	Sims	 játékszéria	 például	 egy	 elvben	 a	 végtelenségig	 játszható	 városszimuláció,	
amelyben	a	 játékosok	mindennapi	életüket	 élik.	Barátok	és	ellenségek	nem	eleve	
adottak:	hogy	ki	van	velünk,	és	ki	ellenünk,	az	az	egyes	 játékosok	egymás	közti	
interakcióinak	mentén	alakul	ki,	és	formálódik	szüntelenül.	A	Sims	világa	–	akár-
csak a legtöbb virtuálisvilág-szimulációé – közelebb áll a paidiához, mint a 
ludushoz:	a	játékban	a	karakterek	egymás	viselkedésére	adott	reakciói	meghatáro-
zóbban	formálják	a	játékmenetet,	mint	a	nyerés	egyéni	vagy	csoportos	vágya.

E	helyütt	nem	lehet	célunk	a	számítógépes	játékok	pontos	kategorizálása,	ezért	
a	paidia	és	a	ludus	számítógépes	játékokra	vetített	különbségeit	nem	részletezzük	
tovább.	 A	 szakirodalom	 bőségesen	 taglalja	 az	 arcad-,	 az	 FPS-,	 a	 MUD-,	 az	
MMORPG-	és	más	játéktípusok	sajátosságait,	ám	a	médiaértés	általános	körvona-
lazásához	most	elegendő	annyit	leszögezni,	hogy	a	számítógépes	játékok	legújabb	
nemzedékeiben	 előtérbe	 került	 a	 paidia,	 a	 szerepjáték,	 az	 interakció.	 Így	 válik	 a	
játék	a	szereplőkkel	és	eseményekkel	elmesélt	történetből	(narratívából)	olyan	rep-
rezentációvá,	amely	a	valóságot	jelen	időben	szimulálja,	s	kimenetelét	nem	a	törté-
netet	befogadó	passzív	néző,	hanem	a	cselekvéseket	valós	 időben	végrehajtó	 játé-
kos	alakítja	egyénileg	vagy	más	játékosokkal	interakcióba	lépve	(szimuláció).

Ideológiai szintek a számítógépes játékokban

Frasca	 (2003)	 a	 szimulációnak	három	plusz	 egy	 ideológiai	 szintjét	 különíti	 el:
1.	 	A	reprezentáció	és	a	cselekmény	szintje	magában	foglalja	a	tárgyak	és	a	sze-

replők	jellegzetességeit,	a	hátteret,	a	díszletet	és	a	megvágott	jeleneteket.	Ez	
a	narratívában	és	a	szimulációban	közös	szint.	Ha	egy	egyes	szám	első	sze-
mélyben	játszott	 lövöldözős	 játékban	megváltoztatjuk	a	katonai	egyenruhák	
színeit,	könnyen	egy	izraeli–palesztin	konfliktusban	vagy	éppen	egy	ruandai	
hutu–tuszi	háború	közepén	 találhatjuk	magunkat,	bár	a	szabályok	nem	vál-
toztak meg .

2.	 	A	 manipulációs	 szabályok	 szintje	 a	 játékos	 cselekvésének	 határait	 jelöli	 a	
modellben.	 Ezek	 a	 szabályok	 jelölhetnek	 korlátozásokat	 a	 játékos	 számára	
(pl.	önmagát	nem	tudja	megsemmisíteni),	de	opciókat	is	kínálhatnak	a	játék	
céljának	 eléréséhez.	 Pl.	 a	 Grand	 Theft	 Auto	 III-ban	 a	 pénzszerzés	 egyik	
módja	 az,	 hogy	a	 játékos	megöli	 a	prostituált	 karaktert,	miután	kiélvezte	 a	
szolgáltatásait.	Retorikai	szempontból	nagy	különbség,	hogy	a	játékcél	eléré-
séhez	szükséges-e	a	kivégzés,	vagy	csak	egy	lehetőség	a	sok	közül.	A	paidia-
típusú	játékok	zömmel	ezen	a	szinten	maradnak.

3.	 	A	cél	szabályainak	szintje	leginkább	a	ludus-típusú	játékokban	jelenik	meg:	
ha	a	 játékkészítő	megadja,	hogy	milyen	kötelezően	végrehajtandó	cselekvé-
sek	vezetnek	a	játékcél	eléréséhez,	akkor	a	játékos	minden	cselekvését	–	be-
leértve	a	reprezentációs	szint	és	a	manipulációs	szabályok	szintjének	beállí-
tásait – ennek rendeli alá .
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4.	 	A	metaszabályok	szintje	azt	írja	le,	hogyan	lehet	megváltoztatni	a	játék	sza-
bályait.	Sokféle	játék	kerül	forgalomba	nyílt	forráskóddal,	amely	a	hozzáér-
tők	számára	szabad	szerkesztést	tesz	lehetővé,	de	ugyanilyen	gyakori,	hogy	
szerkesztőkészlet	 érhető	 el	 egy-egy	 játékhoz,	 amellyel	 módosított	 verziók	
(modok)	hozhatók	létre	az	eredeti	játékból,	némileg	eltérő	szabályokkal.

Nem	kockáztatunk	nagyot,	ha	kijelentjük:	a	 játék	azért	 szórakoztatóbb	a	filmnél,	
mert	 bevonja	 nézőjét,	 és	 befogadóból	 cselekvővé	 teszi.	A	 legózás,	mint	 a	 fejezet	
elején	 felidéztük,	 hosszas,	 elmélyült	 konstrukciós	 tevékenység,	 ha	 úgy	 tetszik:	
paidia,	 amelyet	 csak	 a	 legelemibb	 fizikai	 törvények	 korlátoznak	 (pl.	 a	 gravitáció	
törvényei).	 Ugyanígy	 a	 számítógépes	 játékok,	 akár	 ludus-,	 akár	 paidia-típusúak,	
magukban hordozzák a cselekvés gyönyörét, az ember-gép, illetve ember-ember 
interakció	 lehetőségét.	 A	 játékok	 szimulációs	 módon	 működnek:	 segítségükkel	
modellezni lehet helyzeteket, s azután a modelleket manipulálni . A legókockák 
megelevenítéséből	született	mozifilm	ugyanakkor	a	narratíva	felé	mozdul:	stabili-
zálja,	rögzíti	a	karaktereket,	előre	gyártott	múltat	kerít	nekik,	s	a	fantáziának	eb-
ben	az	értelemben	azonnal	határt	is	szab.	E	kötöttségből	csak	akkor	lehet	kilépni,	
ha	a	filmes	karakterekből	újra	játékot	készítünk,	ahogyan	a	Lego City	film	figurái-
val is történt .

6.3.4.3. Játékosítás az oktatásban

Megrögzött	ülő	életmódjával	szakítva	e	sorok	szerzője	 tavaly	futásra	adta	a	fejét.	
Illetve	a	lábát.	Először	kocakocogó	módjára	indult	neki	a	domboknak,	de	gyötrel-
mes	magányában	egyre	erősebben	hallotta	a	saját	pulzusát	a	dobhártyáján	dobog-
ni,	s	miután	egy-egy	erősebb	hegymenetnél	néha	elsötétült	a	kép,	szó,	mi	szó,	ha-
mar	kidőlt.	A	kínok	enyhítésére	a	következő	alkalomtól	kezdve	zenével	erősítette	
meg magát . A módszer többé-kevésbé hatott: egy kis rock csodákra képes még 
légszomj	 és	 szédülés	 esetén	 is.	 Aztán	 hosszú,	 néma	 csend	 következett,	 kocogás	
nélkül…	Egészen	addig,	amíg	okostelefonjára	telepítette	az	egyik	sportszergyártó	
cég	futóapplikációját.	Ekkor	megtörtént	a	csoda:	a	távok	nőttek,	a	kedv	meredeken	
emelkedett,	 az	erőnlét	 javult.	Persze	nem	a	néhány	megabájtos	program	 lökdöste	
őt	 előrébb:	valójában	az	 segített,	 hogy	az	 app	 igazi	versennyé	 tette	még	a	magá-
nyos	futásokat	is.	Aki	rendszeresen	használja,	az	pontokat	gyűjt	vele,	érmeket	kap,	
minden	egyes	kilométernél	üdvrivalgás	fogadja,	sőt	mi	több,	a	gépi	hangot	kicse-
rélheti	 akár	 valódi	 (Facebook-)	 ismerősök	 biztató	 szavaira.	 Ha	 pedig	 másokkal	
szinkronban	használja,	távolról	is	„le	tudja	futni”	a	partnereket.	Így	válik	a	puszta	
futkorászás	 hősies	 viadallá.	 S	 egyúttal	 téttel	 bíró	 játékká,	 amelynek	 eredménye	
–	a	növekvő	erőnlét	és	tüdőkapacitás,	a	kirobbanó	endorfin	–	kézzelfogható,	a	rea-
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litásban	tapasztalható,	 jóllehet	az	elérésében	egy	virtuális	médiaeszköz,	egy	digi-
tális program segít .

A	játék	természetes	tevékenység.	Madarak	és	emlősök	körében	is	találunk	pél-
dákat	 játékra,	fiatal	és	 idős	egyedeknél	egyaránt.	A	 játéknak	a	közvélekedés	sze-
rint	fontos	tulajdonsága,	hogy	nincs	közvetlen	oka	és	célja.	Ha	úgy	tetszik,	fontos	
összetevője,	 hogy	 „felesleges”,	 „haszontalan”	 legyen.	 Fontos	 tanulási	 forma	 is,	
amelyben	kipróbálható,	begyakorolható	a	későbbi	viselkedés.	A	játékot	ugyan	leg-
többször	a	gyermekkorral	társítjuk,	de	sem	az	állatvilágban,	sem	a	Homo sapiens 
esetében	 nem	 igaz,	 hogy	 csak	 a	 kölykök	 játszanának.	Az	 ember	mind	 fejlődésé-
ben, mind viselkedésében úgynevezett neoténiás faj,	 azaz	 a	 felnőtt	 egyedei	 sok	
olyan	tulajdonságot	őriznek,	amelyek	a	rokon	fajok	(pl.	a	csimpánzok)	fiatal	egye-
deinél	 megtalálhatóak.	 Ilyen	 pl.	 a	 csontszerkezet	 –	 a	 felnőtt	 emberek	 és	 a	 fiatal	
csimpánzok	 csontfelépítése	 szinte	 azonos	 –,	 valamint	 a	 kölyökcsimpánzokra	 jel-
lemző	kíváncsiság	és	 tanulási	képesség:	míg	a	 felnőtt	csimpánzok	esetében	az	új	
ismeretek	megszerzése	 hamar	 nehézkessé	 válik,	mi	 emberek	 csak	 a	 kor	 jelentős	
előrehaladtával	veszítünk	a	világ	újdonságai	iránti	nyitottságunkból	és	az	új	isme-
retek	elsajátításának	képességéből.	Ezért	van	az,	hogy	a	játék	az	emberek	életében	
csaknem	folyamatosan	jelen	van,	s	társadalmilag	és	gazdaságilag	egyformán	fon-
tos	tényezővé	vált.

Ezt	a	 felismerést	használja	 fel	az	egyre	 terjedő	gamification, amely egyszerre 
didaktikai irányzat és üzleti-vezetési modell . Az angol „game” szóból képzett kife-
jezést	magyarra	 leginkább	 „játékosítás”-nak	 szokták	 fordítani,	 bár	 hivatalos	ma-
gyar	megfelelője	még	 nem	 alakult	 ki.	Gamificationről	 általánosságban	 akkor	 be-
szélünk,	 ha	 játékelemeket	 alkalmazunk	 az	 élet	 játékon	 kívüli	 területein,	 hogy	
javítsuk	 a	 felhasználói	 élményt,	 és	 elköteleződést	 váltsunk	 ki	 az	 emberekből.	
A	 gamification	 konkrétabban	 egy	 olyan	 üzleti	 stratégia,	 amiben	 játéktervezési	
technikákat	alkalmazunk	nem	játékos	környezetben,	valamilyen	elvárt	 felhaszná-
lói	 viselkedés	kiváltására.	 Játék	és	 játékosítás	között	 az	 a	 legnagyobb	különbség,	
hogy	míg	a	játékot	a	játék	élvezetéért	műveljük,	addig	a	„játékosított”	eszközöket,	
programokat	a	való	életben	egy	előre	meghatározott	cél	elérésének	érdekében	al-
kalmazzuk.	A	játék	esetében	csak	a	virtuális	 térben	(vagy	a	 játék	világában)	haj-
tunk	végre	valamit,	 a	 játékosított	 alkalmazások	esetében	azonban	valós	 tettekkel	
kerülünk	közelebb	a	céljainkhoz.

A	 gamification	 két	 alapvető	 fogalom,	 a	 játékeszközök és a játékmechaniz-
musok	 köré	 épül.	A	 hagyományos	 és	 videojátékokból	 vett	 eszközök	 (pl.	 pontok,	
ranglisták,	avatarok,	jutalmak)	mellett	a	játékmechanizmusok	az	emberi	agy	játé-
kokkal	kapcsolatos	pszichológiai	és	motivációs	folyamatainak	megértését	és	a	játé-
kok	működési	 elvének	 alkalmazását	 írják	 le	 (pl.	 visszajelzés,	 versenyeztetés,	 ju-
talmazás,	 kooperáció)	 (Farkas–Vendler,	 2014).	 Akárhogyan	 ragadjuk	 is	 meg	 a	
gamification	lényegét	–	kizárólag	online	felületeken	létező	módszerként	vagy	offli-
ne is alkalmazható vezetési stratégiaként –, a lényeg mindenképpen a felhasználói 
élmény	fokozása,	 legyen	a	 felhasználó	egy	virtuális	közösség	 tagja	vagy	egy	 tet-
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szőleges	offline	tevékenységet	űző	(pl.	logisztikai,	marketinges,	egészségügyi)	vál-
lalaté .

Az	iskolán	kívüli	(vagy	azon	túli)	élet	számtalan	példát	szolgáltat	a	gamification	
meglétére.	Bár	a	gamification	nem	szükségszerűen	kötődik	össze	a	digitális	tartal-
makkal,	érdekes	módon	szinte	kivétel	nélkül	digitalizált	alkalmazások	formájában	
jelenik	meg.	Legjellegzetesebb	példáit	azok	a	közösségi	weboldalak	nyújtják,	ame-
lyek	a	hagyományos	online	 stratégiai	 és	 szerepjátékok	eszköztárát	 és	kifejezéseit	
ültetik	át	a	saját	felületükre.	A	felhasználók	(résztvevők)	ezeken	az	oldalakon	egy	
rangrendszernek	megfelelően	tagolódnak	különböző	osztályokba,	jutalompontokat	
szereznek aktivitásaikkal (pl . fórumhozzászólások, feltöltések), csillagokat vagy 
más	 jelvényeket	gyűjthetnek	különféle	 feladatok	végrehajtásával	 (pl.	 egy	projekt-
ben	 való	 részvételükért	 cserébe)	 stb.	 Rangrendszerüknek	 megfelelően	 férhetnek	
hozzá	 a	 közösségi	 oldal	 exkluzív	 tartalmaihoz,	 és	 ennek	 alapján	 alakíthatják	 ki	
saját	 avatarjukat,	 virtuális	 identitásukat.	 Nem	 ritka,	 hogy	 ezeken	 az	 oldalakon	
megjelenik	a	„játék	a	játékban”,	vagyis	az	egyébként	is	„játékosított”	felületen	to-
vábbi	 játékos	 feladatokat	 oldanak	meg,	 amely	 „kihívások”	 teljesítését	 a	 rendszer	
szintén	nyilvántartja	 és	 jutalmazza.	A	Keas	egészségmenedzsment-oldal,	 az	ado-
mányozást	játékos	viadallá	változtató	CrowdRise,	a	RecycleBank,	amely	a	szelek-
tív	hulladékgyűjtésben	elért	eredményekért	cserébe	vásárlásra	beváltható	pontokat	
ad,	s	még	egy	sor	más	hasonló	oldal	kitűnő	példákat	szolgáltat	arra,	hogyan	lehet	a	
gamificationt	a	gyakorlatba	ültetni.	Mindegyikben	közös	motívum,	hogy	az	online	
aktivitást	 az	offline	 életben	 látványos	 tevékenységgé	konvertálja,	 vagy	 legalábbis	
serkenti,	 legyen	 az	 az	 egészségmegőrzés	 és	 életmódváltás,	 a	 közösségi	 célokat	
szolgáló	adománygyűjtés,	vagy	a	hulladékkezelési	szokások	megváltoztatása.

Ahhoz,	hogy	a	játékosítás	intézményes	szinten	(pl.	az	üzleti	életben,	a	humán-
erőforrás-gazdálkodásban,	az	egészségügyben	vagy	épp	a	marketingben)	használ-
ható legyen, Fromann	(2012)	szerint	három	tényezőnek	kell	érvényesülnie:
–	 	optimális	 terhelés,	 amelyben	a	 játékos	 (dolgozó,	 tanuló	 stb.)	 képességei	 egyen-
súlyban	vannak	a	 játék	 támasztotta	kihívásokkal,	 ezzel	 áramlat-élményt	 (flow)	
okozva neki;

–	 	ideális	beszintezés,	amely	egy	alaptörténetet,	elérendő	végcélt	jelöl	ki,	s	a	játék-
tevékenységet	ehhez	mérten	darabolja	elérendő	konkrét	részcélokra;

–	 	ideális	 jutalomrendszer,	 amely	 azonnali	 pozitív	 visszacsatolást	 ad	 a	 „játékos-
nak”	a	saját	teljesítményéről:	optimális	esetben	ez	a	jutalom	arányban	áll	az	el-
ért	 teljesítménnyel,	kiküszöbölve	az	aszimmetriát	a	befektetett	energia	és	a	 ju-
talom mértéke között .

E	tág	fogalom	kapcsán	sokféle	tévhit	szorul	tisztázásra.	Amennyiben	a	gamification	
iskolai	alkalmazhatóságáról	van	szó,	sokszor	felvetik,	hogy	ez	egyenlő	a	videojáté-
kok,	illetve	egyéb	számítógépes	játékok	használatával	az	oktatás	során.	Valójában	
a	módszer	nem	konkrét	játékok	iskolai	vagy	munkahelyi	implementációját	célozza,	
hanem	a	játékok	elveit	vonja	be	az	oktatásba,	tanításba	és	egyáltalán	a	motiválásba	
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azért,	hogy	izgalmasabbá	tegye	a	folyamatot	(lásd	fent:	a	játékelvek	mellett	e	felfo-
gásban	dominálnak	a	játékmechanizmusok).	Ebből	következően	a	gamification	al-
kalmazásához	nem	kell	 a	 tanítónak,	 tanárnak,	humánerőforrás-szakembernek	ok-
vetlenül	 játékszakértőnek	 lennie:	 elvben	 elegendő,	 ha	 önmaga	 is	 játszott	 már	
bármilyen	 játékot,	 és	 érti	 annak	 fő	mechanizmusait.	A	módszer	 ugyancsak	 nem	
követel	 számítógépes	 infrastruktúrát,	 hiszen	 a	 játékeszközök	 szimbolikus	 konst-
rukciók, ennélfogva alkalmazásuk nem feltétlenül számítógéphez kötött . (A pont-
rendszer	 és	 egyéb	 jutalmak	 tehát	 a	 számítógépen	 kívüli	 világban	 is	 érvényesen	
működtethetőek.)	Más	kérdés,	hogy	a	tanórákon	rendelkezésre	álló	tanítási	időből	
vagy	a	munkahelyi	munkaidőből	mekkora	hányadot	vesz	el	önmagában	a	„játéko-
sítással”	összefüggő	szervezés,	illetve	hogy	dominál-e	a	játék	a	tanórán,	a	munka-
helyen,	 vagy	 csupán	 kiegészítő	 eszközként	 jelenik	 meg.	 Az	 előbbi	 esetben	 a	
gamification	adja	a	tanóra,	illetve	a	munka	keretét	–	csakúgy,	mint	egy	videojáték-
ban	a	kerettörténet	–,	míg	az	utóbbi	esetben	a	gamification-elemek	csupán	színesí-
tik a tanulást és a munkavégzést, „fokozzák a felhasználói élményt”, például egy 
új	típusú	feladat	vagy	egy	újfajta	értékelési	eljárás	formájában.

A	 gamification-metódus	 a	 tanulás-	 és	 tanításmódszertanba	 emelve	 számos	 rész-
készséget	és	részkompetenciát	képes	fejleszteni.	Kiemelkedik	ezek	közül:
–	 	az	önállóság	fejlesztése	(képesség	az	önálló	tervezésre	és	szükség	esetén	az	új-

ratervezésre),
–	 	a	kreativitás	 (Deterding	 [2011]	 állítása	 szerint	minden	gyermek	egyúttal	 játék-
tervező	 is,	 s	a	gamification	metódusa	nagyban	épít	erre	a	 tényre,	megengedve,	
hogy	a	helyzet	lényegét	tekintve	felnőttkorban	sem	változik),

–	 a	stratégiai	tervezés	(célok	és	a	hozzájuk	vezető	részcélok	elkülönítése),
–	 	a	kudarctűrő	képesség	(bár	az	elégtelen	érdemjegy	és	a	„game	over”	felirat	kö-
zött	éppen	a	bevégzettség/újraindíthatóság	közötti	különbség	a	lényeges	mozza-
nat), és

–	 	a	 sikerorientáció	 (a	 játék	 nem	 a	 kudarcot	 bünteti,	 hanem	 a	 sikert	 jutalmazza)	
(PIL Akadémia 7., 2012: 2–3) .

A	gamification	„offline”,	azaz	nem	vagy	csak	részben	digitális	használatára	jó	pél-
dát	 szolgáltat	 az	 alábbi	 beszámoló	 egy	 tananyagszerző	 és	 -fejlesztő	 középiskolai	
tanár tollából .

 

Blogolástól az egészségpontokig

„A	tanévet	2-3	hetes	részekre	(szintekre)	bontjuk,	majd	minden	egyes	szinthez	
célokat	 tűzünk	ki.	Mivel	 én	gimnáziumban	próbáltam	ki,	 lehetőséget	 adtam	a	
gyerekeknek arra, hogy meghatározzák, hogy mivel szeretnének többet foglal-
kozni	az	adott	szinten.	Ezután	egy	megosztott	SkyDrive	mappába	feltettem	kü-
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lönböző	anyagokat,	 linkeket,	 feladatlapokat	vagy	bármit,	ami	érdekelheti	őket.	
Ebből	nekik	(az	én	segítségemmel	–	ha	 igényelték)	össze	kellett	állítaniuk	egy	
tervet,	amit	szeretnének	befejezni	a	szint	végére.	A	terveket	blogposztok	formá-
jában	 megosztották	 egymással,	 majd	 hetente	 két	 alkalommal	 –	 szintén	 rövid	
blogposzt	formájában	–	beszámolót	kellett	írniuk,	hogy	éppen	hol	tartanak.	Ez	
a rész rendkívül fontosnak bizonyult, mert ez olyan készség, amely kevés diák-
nak	van	a	birtokában,	illetve	jelentős	szerepe	volt	annak	a	pár	szónak,	mondat-
nak,	 amit	 a	 tanár	 írt	 a	 posztok	mögé,	 hiszen	 így	 lehetősége	 volt	 a	 diákoknak	
arra,	 hogy	 akár	menet	 közben	 is	módosítsák	 céljaikat,	 lássák,	 hogy	miben	 té-
vedtek,	illetve	mit	csinálnak	jól.

Miután	 véget	 ért	 a	 szint,	 valamilyen	 visszajelzés	 rendkívül	 fontos.	 Itt	 az	 a	
probléma	merül	fel,	hogy	egy	osztályban	35	gyerek	valószínűleg	35	különböző	
útvonalat	járt	be.	Annak,	hogy	tanárként	35	különböző	dolgozatot	állítsak	össze	
nincs heti 22 óra mellett realitása . Ezért hát azt a feladatot kapták, hogy az ösz-
szes	megtanult	anyagból	egy	gyűjteményt	(portfóliót)	készítsenek,	majd	a	port-
fólió	alapján	állítsanak	össze	maguknak	egy	dolgozatot	100	pont	értékben.	Ezt	
a dolgozatot aztán adott napon hozzák el kinyomtatva, és az órán – már minden 
segítség	nélkül	–	írják	meg.

A tapasztalatok nagyon érdekesek voltak, hiszen i) született viszonylag sok 
rossz	 jegy;	 ii) nagyon nehéz dolgozatokat állítottak össze; iii) a dolgozatírás 
stressze viszont elpárolgott, és izgatottságnak adta át a helyét .

Az egészségpontok (EP) pedig mindehhez így tartoznak hozzá: minden szin-
ten	 összesen	 20	 egészségpontot	 kell	megszerezni.	 Fontos,	 hogy	 a	 szint	 elején	
megmondjuk,	 hogy	 az	 adott	 szinten	melyek	 a	 pontszerzési	 lehetőségek	 (pl.	 a	
100+ pontos dolgozat 10 EP, 10 megtanult szó 1 EP stb .) . A tapasztalatok sze-
rint	az	működött	jól,	ha	a	szinten	előre	kalkulálható	a	megszerezhető	EP-k	szá-
ma.	 Természetesen	 a	 rendszer	 jellege	 miatt	 szintén	 lehetőség	 van	 arra,	 hogy	
bárki	bármikor	bármit	‘passzoljon’,	vagy	másképp	tanuljon	meg.	Ha	valaki	nem	
tudja	 a	 szavakat	 megtanulni,	 csak	 ha	 dolgozatot	 ír	 belőle,	 ő	 megírhatja	 azt,	
ugyanakkor	 az	 új	 szavakkal	 elkészített	 rövid	 fogalmazást	 is	 elfogadok.”	 (PIL 
Akadémia 7., 2012: 4–5)

Tanulságos	mozzanat	a	gamification	alkalmazásában	az,	hogy	miként	tudunk	ösz-
szekötni és kooperációra bírni kisebb-nagyobb csoportokat . A hálózati társadalom 
korszakában és az ezt támogató technikai infrastruktúra birtokában természetes 
válaszként adódik a számítógép közvetítette kommunikáció: akármi legyen is a 
játékosítással	 támogatott	 tanulás	 tárgya,	valamilyen	formában	nagy	valószínűség-
gel	megjelenik	 benne	 a	 számítógép	 és	 a	 hálózati	 kommunikáció	 (mint	 fentebb	 a	
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közös	használatú	virtuális	anyaggyűjtő	mappa,	a	linkek	és	a	blogolás).	Az	interak-
ció, a kvázi-valósidejűség és a virtuális közösség	 megteremtésének	 e	 célszerű	
technikai	 feltételei	 azonban	 kifejezetten	 igényelnek	 némi	 médiaértési	 kompeten-
ciát: még ha a tanulók médiakritikai tudatossága nem kiérlelt is, a kezelésben való 
jártasság	 elengedhetetlen	 ahhoz,	 hogy	 a	 tanulási-tanítási	 folyamat	 jó	 részében	 az	
elsajátítandó	ismeretekre	(jelen	esetben	a	nyelvtanulásra)	koncentráljanak,	s	idejü-
ket ne a technikával való ismerkedés kösse le .

Másfajta	 eljárásra,	 a	 számítógépes	 játékok	 közvetlen	 használatára	 utal	 a	
gamification	 fentinél	 szűkebb	 értelmezése.	 Ez	 esetben	 különféle	 –	 akár	 egészen	
összetett	 –	 koncepciókat	 számítógépes	 játékok	 segítségével	 lehet	 megtanítani.	
A	kifejezetten	 szórakoztató	 céllal	 készített	 és	 kereskedelmi	 forgalomban	kapható	
játékok	 alkalmazásánál	 jóval	 gyakoribb	 eset,	 hogy	 az	 osztálytermi	 tanítás	 során	
direkt módon egy-egy részkészség vagy -képesség oktatását célzó programokat 
használnak a diákok . Az ilyen, edutainment-típusú (azaz szórakoztatva oktató) 
játékokra	szolgáltat	számos	jó	példát	Nádori és Prievara (Nádori–Prievara, 2011): 
a	 skála	 a	kétjegyű	 számok	összeadásától	 a	 gyors-	 és	gépírás	gyakoroltatásán	ke-
resztül	az	ökoszisztémák	működésének	megértetését	szolgáló	programokig	terjed.	
Esetükben	ismét	igaz,	hogy	nem	kell	gurunak	lenni	egy-egy	ilyen	–	egyszerűbb	–	
program	 elkészítéséhez.	 Például	 a	 Microsoft	 Learning	 Suite	 részeként	 hozzáfér-
hető	Kodu,	amely	eredetileg	a	kisdiákok	programozási	ismereteit	volt	hivatott	fej-
leszteni,	 alkalmas	 arra	 is,	 hogy	 a	 tanárok	 egyszerű	 videojátékokat	 készítsenek	 a	
segítségével,	néhány	órányi	„rátanulást”	és	gyakorlást	követően.

Természetesen,	mint	minden	más	 tanítási	módszer,	 a	gamification	 sem	csoda-
szer.	A	legjelentősebb	kritikát	vele	kapcsolatban	éppen	a	szükségszerűen	megjele-
nő	 versengési	motívum	kapja:	 ha	 a	 játékosított	 tanulási	 folyamatokban	 a	 tanulók	
versenyhelyzetbe kerülnek, ez némelyekre ugyanúgy demotiválóan hathat, mint a 
hagyományos	 didaktikai	 módszerek	 esetében.	 Az	 elégtelen	 osztályzat	 befejezett	
üzenet,	amely	egyfajta	megbélyegzettségérzéssel	társulhat;	a	gamification	metodi-
kája	szerint	a	játékos	tanulás	során	elbukott	szintek,	nem	teljesített	feladatok	újra-
kezdhetők,	 ismételten	 megkísérelhetők.	 Ez	 jelentős	 szemantikai	 különbség	 a	 két	
értékelési	 gyakorlatban,	 ám	 ha	 a	 tanulók	 nem	 kapnak	 elegendő	 időt	 a	 hagyomá-
nyos	iskolarendszerben	arra,	hogy	akklimatizálódjanak	az	új	tanítási	és	értékelési	
módszerhez,	akkor	az	„elégtelen”	és	a	„game	over”	jelentése	számukra	azonos	ma-
radhat	–	s	ez	nem	éppen	építően	hat	a	kudarctűrő	képességükre,	s	még	csak	siker-
orientációra sem nevel . Az oktatásban dolgozó gyakorlati szakemberek leginkább 
egyfajta	 új	 értékelési	 módszert,	 új	 ismeretfeldolgozó	 mechanizmust,	 eszköztárat	
látnak	a	játékosításban,	amely	elméletben	nem,	gyakorlatban	azonban	praktikusan	
valamelyest mégis igényli a médiatudatosságot és a médiaértés képességeinek 
meglétét .





7.  Folyamatos jövő – összegzés 
 
Bokor tAMás

7.1. A változások gazdasági és technikai oldala

Bár a megtekintések száma a nyomába se ér Psy Gangnam Style	című	videoklipjé-
nek	 és	 az	 1	milliárd	 100	millió	 fölötti	 mágikus	 értéknek,	 David	 Carroll	United 
Breaks Guitars	(A	United	gitárokat	zúz)	című	dallamos	countryballadája	2014	vé-
gén	már	a	15	millió	 lejátszás	 felé	halad.	A	dal	a	 fogyasztói	hatalomátvétel	egyik	
tipikus	 példája:	 az	 Amerikában	 is	 épp	 csak	 felületesen	 ismert	 zenész	 2009-ben	
Halifaxból	 Omahába	 utazva	 szemtanúja	 volt,	 amint	 a	 repülőtéri	 poggyászkezelő	
munkások	nem	éppen	finoman	bántak	csomagként	feladott	gitártokjával,	amelyben	
3500	dollár	 értékű	Taylor	 gitárja	bújt	meg.	A	 landolást	 követően	Carroll	 a	 hang-
szert	két	darabra	hullva	kapta	kézhez,	majd	elkezdődött	a	hónapokig	húzódó	kárté-
rítési kálvária, amelynek hatására megírta az elhíresült számot, s feltöltötte a 
YouTube-ra.	 Bár	 pénzben	 kifejezhető	 kárt	 a	 United	 Airlinesnak	 nem	 okozott	 e	
márkaromboló	 tevékenységével,	 a	 klip	 megtekintőinek	 fejében	 a	 United	 hírneve	
valamelyest	összekapcsolódott	a	felelőtlenséggel,	a	kapkodással	és	az	udvariatlan-
sággal,	rombolva	a	cég	imázsát.	Mindeközben	Carroll	zenész-szövegíróból	hivatá-
sos	 érdekvédővé	 avanzsált,	 fogyasztóvédelmi	 témájú	 előadások	 tömegét	 tartja	
mindmáig,	s	jobban	keres	vele,	mint	anno	a	zenével…

„A	fogyasztók	egykor	királyok	voltak,	ma	zsarnokok”	(Court–French–Knudsen,	
2006)	–	szól	az	újmédia-korszak	marketingjének	egymondatos	összegzése.	A	tár-
sas	média	logikája	és	az	üzleti	életre	gyakorolt	hatása	többek	között	a	Google	üzle-
ti	modelljének	 ismeretében	ragadható	meg	(Youngman,	2013).	A	felhasználó	sze-
mélyesen	vesz	részt	a	termékek	fejlesztésében:	alkalmazásprogramozási	felületeket	
használ,	miniprogramok	 segítségével	 testre	 szabja	 a	nyitóoldalt,	 az	 eszköztárakat	
és	a	Windows	asztalát,	mashupokat és modokat	 (meglévő	programok	keveréké-
ből	 vagy	módosításából	 előálló	 új	 programokat)	 készít.	 A	Google	 idegen	 nyelvű	
(értsd:	nem	angol)	fordításainak	jelentős	hányada	önkéntesek	munkájának	köszön-
hető.	Ebben	nemcsak	a	hálózati	ember	altruizmusa,	önzetlen	segíteni	akarása	vagy	
puszta	 lelkesedése	 érhető	 tetten,	 hanem	 a	 felhasználók	 néha	 „egyenesen	 harcos	
felindulásból	 működnek	 közre:	 fordításuk	 anyanyelvük	 jelenlétét	 biztosítjá[k]	 az	
interneten” (Girard, 2010: 165) . A társas média használóinak tehát sokféle motivá-
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ciójuk	van,	amelyeket	a	technológia	támogat,	s	amelyek	közvetlen	hatással	vannak	
a 21 . század gazdasági életére is .

A	hagyományos	közgazdaságtan	a	vásárlót	olyan	lényként	írja	le,	aki	kiválaszt-
ja	a	neki	legnagyobb	elégedettséget	a	legjobb	áron	és	a	legjobb	minőségben	bizto-
sító szolgáltatót . Amennyiben nincs verseny az adott piacon, úgy a vásárlónak 
nincs	választása,	ám	ha	egyidejűleg	konkurens	gyártók	vagy	szolgáltatók	jelennek	
meg, a vásárló a puszta választásnál sokkal többet tehet, például részt vehet a ter-
vezési vagy akár a gyártási folyamatban . Erre szolgáltat példát az IKEA, amikor a 
lapra szerelt bútorainak összeszerelésére magát a vásárlót kéri meg, vagy számos 
ún.	 sneaker-	 (sportcipő-)	gyártó,	amely	az	alapdarabok	egyedi,	 személyre	szabott	
díszítésének	megtervezését	lehetőségként	kínálja	fel	a	vásárlók	számára.	Ez	a	min-
tázat	a	hagyományos	médiában	is	megjelenik,	amikor	egy	televízió-műsor	interak-
tívvá	válik,	és	a	néző	pl.	SMS-szavazás	formájában	szólhat	bele	a	cselekményfo-
lyamba	(Koltai,	2010),	vagy	a	telejósda-	és	kibeszélő-műsorokban	maga	tematizálja	
az	adás	egy	részét	a	saját	történetével	(Lampé,	2010).	A	digitális	média	„fogyasz-
tói” még egy fokkal közvetlenebb módon vesznek részt a „teremtésben”: nemcsak 
narratív	 keretet	 kapnak	 a	 beleszólásukhoz	 (mint	 az	 interaktív	 televízió-műsorok	
esetében),	hanem	eszközöket	is	ahhoz,	hogy	önmaguk	állítsák	elő	azokat	a	tartal-
makat, amelyeket aztán megosztanak egymással, és böngésznek bennük .

Egy perc alatt 24 órányi saját videó

A felhasználók alkotta tartalom (user generated content) mennyisége csak a 
2007-es	 évben	 70	 százalékkal	 emelkedett,	 13-ról	 22	 millióra	 nőtt	 a	 videók,	
	zenefájlok	 és	más	 dokumentumok	mennyisége.	 Csupán	 a	 YouTube-ra	 831	147	
videó	került	fel,	saját	becslésük	szerint	egy	perc	alatt	24	órányi	videót	töltöttek	
fel	 a	 felhasználók	 abban	 az	 esztendőben.	A	Metrics	 2.0	médiakutató	 cég	már	
akkor	azt	jósolta,	hogy	2010-re	a	feltöltött	videók	55	százaléka	saját	fogyasztói	
gyártmány lesz, nem pedig hivatásos cégek produktuma (Girard, 2010: 168) . 
E számok azóta is meredeken emelkednek .

A felhasználók „eluralkodásának”, amelyet a marketing-szakirodalom fogyasztói 
hatalomátvételnek	 nevez,	 a	 tartalom-előállítás	 sűrűsödésén	 kívül	 más	 követ-
kezményei is vannak . A tömegkommunikáció uralta médiatörténeti korszakban 
„a rábeszélőgép	korát	éljük”	–	állapítja	meg	Aronson	(Pratkanis–Aronson,	1992:	
22),	amelyet	Sas	István	a	digitális	média	korszakára	vonatkoztatva	„visszabeszélő 
gépként”	gondol	újra	(Sas,	2008).	A	bársonyos	hatalomátvétel	eredménye	az,	hogy	
a	 fogyasztói	csoportok	képesek	bizonyos	márkákat	eltéríteni	 saját	érdekeik	és	ér-
dekközösségük	mentén	(Wipperfürth,	2005).	Ez	a	kétirányú	kommunikációs	dina-
mika	izgalmas	konfliktusokat	eredményezhet	a	cégek	és	a	fogyasztók	között,	mi-
közben	 alapjaiban	 rombolja	 le	 a	 marketingtevékenység	 alaptételeit,	 miszerint	 a	
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marketing	 egy	 rövid,	 közép-	 és	 hosszú	 távra	 egyaránt	 tervezhető,	 szigorú	 szabá-
lyokon	 alapuló,	 folyamatos	 utánkövetést	 igénylő	 folyamat	 (Cova–Aranque,	 2012:	
148).	 A	 web	 2.0	 korszakában	 a	 marketingtevékenység	 valós	 idejű	 kell,	 hogy	 le-
gyen, a tervezésben pedig sokkal több kontingenciával (esetlegességgel) kell szá-
molni, mint korábban (Berte – De Bens, 2008) .

Az	 online	márkarombolásra	 számos,	 különböző	 típusú	 példa	 akad.	 A	 legegy-
szerűbbek	 azok	 a	 történetek,	 amikor	 egy	 cég	 dolgozója	 saját	 blogjában	 vagy	
Facebook-oldalán negatív állításokat fogalmaz meg a vállalatról . Akár a Google-
ről,	akár	más	kisebb-nagyobb	vállalkozásokról	legyen	szó,	ezeket	a	cselekménye-
ket – felderítés esetén – gyors retorzió, praktikusan elbocsátás követi . Ennél egy 
fokkal károsabb hatású az a márkaromboló tevékenység, amelyet a dolgozó a vál-
lalata online kommunikációs felületein követ el . A legszervezettebb és leginkább 
„közösségi” aktivitás példáit azonban kétségkívül az anti-branding honlapok és 
közösségek	köré	szerveződő	felhasználók	szolgáltatják.	Tucatnyi	cég	esett	már	ál-
dozatul	 ilyen	szándékos	márkaromboló	tevékenységnek	a	Volvótól	a	McDonald’s-
on	 át	 a	 United	 Airlinesig	 (Bokor,	 2014).	 Némelyik	 támadás	 kifejezetten	 a	 cég	
imázsának rombolásához vezetett, ami akár bevételcsökkenést eredményezett (pl . 
a	Volvo	esetében),	mások	nem	okoztak	kézzelfogható	veszteséget.	Az	utóbbi	eset	
rendszerint	akkor	fordul	elő,	ha	egy	vállalat	a	maga	területén	egyeduralkodó	vagy	
kifejezetten	piacvezető	(pl.	a	McDonald’s).

Amellett, hogy a hagyományos média még olyan nagy hagyományokkal bíró 
területeken	 is	 nézetváltoztatásra	 kényszerül,	 mint	 a	 beszélgető	 műsorok	 vagy	 a	
sporttartalmak	 (Hutchins–Rowe,	 2009),	 a	 hagyományos	 marketing	 is	 alapjaiban	
szorul	újragondolásra.	Az	újmédia	marketingjében	megjelenik	a	word of mouth, a 
„szájmarketing”	vagy	pletykamarketing	online	megfelelője	(Lang–Hyde,	2013:	2),	
a felhasználók egymás élménybeszámolóira alapozva hoznak vásárlói döntéseket 
(Lang–Lawson,	2013).	A	fogyasztók	közösségeinek	 talán	 legizgalmasabb	produk-
tumai	 azok	 az	 értékelő	honlapok,	 amelyeket	 vagy	 a	 cég	maga	üzemeltet,	 hogy	 a	
vásárlók véleményeket írhassanak és osztályzatokat adhassanak a konkrét termé-
kekre és szolgáltatásokra, vagy konkrét vállalatoktól független tematikus site-okon 
nyílik	 lehetőség	a	 termelők	és	szolgáltatók	értékelésére.	Az	előbbire	 ismert	példa	
az amazon .com, ahol minden egyes terméknek külön fóruma van, az utóbbira pe-
dig a TripAdvisor, amelyen utazási szolgáltatásokat és szálláshelyeket lehet érté-
kelni	a	világ	bármely	tájáról.	Az	értékelőlapok	harmadik	fajtáját	azok	a	panaszfó-
rumok	alkotják,	amelyeken	a	prosumerek	(előállító-fogyasztók)	elsősorban	negatív	
tapasztalataikat részletezik, s reagálnak egymás problémáira . A vállalatok számára 
mindhárom	 társas	 médiaforma	 lehetőségeket	 tartogat,	 hiszen	 ha	 megnyugtatóan	
reagálnak a felvetett problémákra, a public relations	 tevékenységükben	építő	jel-
leggel	tudják	felhasználni	a	történteket.

Az	 információgazdálkodásban	 régóta	 használnak	 különböző	 tudásszerve-
zési rendszereket: terminuslistákat	 (pl.	 egy	könyv	 tárgymutatója),	 taxonómiákat	
(hierarchikus vagy logikai rendszerbe szedett listákat), tezauruszokat (szókincstá-

http://www.amazon.com/
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rakat,	kifejezéstárakat),	ontológiákat	(pl.	a	virtuális	valóságot	modellező	adatbázi-
sokat).	Az	újmédia	új	keletű	 jelensége	ezek	mellett	 a	 folkszonómiák	alkalmazása	
(Szakadát,	2007:	143–149).	A	folkszonómia	célja	az	információ	visszakeresésének	
biz tosítása, amelyet kollaboratív munka során törekszenek elérni a felhasználók . 
	Ezáltal	a	növekvő	információtömegben	könnyebbé	válik	a	keresés	és	a	böngészés	
–	 mintegy	 megosztott	 szótárként	 működik	 a	 rendszer.	 Jellegzetessége	 a	 nyílt	 és	
szabadon	szerkeszthető	címkék	(tagek) használata (tagelés) az egyes tartalomele-
mek	 vagy	 tartalomelemek	 komplexumainak	 kategorizálására.	 Felhasználási	 terü-
lete	 a	weboldalak,	 online	 fényképek,	 linkek	 esetében	 kifejezetten	 gyakori:	 a	 fel-
használók	 maguk	 tagelik	 ezeket,	 miáltal	 a	 többi	 felhasználó	 az	 így	 létrejövő	
címke- (tag-) adatbázisban könnyebben tud keresni a tartalmak között .

A	 folkszonómia	 abban	 különbözik	 a	 taxonómiától,	 hogy	 a	 szerzők	 egyben	 a	
használói	is	a	rendszernek.	Mivel	erősíti	az	internetalapú	közösségeket,	a	haszná-
lók	tudhatják,	ki	végezte	a	címkézést,	és	láthatják	a	többi	felhasználó	munkáját	is,	
valamint a címke környezete is feltárul . A (számítástechnikai, informatikai érte-
lemben	 vett)	 taxonómiával	 ellentétben	 nem	 rendszerezett	 és	 lényegesen	 egysze-
rűbb;	 a	 felhasználóknak	nem	kell	 átvenniük,	 illetve	megtanulniuk	a	hierarchikus	
rendszer gondolkodását, hogy eredményesen, gyorsabban keressenek (a folk-
szonómia	metodikája	közelebb	áll	az	ember	nem	lineáris	kogníciós	sémáihoz,	mint	
a	taxonómia).	Gyorsan,	dinamikusan	változtatható	címkéket	ad,	amelyek	az	infor-
máció visszakeresésében releváns találatokat eredményeznek (Peters, 2009) . En-
nek	 magyarázata	 egyszerű:	 olyan	 emberek	 készítik	 a	 tageket,	 akik	 feltöltik	 az	
adott	képet,	videót,	ismerik	a	sajátosságait,	és	ennek	megfelelően	címkéznek.	Kér-
déses	 azonban,	hogy	mennyire	 egyezik	meg	a	 tageket	készítő	 felhasználó	kifeje-
zéskészlete más felhasználókéval . A tagek szókészlete formailag nem szabályozott, 
azaz	a	rendszer	nem	szűri,	nem	különbözteti	meg	a	többjelentésű	szavakat,	szino-
nimákat, az egyes és többes számot .

A folkszonómián alapuló oldalakat a peer to peer (P2P)	 jellegű	 felhasználói	
felületek	 közé	 sorolhatjuk,	mert	 egy	 közösség	 készíti	 őket	 ugyanazon	 vagy	más	
közösség számára . A peer to peer (kb . „egyenrangú felhasználók hálózata”) fogal-
mát	az	ezredforduló	környékén	a	fájlcserélő	hálózatokkal	összefüggésben	kezdték	
használni,	s	mindmáig	alkalmas	arra,	hogy	lényegre	törően	összefoglalja	az	újmé-
dia	technikai	újdonságait.	A	Napster	volt	az	első	olyan	tömegesen	használt	fájlcse-
rélő	hálózat,	amely	lehetővé	tette	a	direkt	kapcsolatok	létesítését	az	egyes	felhasz-
nálók gépei között, tehát kiiktatott csaknem minden központi mozzanatot a 
kommunikációból	(Szakadát,	2007:	273).	Ez	a	felület	és	utódai	mind	azt	biztosítják	
a	tagjaik	számára,	hogy	a	keresett	állományokat	–	zeneszámokat,	videókat,	képe-
ket,	szövegeket	stb.	–	a	hálózatba	kapcsolt	gépeken	keressék	és	találják	meg,	mint-
ha az egy nagy adattároló rendszer volna . A tárolás azonban nem hagyományos 
módon,	egy	központi	szerveren	valósul	meg,	hanem	a	fájlcserélő	hálózat	apró	ré-
szekre	tagolva	osztja	szét	az	állományokat	a	hálózat	tagjai	között,	ahonnan	aztán	a	
tagok	darabokban	letölthetik	a	kívánt	állományokat.	A	BitTorrent	fájlcserélő	tech-
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nológia	ezt	használja	ki:	 azáltal	 tudja	 jelentős	mértékben	 felgyorsítani	 a	 letöltést,	
hogy	az	állományt	eredetileg	hozzáférhetővé	 tevő	forrásgép	mellett	bekapcsolja	a	
letöltési folyamatba mindazokat a további gépeket, amelyek ugyanazt az állo-
mányt,	 pontosabban	 annak	 egy	 részét	már	 korábban	 letöltötték	 (Szakadát,	 2007:	
277) .

Ennek	következményeként	jöhetett	létre	a	közös	dokumentumkezelés,	valamint	
ennek	 nyomán	 teremtődött	 meg	 a	 dokumentumok	 összekötésének	 lehetősége.	
	Lényeges	 különbség	 azonban,	 hogy	míg	 a	 hagyományos	 P2P	 fájlcserélő	 oldalak,	
a torrentoldalak	teljesen	decentralizáltak	(mert	az	információ	a	hálózat	peremén,	
az	 egyedi	 felhasználóknál	 van	 szétszórva),	 a	 közös	 dokumentumkezelés	 egyfajta	
központi	szerveren	zajlik,	miközben	közös	bennük,	hogy	a	tárolandó	tartalom	to-
vábbra	 is	 a	hálózat	pereméről	 származik.	Az	egy	helyre	gyűjtött	 tartalomtípusok	
(linkek,	fotók,	videók,	ismeretségek)	köré	szerveződő	honlapok	a	legnépszerűbbek	
az ezredforduló óta: a YouTube-tól a Facebookon át a Flickrig mindegyik társas-
média-oldal	a	P2P	elvén	nyugszik.	Szintén	a	P2P-re	alapoz	a	közös	gépidő-haszná-
lat,	amely	a	felhasználói	tartalmak	helyett	a	processzorkapacitások	összefűzésével	
operál, ún . „grid-computing” formációkat („rácsba kötött számítógépek rendsze-
rét”) hozva létre: a felhasználók számítógépeinek éppen kihasználatlan számítási 
teljesítményét	összefűzve	nagy	számításigényű	feladatok	végeztethetők	a	ráérő	gé-
pekkel	(pl.	földönkívüliek	üzeneteinek	keresése	a	világűrből	érkező	jelek	feldolgo-
zása	 során	 vagy	 nukleáris	 kísérletekkel	 kapcsolatos	 összetett	 numerikus	 műve-
letek) .

Szinte	magától	 adódik,	 hogy	 ha	 a	 számítógépek	 teljesítményét	 „rácsba	 tudjuk	
fűzni”,	 tegyük	ugyanezt	 az	 emberek	 szellemi	kapacitásaival	 is.	A	peer-elv	 alkal-
masnak	tűnik	bizonyos	munkafajták	újszerű	koordinálására.	Sokat	emlegetett	pél-
da	 a	Linux	 operációs	 rendszer,	 amelyet	 egymástól	 független	 programozók	 közös	
munkája	hozott	létre.	A	fejlesztők	egy	alapvetően	decentralizált,	erős	központi	irá-
nyítástól	mentes	rendszerben	tevékenykedtek	együtt.	Az	összekötő	kapocs	a	nyílt	
forráskód	és	a	közös	cél	volt:	a	minden	fejlesztő	számára	hozzáférhető	„kulcsok”	
segítségével olyan operációs rendszert szándékoztak megalkotni, amely ingyene-
sen	hozzáférhető,	és	minőségbiztosítási	szempontból	felveszi	a	versenyt	a	szoftver-
piac	más	szereplőivel.	Az	egyedi	emberi	tudások	összefűzésének	jelensége	jellem-
zően	 a	 Wikipédia:	 elismerjük	 érdemeit,	 ugyanakkor	 ismerjük	 gyengeségeit	 is,	
amelyek a „folyamatos béta-állapotból” fakadnak . Az egyetemes emberi tudás ki-
sebb-nagyobb szigeteinek üzleti célú hasznosítására, röviden a „wikinómiára” 
azonban	 számos	 ötlet	 épült	 (ezekről	 kimerítően	 lehet	 tájékozódni	 többek	 között	
Tapscott	és	Williams	kötetében	[Tapscott–Williams,	2007]).

A	„wikinomikus”	módon	létrehozott	szellemi	 termékek	kérdése	éppúgy	újfajta	
szabályozást	kívánt,	mint	a	hagyományos	szerzői	jog	alá	eső	szellemi	javak	online	
megjelenése.	Erre	kínál	megoldást	a	Creative Commons	mozgalma.	„A	jogászok,	
közgazdászok,	informatikusok,	művészek	által	a	századfordulón	elindított	mozga-
lom	 a	 szerzői	 jogok	 rugalmasabb	 és	 szabadabb	 kezelésének	 lehetőségét	 kívánta	
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megteremteni.	 Ehhez	 a	 jogászok	 számára	 elfogadható	 felhasználóiszerződés-
mintákat,	 a	 laikusok	 számára	 könnyen	 érthető	 tömörítvényeket	 és	 a	 számítógép	
számára	 értelmezhető	 formális	 leírásokat	 készítettek	 (…)	 A	 mozgalom	 fő	 célja	
nem	 az,	 hogy	 a	 szerzői	 jog	 rendszerét,	 a	 teljes	 copyright	 intézményét	 kidobja.”	
(Szakadát,	2007:	285)	Ha	valaki	a	klasszikus	copyright	szabályaihoz	akar	igazod-
ni,	továbbra	is	megteheti,	de	ha	lazítana	a	merev	szerzői	jogi	kereteken,	a	Creative	
Commons	mentén	erre	 is	 lehetősége	nyílik.	A	„Nevezd	meg!	–	Ne	add	el!	–	 Így	
add	 tovább!”	hármas	szabálya	azt	 jelenti,	hogy	egy,	a	Creative	Commons	 licence	
alá	 tartozó	művet	csak	egyértelmű	forrásmegjelöléssel,	az	esetleges	változtatások	
feltüntetésével lehet közölni, üzleti célokra nem használható fel, és ha megtörténik 
az	eredeti	mű	feldolgozása,	átalakítása	vagy	gyűjteményes	műbe	foglalása,	akkor	
kizárólag	ugyanolyan	licencfeltételekkel	terjeszthető,	mint	az	eredeti.	Ezek	mellett	
nem	 fogalmazhatók	meg	 olyan	 egyéb	 jogi	 vagy	 technikai	 korlátozások,	 amelyek	
megakadályoznának bárkit abban, hogy ezen licenc által engedélyezett bármely te-
vékenységet folytasson (Creative Commons 2.5, é . n .) .

7.2. A változások társadalmi és kulturális oldala

Se vele, se nélküle? –	ezzel	a	sejtelmes	címmel	jelent	meg	nemrégiben	egy	tanul-
mánykötet	a	médiáról,	amelynek	előszava	a	médiakutatás	négyféle	megközelítését	
különíti	el.	A	frankfurti	iskola	és	a	francia	posztmodernek	médiakritikus	újbalol-
dali	és	posztmarxista	követőit,	a	konzervatív	kritika	képviselőit,	a	neokonzervatív-
neostrukturalista,	 valamint	 a	 neodurkheimi	 vonalat	 (Lányi–László,	 2014:	 8–9).	
Ebből	a	sűrített	felsorolásból	is	sejthető,	hogy	a	jobb-	és	baloldali,	valamint	a	kriti-
kai-formalista tengelyek mentén minden médiakutató virága szabadon virágozhat, 
következésképpen ahányféle kutatói beállítódás, annyiféle médiaértelmezés szüle-
tik . A társadalmi és kulturális változások összefoglalására épp e sokféle hangvétel 
miatt	 nem	 lehet	 vállalkozni,	 csupán	 arra,	 hogy	 az	 átalakulások	 néhány	 fő	 szem-
pontját	felvillantsuk.

A „konvergenciakultúra”	kapcsán	sokan	az	újmédia	új	kultúrát	létrehozó	ere-
jéről	 beszélnek	 (vö.	 Jenkins,	 2008),	 amelyben	 a	 felhasználók	 szabadon	 járnak	 át	
egyik	médiumról	a	másikra,	hogy	újabb	és	újabb	kulturális	javakhoz	férjenek	hoz-
zá,	s	ugyanígy	jár	át	a	médiumok	között	a	médiaipar	maga	is.	Eközben	az	ellenpó-
lus	éppen	e	kultúra	kultúranélküliségét	rója	fel,	amely	kultúra	helyett	csak	érdek-
csoportok	üzeneteit	 kultiválja,	 gondolkodásbeli	 változást	 idézve	 elő	 (vö.	 a	 „scary	
world”-jelenség	másodelemzésével,	Hirsch,	1980):	„A	web	2.0	forradalom	azt	ígér-
te, hogy több igazságot visz el több emberhez – mélyebb információkat, globáli-
sabb	 nézőpontot,	 elfogulatlanabb	 véleményeket	 a	 tárgyszerű	 megfigyelőktől.	
Mindez	 csak	 ködösítés.	Amit	 a	web	 2.0	 forradalom	 valóban	 nyújt,	 az	 a	 körülöt-
tünk	lévő	világ	felszínes	megfigyelése,	nem	pedig	mély	elemzés;	éles	vélemény	a	
megfontolt ítélet helyett . Az internet az információs üzletet átalakította százmillió 
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blogger	 puszta	 zajává,	 akik	 szimultán	 beszélnek	 önmagukról.”	 (Keen,	 2007:	 16)	
E	kavalkádban	kiérlelt	vélemények	helyett	a	túlszépített,	mindig	tökéletes	kinézetű	
és izgalmasakat mondó „hiperszemélyiség” válik uralkodóvá, nem pedig a gon-
dolkodó	és	érvelő	tömegek.	A	közösséginek	nevezett	média	korszaka	valóban	fel-
veti a kérdést: közösségek-e a kibertérben alakuló, önmagukat virtuálisként meg-
határozó közösségek?

A	„közösség”	kifejezés	–	úgy	a	szó	naiv	használatában,	mint	a	tudományos	dis-
kurzusban	–	a	jelenségek	meglehetősen	széles	körére	vonatkoztatható,	és	különbö-
ző	 járulékos	 jelentésekkel	 terhelt.	 Egyik	művében	Hillery	 például	 94	 különböző	
közösségdefiníciót	sorol	fel	(Hillery,	1955).	A	behatároltság	felismerése	képes	kö-
zösséget alkotni . Minden közösség gyakorlatilag csakis véges számú taggal rendel-
kezhet, s peremvidékén más közösségek bukkannak fel, amelyek a szóban forgó 
közösségnek	egyúttal	 a	határait	 képezik.	Kiterjedésében	 továbbá	 egyetlen	közös-
ség	 sem	 haladhatja	 meg	 az	 alapjául	 szolgáló	 sokaság	 kiterjedését.	 Amennyiben	
egy	 közösség	 kiterjedése	mégis	 elérné	 az	 alapsokaság	 kiterjedését,	 az	 logikailag	
egyet	 jelentene	a	közösségnek	mint	az	alapsokaság	 részhalmazának	megszűnésé-
vel: a két kategória (alapsokaság és közösség) ezután ugyanis egybeesne . Ha az 
idegen,	az	elkülönülő	beolvad	az	ismerősbe,	akkor	többé	már	nem	lesz	idegen.

A virtuális közösség lényegéhez közelebb visz Benedict Anderson, aki a virtu-
ális közösségeket „elképzelt politikai közösség”-ként határozza meg, „amelynek 
határait és szuverenitását egyaránt veleszületettnek képzelik el” (Anderson, 
2006: 20) . Az elképzeltség motívuma arra vonatkozik, hogy még a legkisebb nem-
zet	tagjai	sem	ismerhetik	meg	a	nemzet	összes	többi	tagját,	nem	találkoznak	velük,	
még	 csak	 nem	 is	 hallanak	 róluk,	 elméjükben	 mégis	 létezik	 az	 egy	 közösséghez	
tartozás	 gondolata.	Andersonnál	 az	 „igazi”	 közösség	 legfeljebb	 a	 személyes	 kap-
csolatokon	alapuló	falunak	feleltethető	meg,	ennél	nagyobb	léptékben	minden	kö-
zösségként	aposztrofált	 szerveződést	és	olyan	emberhalmazt,	 amely	közösségként	
tekint	magára,	„elképzeltként”	tételez.	A	faluközösség	esetében	is	megkérdőjelezi,	
hogy	okvetlenül	sűrű	szövésű-e	az	ismeretségi	hálózat,	azaz	minden	lakos	ismer-e	
biztosan minden lakost . Dunbar	 (1993:	 732)	 lényegében	 ugyanezt	 állítja	 viselke-
déstudományi	szemszögből,	amikor	leírja,	hogy	egy	együttműködő	csoport	maxi-
mális	mérete	150	fő	körül	van,	mert	efölött	a	személyes	 ismeretségek	fenntartása	
különösen nehézkessé válik . A virtuális közösségek tehát nemcsak attól virtuáli-
sak,	 hogy	 tagjaik	 élőben	nem	 (feltétlenül)	 ismerik	 egymást,	 hanem	attól	 is,	 hogy	
esetleg egyáltalán nem ismerik egymást, csupán együvé tartozónak érzik magukat .

Mindezt	 figyelembe	 véve	 a	 social media magyar fordítása esetében indokolt 
lenne „társasági” vagy „társas” médiát mondani „közösségi média” helyett, mert 
így	 a	 kifejezés	 megszabadítható	 a	 zavaró	 jelentéstöbblettől,	 megtévesztő	 elvárá-
soktól,	és	hívebben	tükrözi	az	eredeti	jelentést.	Az	angol	„social”	kifejezés	magyar	
jelentései	között	szerepel	a	„társas”	és	a	„társasági”	szó	is,	nem	kell	tehát	erősza-
kot	tenni	a	nyelven	e	transzformáció	végrehajtásához.	A	német	nyelv	szintúgy	vi-
lágosan	 elkülöníti	 a	 „Gemeinschaft”	 és	 a	 „Gesellschaft”	 jelentéseit.	 A	 „sozial”	
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ugyanakkor társadalomra és társasra egyaránt referálhat (Bokor, 2011) . A társas 
média	megértésének	egyik	kulcsa,	hogy	nem	várunk	a	virtuális	közösségektől	va-
lós közösségi élményt .

Egy mérsékelten pesszimista vélekedés

„Bár	a	társas	médiától	sokan	várták	a	részvételi	és/vagy	tanácskozó	demokrácia	
virágba szökkenését, az biztosan nem következett be . A sokféle hang léte vagy 
létezésük	bátorítása	nem	garantálja	a	nézetek	ütköztetését,	érvelést,	 tárgyalást,	
megegyezésre törekvést . A virtuális közösségek és NGO-k iránt bevallottan és 
mélyen elkötelezett Rheingold sem tanácskozó demokráciaként, hanem net-
háborúként	 írta	 le	 a	 helyzetet.	Még	 a	Web	 2.0	 utópia	 hívei	 sem	 következete-
sek:	egyszerre	használják	a	fenyegetőző	militáns-eszkatologikus	nyelvet	(forra-
dalom)	 és	 az	 utópikus	 tanácskozó	 demokrácia	 pacifista	 nyelvét.”	 (Molnár,	
2014: 55)

A	virtuális	közösségek	természetén	túl	a	következő	problémakör	a	magánszféra	és	
a	 nyilvánosság	 viszonya	 az	 újmédiában.	 „Akinek	 nyilvános	 ügye	 nincs,	 semmi-
lyen ügye nincs” – volt olvasható gyakorta az antik görög városállamok házfalain 
(Hauser,	2000:	481).	Az	ókori	filozófia	fénykorában,	az	Arisztotelész	és	Platón	ko-
rabeli görög kultúrában idiotésznek hívták az olyan embert, aki a nyilvános viták-
hoz nem szólt hozzá, nem vett részt a közügyekben, azaz magánember maradt . 
E	kifejezés	a	római	köznyelvbe	már	az	’együgyű,	csekély	értelmű,	ostoba	ember’	
jelentéssel	került	át	(Aczél,	2009).	Az	etimológia	és	a	jelentésárnyalatok	változásá-
nak	íve	egyértelmű:	az	antik	társadalomfelfogás	a	nyilvánosságot	helyezte	közép-
pontba mint az ember közösségi életének meghatározó színterét: aki ebben nem 
vállal	szerepet,	aki	nem	kommunikálja	közügyekről	szóló	vélekedéseit,	vagyis	aki	
magánemberként kimarad a nyilvánosságból, az a közügyekben aktív társadalom 
szerint	„elveszett	ember”,	de	legalábbis	eltér	a	„normális	többség”-től.	E	koncepció	
végighúzódik	 a	 modernitás	 előtti	 koron	 s	 magán	 a	 modernitáson	 is,	 mígnem	 a	
posztmodern	korban	új	problémába	ütközünk.

„A	böngészés	magánügy”	–	 találhatjuk	 szembe	magunkat	egy	közkeletű	véle-
kedéssel,	amelyet	informatikusok	fogalmaztak	meg	a	Windows	operációs	rendszer	
hivatalos	weboldalán	2012-ben.	Ma	már	korántsem	olyan	egyszerű	a	helyzet,	mint	
a	premodern	és	a	modern	időkben.	Egyfelől	megjelenik	a	nyilvános	tevékenysége-
ket	 (pl.	a	böngészést)	„privatizálni”	 törekvő	 irányzat,	másfelől	a	nyilvánosságban	
való részvétel kimondott elvárásként bukkan fel – immár nemcsak az ókori görög 
városállamok	fórumain,	hanem	az	újmédia	színterein	is.	Az	elektronikus	ügyinté-
zés	 terjedése	 és	kényszere,	 a	 közösségi	 portálok	 és	 a	 hálólét	 egyre	 fokozódó	 tér-
nyerése	 átalakítja	 a	 nyilvánosságról	 szóló	 koncepciónkat,	miközben	mutatis	mu-
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tandis	használható	marad	a	régi	idiotész-fogalom	a	jelenség	magyarázatára.	Az	új	
technikai	 eszközöket,	 főleg	 az	 online	 technikákat	 használók	 és	 nem	 használók	
csoportjainak	markáns	kettéválása,	vagyis	a	digitális	szakadék	kialakulása	ugyan-
is	újfajta	 idiotészek	megjelenéséhez	vezet.	A	régi	és	új	 idiotészek	között	 lényeges	
különbség	van:	ők	már	nem	önszántukból,	hanem	a	szükséges	kompetencia	hiánya	
és/vagy	anyagi	forrásaik	szűkössége	miatt	nem	képesek	élni	a	posztmodern	nyil-
vánosság	 adta	 lehetőségekkel.	 Így	 az	 új	 idiotész	 egyúttal	 „digiotész” is lesz . Az 
idiotész és a digiotész viszont lényegét tekintve annyiban azonos, hogy az online 
részvételből	kimaradóknak	hasonló	kihívásokkal	kell	szembenézniük,	mint	annak	
idején	a	premodern	idiotészeknek	kellett	–	vagy	bekapcsolódnak	és	felzárkóznak,	
vagy	kimaradnak	az	újmédia	teremtette	nyilvánosságból.

Az	újmédia	keretei	között	kialakuló	posztmodern	nyilvánosságban	részt	vevők-
nek	azzal	kell	szembenézniük,	hogy	a	klasszikus	magán-nyilvános	fogalompár	je-
lentősen	átalakul	és	egybefonódik.	A	jelenség	egyik	ékes	példája	a	T-Mobile	Hun-
gary	szoftverhiba	miatt	bekövetkezett	2009.	december	eleji	szolgáltatásleállása	és	
a	körülötte	kialakult	csetepaté.	A	leállás	első	hírét	a	T-Mobile	ugyanis	a	Twitteren	
adta	 ki,	 ezt	 retweetelte	 (továbbította	 saját	 követői	 felé)	 a	 Vodafone	 Twitter-
csatornáját	üzemeltető	kolléga,	 egy	akkor	még	viccesnek	 ítélt	megjegyzést	 fűzve	
hozzá: „OK, csörögjetek ránk! ;) RT@tmobilehungary A hálózati problémával 
kapcsolatban	 lesz	 hivatalos	 tájékoztatás.	 Türelmeteket	 kérjük!	 [kiemelés	 B.	 T.,	
utalva	 arra,	 hogy	 a	 Vodafone-t	 nem	 érintette	 a	 szolgáltatásleállás,	 a	 T-Mobile-t	
	viszont	 igen].”	Suba	János,	a	Vodafone	kommunikációs	 igazgatója	néhány	nappal	
később	 így	 nyilatkozott:	 „A	 Vodafone	 munkatársa	 engedély	 nélkül	 és	 sportsze	-
rűtlenül	nyilatkozott	versenytársunk	műszaki	problémájával	kapcsolatosan.	A	tisz-
tességes	verseny	szellemével	ellentétes	viselkedést	olyan	mértékű	hibának	ítéltük,	
amiért	sajnos	elbocsátás	jár.”	(Viccelt a Vodafone-os, kirúgták, 2009) Az eset vilá-
gosan	megmutatta,	hogy	egy	magánjellegű	megnyilvánulás,	amelynek	a	hagyomá-
nyos munkahelyi kommunikációban talán semmilyen maradandó következménye 
nem	 lenne,	 online	 felületre,	 a	 posztmodern	 nyilvánosság	 egyik	 sajátos	 színterére	
felkerülve végzetes hibának és online márkarombolásnak bizonyulhat, s akár az 
illető	állásának	elvesztésével	is	járhat.	(Az	esetet	követő	néhány	napban	a	fiatalem-
ber	tucatnyi	állásajánlatot	kapott,	természetesen	mindet	internetes	fórumokon	ke-
resztül,	s	úgy	hírlik,	nehezen	találták	meg	a	Vodafone-nál	az	utódját…)

Ugyancsak a magánszféra és a nyilvánosság posztmodern összemosódását 
szemlélteti	a	www.pleaserobme.com	(„Rabolj	ki,	kérlek!”)	weboldal.	Készítői	azt	a	
jelenséget	 lovagolták	meg,	hogy	a	felhasználók	előszeretettel	szolgáltatnak	adato-
kat önként	saját	hollétükről,	gyakorta	hibátlanul	láthatóvá	téve	aktuális	lokalitásu-
kat	és	 tevékenységeiket	más	felhasználók	számára.	 (Gondoljunk	csak	a	közösségi	
portálokon	 lévő	 állapotjelzőkre,	 a	 név	 mellett	 személyes	 bejegyzéseket	 lehetővé	
tévő	szövegsávokra	és	az	üzenőfalakra,	ahová	gyakran	ilyen	információk	is	felke-
rülnek:	„Egy	hétre	nyaralni	mentem”;	„Estig	dolgozom”;	„Mulatás	hajnalig”,	nem	
beszélve	 a	profiloldalakon	 szereplő	 lakcímekről,	 lakás-	 és	házfotókról	 és	hasonló	

http://www.pleaserobme.com
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személyes adatokról .) Az ilyen információkat egymás mellé állítva rossz szándékú 
felhasználók könnyedén visszaélhetnek az önkéntes adatszolgáltatással, lakcímünk 
ismeretében	például	ki	is	rabolhatják	otthonunkat,	amíg	mi	máshol	tartózkodunk.

Régebbi	 történet,	 de	még	 él	 a	weben	 az	 az	 eset,	 amikor	 a	Google-höz	 frissen	
elszegődött	 programozó	magánblogot	 kezdett	 írni	 hosszú	munkanapjait	 követően	
–	 az	 irodából.	 Írásaiban	 névtelenül	 feltárta	 az	 új	munkahely	 visszásságait,	 de	 az	
IP-címet	(internet	protocol,	vagyis	az	internetcsatlakozás	lokációját	és	egyéb	ada-
tait	 rögzítő	 kódot)	 visszanyomozva	 a	 cégnél	 hamar	 rájöttek,	 ki	 szivárogtatja	 ki	 a	
vállalat	belügyeit.	Az	eredmény	 itt	 is	villámgyors	elbocsátás	 lett.	Szintúgy	a	pri-
vátszférán	tett	erőszakra	példa	a	cyberbullying (internetes zaklatás) ténye: a napi 
sajtóhírek	között	 sajnálatosan	gyakran	bukkannak	 fel	 az	őrület	határáig	zaklatott	
vagy	 egyenesen	 halálba	 szekált	 tizenévesek,	 akiket	 virtuális	 közösségeik	 tagjai	
szemelnek	ki	maguknak	egy-egy	posztjuk,	online	megnyilvánulásuk	miatt.

A magán- és privátszféra átalakulása mellett megváltozik a tudáshoz való vi-
szony	is.	Nemcsak	a	jól	ismert	szöveghitelesség-problémáról	van	itt	szó	(mi	számít	
hiteles szövegnek az interneten, és hogyan tudom eldönteni, hogy az-e?), hanem a 
hiteles	 tudáshoz	 való	 hozzáférésről	 is.	 A	 Coursera,	 napjaink	 legnagyobb	 online	
egyetemi tudásbázisa számtalan internetes kurzust kínál, amelyet a felhasználók 
érdeklődésüknek	megfelelően	 szabadon	 elvégezhetnek.	A	Massive Open Online 
Courses, azaz MOOC jelenségére	 számos	 külföldi	 példa	 akad,	 de	 sajnos	 a	ma-
gyar	felsőoktatás-politika	2012-ben	hivatalosan	elzárkózott	az	interneten	követhe-
tő	kurzusok	lehetőségétől,	mondván:	ahogyan	a	közoktatásban,	úgy	a	felsőoktatás-
ban is szükség van a tanár és a hallgató személyes kapcsolatára, így egyik 
képzésben	sem	lehet	helye	az	online	kurzusoknak,	 legfeljebb	a	felnőttoktatásban,	
ahol	a	felsőoktatási	intézmény	saját	hatáskörben	határozza	meg	a	kurzusok	jellegét	
(Laza,	2012).	Igaz,	egy	2012-es	kutatás	megerősítette	az	előfeltevést,	amely	szerint	
maguk a hallgatók igénylik a nem kontaktórás kurzusok mellett a személyes kon-
zultációt	az	oktatójukkal.	Ez	a	tanulságos	véleményáramlat	arra	figyelmeztet,	hogy	
a	 személyközi	 kontaktus	 a	 tudásátadásban,	 a	 felkészültségekből	 való	 részesedés-
ben és részesítésben központi szereppel bír (Bokor, 2013) .

Mackónadrágban az egyetemen

„Az	 MOOC	 jelenséget	 2011	 őszén	 a	 Stanford	 egyik	 professzora,	 Sebastian	
Thrun	indította	el,	amikor	a	mesterséges	intelligenciáról	szóló	óráját	úgy	hirdet-
te	meg,	hogy	az	az	interneten	bárki	által	követhető	lesz.	Az	online	előadás	már	
akkor sem számított különlegességnek Amerikában, a 2010-es évben 6,1 millió 
egyetemista	 vett	 fel	 legalább	 egy	online	végezhető	órát,	 és	 akkoriban	kezdtek	
felfutni	a	direkt	online	előadásokra	fókuszáló	egyetemek	(ebben	azóta	is	a	Uni-
versity	of	Phoenix	jár	az	élen	a	maga	250	ezer	diákjával).
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A	 stanfordos	 kísérlet	 lényege	 az	 volt,	 hogy	 szó	 szerint	 az	 egész	 világ	 előtt	
megnyitották	az	előadást.	Az	egyetemen	200	diák	vette	fel	az	órát.	Az	interne-
ten	160	ezer.	Thrun	a	következő	évben	megalapította	az	ingyenes	online	kurzu-
sokra	specializált	oldalát,	a	Udacityt,	majd	hamarosan	jöttek	a	többiek,	a	szin-
tén	a	Stanfordról	indult	Coursera,	az	MIT,	a	Harvard	és	a	Google	összefogásával	
született	 Edx,	 a	Lynda,	 a	Udemy,	 az	Apple-féle	 iTunes	U.	Az	 alapötlet,	 hogy	
menő	egyetemek	igazi	professzorai	igazi	előadásokat	tartsanak	az	interneten	in-
gyen,	 a	 válságban	 levő	 amerikai	 felsőoktatásban	óriásit	 szólt,	 szó	 szerint	mil-
liók	ugrottak	rá	az	MOOC-kurzusokra.”	(Hanula,	2014a)

Az	újmédia	társadalmi	és	kulturális	változásai	között	utolsó	szempontként	felme-
rül	az	online	identitás	kérdése.	Szélsőségesen	pragmatikus	nézőpontból	tekintve	a	
digitális	 identitás	 annyi,	 amennyi	 egy	 személyből	 a	weben	 látszik	 (Az Y generá-
ció…,	2013).	A	szociológia	ennél	szofisztikáltabb	válaszokat	ad	arra	a	kérdésre,	mi	
történik	az	egyén	identitásával	a	virtualitásban.	Castells	különbséget	tesz	az	iden-
titás és a szerep fogalma között . A szerepeket a társadalom intézményei és szerve-
zetei	által	felállított	normák	határozzák	meg,	vagyis	„a	szereplők	számára	céljaik	
forrását	saját	személyes	identitásuk	jelenti,	amely	az	egyénítés	folyamatán	keresz-
tül	 épül	 fel”	 (Castells,	 2006b:	 28.).	 Az	 identitás	 fő	 motívumaként	 viszont	 az	
internalizálást	nevezi	meg,	amely	„azt	a	magot	alakítja	ki,	mely	köré	a	szereplők	
az életcélok rendszerét felépítik” . A szerepek funkciókat, az identitások célokat (az 
identitások	 mozgatórugóinak	 szimbolikus	 azonosítására	 alkalmas	 tényezőket)	
szerveznek . A castellsi identitásmegközelítés kulcsgondolata, hogy minden identi-
táskonstrukció eredménye, s mint ilyen, lebontható, dekonstruálható, azaz megvi-
lágítható,	miként	milyen	 céllal	milyen	 forrásokból	 kitől	 vagy	mitől	 irányítva	 jött	
létre.	Luhmanni	szóhasználattal	kijelenthető,	hogy	az	identitás	rendszer,	amely	el-
határolja	magát	 a	 környezetétől,	 de	 környezetével	 kölcsönhatásban,	 a	 rendszerek	
alapvető	 tulajdonságaival	 felszerelkezve	 működik	 (autopoiézisz, kontingencia, 
„vakság”	a	környezetre).	Az	 identitást	 a	 fentiek	 értelmében	befolyásolja,	 tájolja	 a	
környezetből	érkező	hatások	összessége,	azaz	kölcsönhatás	áll	fenn	az	identitás(ok)	
„birtokosa” és annak környezete között . Az identitás egyúttal a magam és a másik, 
az	én	és	 a	 te,	 a	 saját	 és	 az	 idegen	elkülönítésének	alapjául	 is	 szolgál.	Az	elkülö-
nülés	 mozzanata	 abban	 áll,	 hogy	 az	 identitás	 kirajzolódik,	 az	 elkülönítés	 pedig	
	ennek	 a	 kirajzolódott	 rendszernek	 a	 megerősítését	 jelenti	 –	 ami	 egyenértékű	 a	
 célok szimbolikus azonosításával és valamilyen más célrendszerrel való szem-
beállítá sával . Az elkülönülés és elkülönítés pedig életvilágot alakít ki: kulturális 
attri	bútumok	 szimbolikus	 jelentéstartalmakat	 hordozó	 szövetét.	 Funkcionalista	
meg közelítésben az identitás – akár elkülönülés, akár elkülönítés eredménye – 
 differenciaképzés az „én” és a „másik” között .

A	szembenállás	reflexiót	eredményez.	Amint	egy	identitás	egy	másik	identitás-
sal	találkozik,	késztetve	lesz	rá,	hogy	elkülönüljön	és	elkülönítsen.	Mind	az	életvi-
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lág,	mind	az	identitás	tartalma	magától	értetődő	az	egyén	számára,	ám	az	ettől	el-
térő	 mintázatokkal	 való	 szembesülés	 kiváltja	 az	 egyénből	 a	 megkülönböztető	
műveletek	elvégzésének	igényét.	Amennyiben	az	 identitások	egy	személyen	belül	
találkoznak, az egyén önmagáról tudósító válaszokat ad, amelyek végeredménye 
többértékű	 lehet,	 az	 egyik	 identitás	megerősödésétől	 és	 egy	másik	 esetleges	 „ki-
hullásától”	 kezdve	 a	 különböző	 identitások	 összehasonlításán	 és	 közös	 nevezőre	
hozásán	át	akár	a	teljes	identitásvesztésig.	Ha	az	identitás	az	egyénen	kívüli	másik	
identitással	találkozik,	működésbe	lép	az	identitásmegerősítő	törekvés,	amely	szin-
tén	 a	 reflexió	 egyik	 formája:	 markáns	 határvonal	 húzódik	 magam	 és	 az	 idegen	
közé . Ilyen értelemben a digitális identitás nem annyira identitás, mint inkább sze-
rep,	amely	helyzetről	helyzetre	változhat.

7.3. A szakadék két szélén

Néhány	évvel	ezelőtt	egy	jó	barátom	úgy	döntött,	kis	csapatával	részt	vesz	a	Buda-
pest–Bamako-ralin.	A	jótékonysági	autóverseny	célja,	hogy	adományokat	juttasson	
a	világ	egyik	legelmaradottabb	országának,	Malinak	a	fővárosába.	Némi	nehézsé-
get okoz, hogy a célállomásig át kell vágni Afrika legproblémásabb vidékein: há-
borús	övezeteken,	homoksivatagokon,	pusztaságokon.	A	jól	sikerült	küldetés	költ-
ségvetésének	 legnagyobb	 tétele	 meglepő	 módon	 nem	 a	 mikrobusz	 műszaki	
felkészítése	 vagy	 a	 benzinköltség	 volt,	 hanem	 egy	műholdas	 telefon	 beszerzése.	
A	sivatagban	enélkül	ugyanis	halott	az	utazó.	Európai	fejjel	gondolkodva	rémisz-
tően	furcsának	tűnt,	hogy	csak	ez	a	méregdrága	technika	képes	arrafelé	működni.	
De	valahol	érthető:	melyik	mobilszolgáltató	ruházna	be	a	Szahara	közepén	a	háló-
zat kiépítésébe? Mali és szomszédai még nagyon sokáig a digitális szakadék vesz-
tes	oldalán	kénytelenek	ácsorogni…

A digitális szakadék (digital divide)	 jelenségét,	 vagyis	 a	 digitális	 eszközöket	
használók és nem használók közötti ellentéteket és a digitális felkészültségbeli kü-
lönbségekből	 eredő	 társadalmi	 problémákat	 könyvtárnyi	 irodalom	 taglalja,	 jelez-
vén, hogy a technooptimisták számára épp ugyanolyan fontos kérdés ez, mint a 
technokritikusok	számára.	Előbbiek	a	folyamatos	fejlődésre,	utóbbiak	inkább	arra	
hívják	fel	a	figyelmet,	hogy	a	digitalizáció	önmagában	nem	szünteti	meg	a	társa-
dalmi	egyenlőtlenségeket,	és	nem	eredményez	azonnali	inklúziót.	Digitális	szaka-
dékról (megosztottságról) kétféle értelemben beszélhetünk:
1 .  Hozzáférési megosztottság:	 annak	 ténye,	 hogy	 a	 társadalom	 tagjai	 hozzáfér-

nek-e a digitális infrastruktúrához, vagyis rendelkezésre áll-e internethálózat, 
van-e mobilszolgáltató a környéken, akadnak-e kiépített adótornyok, amelyek 
térerőt	biztosítanak	stb.	Némely	megközelítések	ugyanide	sorolják	azt	a	kérdést	
is,	hogy	a	potenciális	felhasználóknak	van-e	elegendő	anyagi	erőforrásuk	a	hoz-
záféréshez . Ez az aspektus különösen az ún . harmadik világban releváns, hi-
szen az infrastruktúra puszta hiánya minden további digitalizációt meggátol .
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2 .  Használati megosztottság:	egyes	értelmezések	szerint	a	jövedelmi	okokból	ki-
maradók	a	használati	megosztottságot	 élik	meg,	 de	 a	 fogalom	alapvetően	 arra	
utal,	amikor	a	potenciális	felhasználónak	elvben	minden	lehetősége	megvan	rá,	
hogy	 belépjen	 a	 digitalizáció	 világába,	 használja	 az	 eszközeit,	 mégsem	 teszi.	
A motivációhiány leggyakoribb okai között az érdektelenség, a félelem és a di-
gitális világgal szemben táplált bizalmatlanság szerepel (Podoski, 2006) .

A	világ	egészének	internethasználati	adatait	hivatott	figyelemmel	kísérni	a	World	
Internet	 Project,	 amelynek	 ambiciózus	 vállalása	 annyiban	 teljesül,	 hogy	 minden	
évben	 több	 alkalommal	 több	 országra	 vonatkozóan	 ad	 ki	 jelentéseket	 a	 digitális	
szakadék	állapotáról.	Legutóbbi,	2013-as	nemzetközi	jelentésében	(World Internet 
Project,	2013)	Ciprus,	Mexikó,	Lengyelország,	Oroszország,	a	Dél-Afrikai	Köztár-
saság,	Svédország,	Tajvan	 és	 az	Amerikai	Egyesült	Államok	vett	 részt,	 így	 ezek	
reprezentatív	eredményeiből	lehet	bizonyos	trendekre	következtetni.

Az	internethasználat	szempontjából	a	legnagyobb	távolság	a	felmérésben	Svéd-
ország	 és	 a	 Dél-Afrikai	 Köztársaság	 között	 mutatkozik.	 Bár	 az	 előbbi	 2012-ben	
mind	a	Világgazdasági	Fórum	hálózati	felkészültséggel	kapcsolatos	indexét,	mind	
a	WWW	Foundation	Web	Indexét	vezette,	a	széles	sávú	internet-hozzáférések	te-
kintetében	nincs	az	első	tíz	között	(Akamai,	2012):	immár	szemlátomást	nem	az	a	
kulcskérdés	a	fejlett	országok	körében,	hogy	a	hozzáférés	milyen	arányban	valósul	
meg,	 hanem	 hogy	 a	 használati	 szokások	 milyen	 indikátorokkal	 jellemezhetőek.	
A	 Dél-Afrikai	 Köztársaságban	 Svédország	 87	 százalékához	 képest	 mindössze	
33	százalék	a	teljes	lakosságra	vetített	internethasználati	arány,	itt	tehát	a	haszná-
lati megosztottság mellett még hozzáférési megosztottságról is beszélhetünk . 
 (Magyarország ehhez képest a maga durván kétharmados használati arányával a 
fejlett	országok	között	foglal	helyet,	miközben	a	mobiltelefonálásra	alkalmas	SIM	
kártyák	száma	már	régen	meghaladta	a	teljes	magyar	lakosságszámot,	mobilkom-
munikációban	 tehát	kiemelkedő	az	ország.)	Míg	az	 internethasználatban	Magyar-
országhoz	 leginkább	 hasonló	Lengyelországban	 és	 a	 nálunk	 jobban	 „behálózott”	
Svédországban	az	online	világba	nem	bevonódottak	62,	illetve	59	százalékban	ér-
dektelenséggel	 indokolják	 döntésüket,	 az	 USA-ban	 a	 „Miért	 nem	 internetezik?”	
kérdésre a leggyakoribb válasz – 41 százalék – az volt, hogy nincs számítógépe, 
illetve internetkapcsolata . A vizsgált államokban 3–15 százalék közötti eltérések 
mutatkoznak	a	 férfiak	 javára,	 s	 szintén	közös	pont,	hogy	az	 iskolai	végzettséggel	
és	a	jövedelmi	helyzettel	egyenes	arányban,	illetve	az	életkorral	fordított	arányban	
nő	az	internetezők	gyakorisága.	Az	„online	múlt”	hosszának	szempontjából	tanul-
ságos, hogy a tipikus orosz még csak kb . 5 éve, a tipikus amerikai és svéd állam-
polgár	viszont	több	mint	14	esztendeje	van	jelen	az	interneten.

A	 magyar	 internethasználatról	 a	 World	 Internet	 Project	 magyar	 partnere,	 az	
Ithaka	Nonprofit	Kft.	 legutóbb	2007-ben	publikált	eredményeket.	Mivel	azóta	na-
gyot	 fordult	 a	 digitális	 világ,	 időszerűbb	 a	Magyar	 Ifjúság	 2012	 kutatás	 média-
fogyasztásról szóló eredményeihez fordulni . Ennek egyik legérdekesebb megálla-
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pítása szerint 2008 és 2012 között egyáltalán nem változott a számítógéppel 
rendelkező	fiatalok	aránya	(Kitta,	2013:	251).	A	84	százalékos	stagnálás	elsősorban	
azt	 jelzi,	hogy	a	 számítógépekről	 a	mobiltelefonokra	költözik	az	 internet.	Ezt	 tá-
masztja	alá	egy	másik	kutatás,	amely	szerint	Magyarországon	a	Facebook	oldalle-
töltéseinek több mint fele már mobiltelefonra érkezik (Digitális Média Tények 
Könyve 2014).	Másfelől	a	Gfk	Kereskedelem	és	Technológia	 Indexe	szerint	2012.	
január–október	között	az	előző	év	hasonló	időszakához	viszonyítva	az	asztali	szá-
mítógépek iránti kereslet 48 százalékkal zuhant Magyarországon (Felfutóban…, 
2013) . Mindemellett az otthoni internetkapcsolatok mennyisége is csak 4 százalék-
kal	 emelkedett	 2008	 és	 2012	 között,	 vagyis	 a	 piac	 vélhetően	 elérte	 a	 telítettségi	
pontot:	az	internetszolgáltatások	robbanásszerű	terjedése	megállt,	miután	a	poten-
ciális	előfizetők	nagy	része	már	csatlakozott	a	hálózathoz.	A	tipikus	magyar	fiatal	
elsősorban	kommunikációs	célokra	használja	a	webet,	de	az	e-mailezés	és	más	ha-
gyományos	 kommunikációs	 formák	 (pl.	 az	 időközben	 megszűnt	Windows	Mes-
senger) helyett a közösségimédia-platformok kínálta kommunikációt részesítik 
előnyben,	ezen	belül	is	főként	a	Facebookot,	amelyhez	csaknem	a	megkérdezettek	
90	 százaléka	 csatlakozott.	A	 kommunikáció	mellett	 egyaránt	 jellemzőnek	mutat-
kozik	az	online	játék	és	a	tanulás,	a	felmérésben	alapvetően	multitasker	(egyidejű-
leg	 több	munkafolyamatra	 is	figyelni	képes)	generáció	 jelenik	meg:	számítógépe-
zés mellett gyakran néznek televíziót, hallgatnak rádiót, és végeznek szimultán 
egyéb médiatevékenységeket .

A	médiaértés	 szempontjából	 igazán	 figyelemre	méltó	 jelenség	 rajzolódik	 ki	 a	
Magyar	 Ifjúság	 2012	 eredményeiből.	 Jóllehet	 a	 televíziónézés	 az	 időráfordítás	
szempontjából	kismértékben	még	mindig	győzedelmeskedik	az	internetezés	felett,	
az információforrások megbízhatóságának megítélésekor a család és a barátok mö-
gött (átlagosan 4,4 egy ötfokú skálán) nem sokkal lemaradva következik az inter-
net	(3,6),	majd	a	könyv	(3,4)	és	a	televízió	(3,2).	A	rádiócsatornák,	újságok	és	tár-
sadalmi szervezetek mind alacsonyabb bizalmi osztályzatot kapnak a 15–29 évesek 
összesített	eredményeiben.	A	másik	tanulság	a	digitális	szakadékhoz	kötődik:	léte-
zik	 kb.	 7	 százaléknyi	 olyan	 fiatal	 Magyarországon,	 aki	 egyáltalán	 nem	 használ	
számítógépet és mobiltelefont . „Az információs társadalmon belüli mobilitásra 
képtelenek	azok	a	legfeljebb	8	általános	iskolai	végzettséggel	rendelkező,	szociáli-
san	 segélyezett	 vagy	 munkanélküli,	 15–29	 éves	 férfiak	 és	 nők	 (fiúk	 és	 lányok),	
akik	magukat	nélkülözések	között	élőnek	tartják,	és	az	észak-magyarországi	vagy	
az észak-alföldi régió valamelyik apróbb településén élnek” (Kitta, 2013: 280) . 
A	hozzáférési	megosztottság	terén	tehát	még	a	világszinten	relatíve	jó	helyzetben	
lévő	Magyarországon	is	akad	tennivaló.
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Online telefonálunk

„Az	 okostelefonokra	 telepíthető	 –	 mind	 a	 telefonálás,	 mind	 az	 üzenetküldés	
esetében ingyenességet és kevesebb korlátozottságot kínáló – internetes alkal-
mazások	(Whatsapp,	Viber,	Fringe,	Google	Talk	stb.),	 illetve	a	Facebook	elter-
jedtsége	 a	magánjellegű	 információközlés	 korábban	 ismeretlen	 útjait	 nyitották	
meg.	Ez	magyarázza,	hogy	2008	és	2012	között	 a	web	alapú	 telefonálást	még	
sohasem	próbálók	aránya	6	 százalékponttal	csökkent.	A	 jelenség	olyan	mérté-
kűvé	vált,	hogy	a	nagy	 távközlési	vállalatok	 is	 felléptek	ellene.	Több	 telekom-
munikációs	 konszern	 tulajdonrészt	 szerzett	 az	 említett	 szolgáltatásokat	 kínáló	
IT-vállalatokban, vagy korlátozta az általuk értékesített mobiltelefonokon azok 
elérhetőségét,	esetleg	az	előfizetési	összegen	felüli	díjat	számoltak	fel	olyan	is-
mert	 szolgáltatások	működtetéséért,	mint	 a	Skype.	Ezzel	 a	 technológiai	 status	
quo	fenntartásáért	 folytatott	piaci	küzdelemmel	 is	 indokolható,	hogy	a	Skype-
on	és	az	ahhoz	hasonló,	azonnali	üzenetküldő	programokon	keresztül	gyakran	
kommunikáló	 fiatalok	 aránya	 10	 százalékponttal	 esett	 a	 2008	 és	 2012	 közötti	
időszakban.”	(Kitta,	2013:	259)

Nem annyira az eredetisége, mint inkább a frissessége miatt érdekes a tipikus ma-
gyar	internethasználói	attitűdökről	szóló	felmérés,	amelyet	2014	decemberében	ké-
szített	az	ország	egyik	legolvasottabb	online	napilapja.	A	több	mint	19	ezer	kitöltő-
vel	 zajlott	 –	 módszertanilag	 egyébként	 sok	 ponton	 megkérdőjelezhető	 és	 nem	
reprezentatív – kutatás azért lehet releváns, mert az „olvasók netezési szokásait 
követi némi lemaradással a nagy magyar átlag” (Hanula, 2014b), s a honlap másfél 
évvel	korábbi	első	kutatása	igazolta	is	ezt	az	állítást:	az	akkori	eredmények	fél-egy	
éven belül trenddé váltak .

A	tipikus	magyar	digitális	„úttörő”	főként	25–35	év	közötti,	fővárosi	vagy	vidé-
ki	városban	élő	 főiskolás,	 egyetemista	vagy	diplomás,	 és	 több	mint	 egy	évtizede	
internetezik . Internetezésre 86 százalékban már mobiltelefont használ, amelyet a 
notebook és az asztali számítógép követ, miközben az internetezésre képes tabletek 
használati	aránya	 is	 jelentősen	emelkedik	az	eltelt	másfél	évben	(21-ről	37	száza-
lékra).	Csupán	10	százalékuk	nyilatkozott	úgy,	hogy	kizárólag	magyar	nyelvű	ol-
dalakat	 látogat,	 és	meglepően	magas	 azok	 létszámaránya,	 akik	 azt	 vallják,	 hogy	
kisebb-nagyobb rendszerességgel részt vesznek online önképzésben, tanfolyamo-
kon, kurzusokon (27 százalék vallotta, hogy rendszeresen teszi ezt, 40 százalék 
pedig ritkán, de szokott ilyesmivel foglalkozni) .

Az	 online	 térképeknél	 és	 navigációnál	 (81%)	 és	 az	 online	 bankolásnál	 (72%)	
csak	a	YouTube	és	egyéb	videómegosztók	figyelemmel	kísérése	(90%),	valamint	az	
online	vásárlás	népszerűbb	(96%).	Az	internetet	legintenzívebben	használó	nyilat-
kozók	 81	 százaléka	 intézi	 hivatalos	 ügyeit	 online	 (adóbevallás,	 számlabefizetés,	
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közigazgatási	ügyek),	 s	az	ettől	 idegenkedők	mindössze	6	százalékban	számoltak	
be	 arról,	 hogy	 kifejezetten	 negatív	 tapasztalataik	 miatt	 nem	 élnek	 az	 internetes	
ügyintézés	lehetőségeivel.

A	Facebookot	85	százalék	használja,	ebből	65	százalék	napi	rendszerességgel,	a	
Google+,	a	LinkedIn	és	az	Instagram	még	a	10–20	százalék	körüli	 tartományban	
mozog,	 de	 minden	 más	 közösségimédia-szolgáltatás	 (Twitter,	 Tumblr,	 Reddit)	
messze	10	százalékos	használati	arány	alatt	marad	a	magyar	 internetezők	„elitjé-
nek”	körében.	A	trendérzékenység	hazánkban	kevéssé	jellemző:	a	külföldön	nép-
szerű	site-ok	látogatottsága	csak	éves-kétéves	késéssel	nő	érzékelhetően.

A	kitöltők	 szignifikáns	 többsége	 egyetért	 azzal	 az	 állítással,	 hogy	az	 internet-
nek	alanyi	jogon	mindenkinek	járnia	kellene,	teljesen	szabadnak	kell	lennie,	olyan	
hálózatnak, amire bárki bármit korlátozás nélkül feltehet, valamint hogy az inter-
net demokratikusabb világhoz vezet, illetve hogy az internet révén sokkal köny-
nyebb	megfigyelni	bárkit.	Annak	igazságát	azonban	a	többség	vitatja,	hogy	a	tudás	
helye ma már nem az iskola, hanem az internet, hogy az internetes kapcsolatok 
lehetnek	olyan	 erősek,	mint	 az	 offline	barátságok,	 és	 hogy	 a	 társadalom	 tolerán-
sabb	lett,	amióta	az	internet	elterjedt.	(A	felmérés	részletes	eredményeit	e	kérdés-
csokorral	kapcsolatban	sajnos	nem	közölték	a	készítők.)

Akárhogyan	alakulnak	is	a	részletes	eredmények,	a	nagy	tendenciákból	az	raj-
zolódik	 ki,	 hogy	 nagyon	 hamar	 újra	 kell	 gondolni	 az	 internethasználatról	 szóló	
kérdőívek	 módszertanát.	 Ezt	 egyfelől	 a	 médiakonvergencia	 jelensége	 sürgeti,	
amely immár szinte lehetetlenné teszi az internetezésre, a mobiltelefonálásra és a 
közösségimédia-használatra	 fordított	 idő	 elkülönítését,	 hiszen	 mindezt	 egyetlen	
eszközön	 tesszük.	 Másfelől	 pedig	 új	 kérdések	 felvetésére	 támaszt	 igényt	 az	 a	
	megváltozott	 szokásrendszer,	 amelynek	 jegyében	 „always online” vagyunk, 
s a remedializált médiumok szokásaihoz illeszkedve televíziót és rádiót is interne-
tes	 kapcsolaton	 keresztül	 nézünk,	 interaktív	 televízió-műsorokba	 és	 podcast 
rádiók ba	bocsátkozva	–	ez	vajon	internetezésnek	vagy	televíziózásnak,	illetve	rá-
diózásnak	számít-e?	Lehet,	hogy	mindegy	is:	a	médiakonvergencia okán a hasz-
nálati módok egybeolvadnak, de sokan egy az egyben kimaradnak e világból . 
Az elmosódó határok korszakában lehetséges, hogy a használati megosztottságról 
újfent	a	hozzáférési	megosztottságra	kell,	hogy	több	figyelem	essen.

7.4. Az integrált médiatudás felé

A	médiaértés	 több	mint	 írástudás.	 „A	XXI.	 század	 írástudatlansága	 nem	 azoké,	
akik	nem	tudnak	írni	és	olvasni,	hanem	azoké,	akik	nem	tudnak	tanulni,	felejteni	
és	újratanulni”	–	ezt	a	sokszor	emlegetett	idézetet	Alvin Tofflernek	tulajdonítják,	
de	a	gondolat	mediálásának	és	újramediálásának	 története	önmagában	 is	 tanulsá-
gokkal	 szolgál	 a	médiaértésről.	Az	 idézet	 eredeti	 lelőhelye	 után	 kutatva	 kiderül,	
hogy	 a	 fenti	 gondolatot	 nem	 maga	 Toffler	 fogalmazta	 meg,	 hanem	 Herbert 
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Gerjuoy	 pszichológus	egy	vele	készült	 interjúban,	 eredetileg	a	következő	 formá-
ban: „A holnap írástudatlansága nem azé az emberé, aki nem tud olvasni, hanem 
azé,	aki	nem	tanulta	meg,	hogyan	tanuljon.”	(Toffler,	1984:	414)	Toffler	ezt	idézte	
és alakította át (Flexnib,	 2013),	 s	 aztán	 innen	 terjedt	 tovább	 számtalan	 blog-
bejegyzésbe,	szakmai	előadásba	és	tudományos	írásműbe	(egy	egészen	friss	példa:	
Chapman,	2014).	Az	eset	különös	bájához	csak	hozzátesz,	hogy	Herbert	Gerjuoyról	
online	sokkal	kevesebb	adat	férhető	hozzá,	mint	Tofflerről,	a	korrekt	verziót	visz-
szanyomozni	 tehát	 körülményes	 vállalkozás	 –	 e	 sorok	 írója	 is	 csak	néhány	 ráérő	
bloggernek	köszönhetően	bukkant	az	eredeti	 idézet	nyomára,	amelyről	persze	 to-
vábbra	sem	tudható	biztosan,	hogy	mennyire	hitelt	érdemlő,	hiszen	forrásaink	me-
diatizáltak .

A mediatizált információ túlnyomó részének hitelessége személyesen nem el-
lenőrizhető.	Ennek	az	újságírásban	éppúgy	következményei	vannak,	mint	a	szemé-
lyes életünkben: nem véletlen, hogy magukra valamit is adó egyetemek ódzkod-
nak	a	Wikipédiát	mint	akadémikus	forrást	szakdolgozati	hivatkozásként	elfogadni.	
Másfelől	az	egyénnek	nem	kell	szükségszerűen	védtelennek	éreznie	magát	a	medi-
atizált	információk	tengerével	szemben.	Azon	túl,	hogy	történetileg	beágyazott	je-
lenségről	van	szó,	hiszen	a	mediatizált	nyilvánosságnak	legalább	a	nyomtatás	kora	
óta	megvoltak	a	korszakos	megfelelői,	vigaszt	nyújthat	az	 is,	hogy	a	média-fene-
vad	megszelídítésének	első	lépcsője	a	kiismerés.	Másképp:	a	médiakommunikáció	
mechanizmusainak	megértése	segíthet	az	e	kommunikációs	formákkal	összefüggő	
problémák	 –	 szerzőség,	 hitelesség,	 identitásváltoztató	 és	 véleményformáló	 hatás,	
érzelmi hangolás stb . – értékelésében . Amikor médiaoktatásról beszélünk, nem 
okvetlenül	 normatív	 nevelésről	 van	 szó,	 sokkal	 inkább	 készségek	 és	 képességek	
fejlesztéséről,	 nézőponttágításról,	 arról,	 hogy	 a	 prosumer,	 azaz	 a	 befogadó,	 aki	
egyúttal	tartalom-előállító	is	lehet,	a	kulisszák	mögé	láthasson.

Nemzetközi színtéren egy sereg országban – Hollandiától Németországon és 
Franciaországon	át	az	Egyesült	Királyságig	–	működnek	nemcsak	általában	a	mé-
diával	foglalkozó,	hanem	kifejezetten	media	literacy-fókuszú	központok,	kutatóhe-
lyek és módszertani intézetek, részben kormányzati intézményként, részben a 
	felsőoktatáshoz	 kapcsolódó	 formációként.	Magyarországon	 2014-ben	 a	 felsőfokú	
médiaképzések egy része „fenntartási problémákkal küzd vagy már meg-
szűnőfélben	 van”	 (Weyer,	 2014:	 3).	 Ezzel	 párhuzamosan	 a	 középfokú	 oktatásban	
kezd	megerősödni	a	kereszttantervi	médiaoktatás,	ami	utat	nyit	az	integrált	média-
tudás irányába: a médiatudatosságot és médiaértést az egyes hagyományos tantár-
gyak	keretébe	foglalva	adja	át.	A	diákok	és	tanárok	felkészítését	segítendő	indítot-
ta	 el	 a	Nemzeti	Média-	 és	Hírközlési	Hatóság	 a	Bűvösvölgy	 projektet,	 amely	 az	
ország	első	médiaértés-oktató	központjaként	„hat	téma	köré	szervezte	a	foglalko-
zásokat	az	újságszerkesztéstől	a	reklámtrükkökön	keresztül	a	mobilkommunikáci-
óig.	 A	 sajtóstúdióban	 megszerkeszthetik	 saját	 magazinjukat,	 megtanulják,	 mi	 a	
hírérték.	A	híradóteremben	megismerkednek	a	greenboxtechnikával	és	a	hírolva-
sás,	az	időjárás-jelentés	kulisszatitkaival”	(Megnyílt az első médiaértés-oktató köz-
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pont,	2014).	A	kezdeményezés	alapvető	feladata	a	médiaműködés	és	a	tartalomké-
szítés megértésén túl magabiztos kétkedéssel és egészséges kritikával felruházni a 
gyermekeket az önvédelemre a mediatizált mindennapokban, mindezt a pedagógu-
sok aktív bevonásával .

A	médiaértést	 csak	úgy	érdemes	 integrálni,	 ha	 ez	 az	 integráció	 egyidejűleg	 több	
szinten valósul meg:
–	 	a	tantárgyak	szintjén:	a	szegregált	„médiaismeret”	tantárgy	helyett	a	többi	tan-
tárgyba	 beépített	 részkészségek	 oktatása	 (pl.	 kisfilm	 forgatása	 irányított	 témá-
ban,	infografika-készítés	egyéni	kutatási	eredményekről,	digitális	történetmesé-
lés, fotómontázs készítése, blogolás egy-egy aktuális tananyaghoz kapcsolódóan 
stb .);

–	 	a	készségek	szintjén:	a	társas	készségek	segítése	blogolással	és	kommenteléssel,	
a	 csapatban	 dolgozás	 képességének	 fejlesztése	 média-projektmunkák	 formájá-
ban,	a	 technikai	készségek	fejlesztése	új	webes	tartalmak	kezelésének	elsajátít-
tatásával stb .;

–	 	a	 résztvevők	 szintjén:	 a	 digitális	 bevándorlók	 (tanárok)	 és	 javarészt	 digitális	
bennszülöttek (tanulók) közötti árkok betemetése vagy legalábbis erre való tö-
rekvés, legyen szó kompetenciákról, médiapesszimizmusról és médiaoptimiz-
musról,	a	lehetőségek	és	veszélyek	értékeléséről;

–	 	a	médiumtípusok	szintjén:	az	ó-	és	újmédia	mesterséges	dichotómiájára	épített	
tanmenetek	 helyett	 annak	 felismerése	 és	 felismertetése,	 hogy	 az	 újmédia	 nem	
ugyanaz,	mint	 az	 új	média	 (Aczél,	 2014),	 ennélfogva	 egyszerre	 van	 szükség	 a	
tömegkommunikáció	és	az	újmédia	mechanizmusainak	tanítására	ahelyett,	hogy	
ezt	a	kettőt	elkülönítetten	kezelnénk;

–	 	a	kutatói	attitűdök	szintjén:	a	normatív-kritikai	megközelítések	és	a	formalista-
strukturalista	 „médiaiskolák”	megközelítéseinek	 egyidejű	bemutatása	önmagá-
ban elég kritikai eszközt képes adni a tanuló kezébe, hogy a média veszélyeit és 
lehetőségeit	 –	 platformoktól	 függetlenül	 –	 egységesen	 értse	 meg,	 értékelje	 és	
rendszerezze .

A	médiaértés	 skálázhatósága	ugyanakkor	 szinte	 lehetetlen:	mivel	nem	keverendő	
össze a médiaalkotói kompetenciákkal, nincs benne olyan instancia, amelynek 
mentén megállapítható a foka, mértéke, nagysága vagy mennyisége . Afféle ideál-
ról van inkább szó, amelyre törekedni lehet, de tökéletesen megvalósítani soha – 
már	csak	a	média	természetének	gyors	változásai	miatt	sem.	Szerencsére	azonban	
a médiaértés nem pusztán szaktárgy vagy kompetenciacsokor, hanem tükör, ame-
lyen	 keresztül	 a	 társadalomba	 nyerhetünk	 betekintést.	 Jelentős	 egyszerűsítéssel:	
a	média	értése	a	társadalom	jobb	megértését	szolgálja.

„Tudjuk	a	közösség	szabályait;	ismerjük	a	közösség	jótékony	hatását	egyéni	éle-
tünkben.	Ha	valahogyan	utat	találnánk	a	tudásunk	hídján	át,	nem	lehetnének	ezek	
a szabályok gyógyító hatással az egész világra nézve? Bennünket, emberi teremté-
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seket sokszor neveznek társas lényeknek . De még nem vagyunk közösségi lények . 
Felkészültek	 vagyunk	 rá,	 hogy	 túlélésünk	 érdekében	 kapcsolódjunk	 egymáshoz.	
De még nem kapcsolódunk a valódi közösség befogadó közegébe, realitásába, ön-
tudatosságába,	 sebezhetőségébe,	 elkötelezettségébe,	 nyitottságába,	 szabadságába,	
egyenlőségébe	 és	 szeretetébe.	 Világos,	 hogy	 többé	 nem	 elegendő	 társas	 lénynek	
lennünk, koktélpartikon csevegnünk egymással, az üzleti színtéren civakodnunk 
és határvitákat folytatnunk . Feladatunk – méghozzá lényegi, központi, kritikus fel-
adatunk	–,	hogy	átalakítsuk	magunkat	pusztán	társas	lényből	közösségi	lénnyé.	Ez	
az	 egyetlen	 út,	 ahogyan	 folytatódhat	 az	 emberi	 fejlődés”	 –	 állítja	 Rheingold 
(2000).	Profetikus	nézetei	vitatottak	ugyan,	mondandójának	lényege	azonban	nem:	
a	 virtuális	 közösségek	 fejlődése	 egyfajta	 evolúciós	 folyamat	 lehet	 az	 emberiség	
túlélése	érdekében.	Az	evolúció	„elszenvedőjének”	nem	kell	 feltétlenül	 tudatában	
lennie annak, mi történik vele; ha azonban befolyásolni szeretné a folyamatot, tu-
dásra,	 értésre	 és	 műveltségre	 van	 szüksége.	 A	 mediatizált	 korszak	 médiaalapú	
evolúciója	ezért	igényli	a	médiáról	szóló	tudást,	a	média	értését	és	a	médiaművelt
séget.
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I.A melléklet

Médiaelméleti felosztások
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felosztása
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(2003: 16)

McQuail 2. 
Média-társadalom
elmélet (2003: 61)

Társadalomtudomá-
nyi elméletek

Tömegtársadalom

Hétköznapi  
elméletek

Marxista	nézőpontok

Operacionalista 
elméletek

Funkcionalista 
elméletek

Posztpozitivista 
elméletek

Pozitivista elméletek

Kritikai elméletek Kritikai elméletek Kritikai politikai 
gazdaságtan

Normatív elméletek Normatív elméletek Normatív elméletek

Hermeneutikai 
elméletek

A	jelentés-létrehozás	
elméletei

A technológiai 
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elmélete
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technológiai  
determinizmus

Az információs 
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I.B melléklet

A média modernista és posztmodern szemlélete (Császi, 2008 alapján)

A média modernista szemlélete A média posztmodern szemlélete

A hegemón kultúra vizsgálata Az	alternatív	szubkultúra,	a	flow	vizsgálata

A média a rend és a kontroll eszköze A	média	deviáns,	destabilizáló	erő

A	média	a	domináns	identitást	terjeszti A	média	lehetővé	teszi	az	alternatív	
identitáspolitikát

A média az elit stratégiai eszköze A média az alattvalók taktikai bölcsessége

A média mint a társadalmi struktúra része A média mint az ellenkultúra része

Hivatalos, közéleti szempontok keresése Informális, privát szempontok keresése

A média ismeretet közvetít, racionalizál A média élményeket ad, érzelmeket közvetít

A	média	az	objektivitás,	a	felnőtt	artikulált	
világa

A	média	a	szubjektivitás,	a	gyermek	intuitív	
világa

A média a komolyság, a kritika eszköze A média a humor, a szubverzió eszköze

A média paternalista A média populista

A kommunikáció elve a hitelesség,  
a	mérhetőség

A	kommunikáció	elve	az	őszinteség,	 
a megértés

A média normákat közvetít A média identitást konstruál

A média manipulál A média az ellenállás eszköze  
(kódolás-dekódolás)

A	média	a	világot	mint	valóságot	mutatja	be A	média	a	világot	mint	fantáziát	komponálja	
meg

A	média	varázstalanítja	a	világot A média elvarázsolni igyekszik a fogyasztót

A	társadalom	makronézetét	adja,	gazdaság,	
politika

A	társadalom	mikronézetét	adja,	életvilág,	
morál

A közéleti tudásra fókuszál A populáris kultúrára fókuszál

A médiát realista reprezentációként olvasni A médiát melodramatikus reprezentációként 
olvasni

Jellegzetes	műfajok:	hírek,	kommentárok Jellegzetes	műfajok:	vígjátékok,	szappan-
operák

A	szereplők	fontos	emberek	és	események A	szereplők	hétköznapi	emberek	 
és események
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A média modernista szemlélete A média posztmodern szemlélete

Szakértők,	illetékesek	beszélnek A	kívülállók	(outsiderek)	hangja

A bemondó paternalista, tekintélyt parancsol A bemondó közvetlen, cseveg

A	média	célja	a	nevelés	és	informálás A	média	célja	a	szórakoztatás	és	a	figyelem	
lekötése
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II. melléklet

A média be-/megmutatja vagy konstruálja a valóságot?

A média be-/megmutatja a valóságot A média létrehozza,  
konstruálja a valóságot
(Weber, 2002 felosztása)

A reprezentációra helyezi a hangsúlyt.
Valóság és reprezentáció kapcsolatát 
vizsgálja.
A	reprezentáció	lehet:	valósághű,	 
akaratlanul torzított, akaratlagosan torzított .
A	reprezentáció	ezek	alapján	lehet:	igaz,	
hiteles vagy hamis .
Alapvetően	az	empirikus	alapú,	kvantitatív	
kutatások tartoznak ide .

A konstrukcióra helyezi a hangsúlyt .
A konstrukció mechanizmusait és ágenseit 
vizsgálja.
A konstrukció lehet:
1 .  Neurobiológiai (kognitív) konstrukció 

– Gerhard Roth .
2 .  Bioepisztemológiai konstrukció – Umberto 
Maturana.	A	konstrukció	ágense/egysége	 
a	kognitív	rendszer,	a	megfigyelő.

3 .  Autopoetikus, rendszerelméleti  
konstrukció	–	Niklas	Luhmann.	 
A	konstrukció	ágense/egysége	a	társadalmi	
rendszer, a kommunikáció .

4 .  Kulturalista (konstruktivista) konstrukció 
–	Peter	Janich.	A	konstrukció	ágense/
egysége a kultúra .

5 .  Médiakulturális konstrukció – Klaus 
Merten.	A	konstrukció	ágense/egysége	 
a média .

6.		Szociokulturális	konstrukció	–	Siegfried	
Schmidt.	A	konstrukció	ágense/egysége	 
a kogníció, a kommunikáció, a média  
és a kultúra .

Alapvetően	a	kvalitatív	vizsgálatok	tartoznak	
ide .
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Műveljük 
a médiát!

A média értékrendszer, ideológia 
és kód egyszerre. Célunk tehát,
hogy a technológiai ártatlanságot 
és érintetlenséget, a technikai 
objektivitást lehámozva a médiáról, 
a lehető legjobban, a legtöbb 
perspektívából megmutassuk, többről van 
szó, mint adásról és adatról, üzenetről 
és csatornáról, mint az információ 
kódolásáról és dekódolásáról. 
Aki most attól tart, hogy egyfajta 
médiakritikai esszégyűjteményt tart 
a kezében, megnyugtathatjuk, nem erről 
van szó. Szándékunk szerint a könyv 
a médiaoktatást, a médiaműveltséget 
és a média művelését elősegíteni 
szándékozó, tudományos munka. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne 
kérdeznénk rá a média, a médiaműveltség 
és a médiaértés legfontosabb jelenségeire, 
sem pedig azt, hogy mindenre, amire 
rákérdezünk, meg is adjuk a választ.
A tudás elmélyítése mellett arra 
vállalkozunk, hogy egyes jelenségekre 
felhívjuk a figyelmet, érzékenyítsük 
a kritikai hozzáállást. Néhány fogalomhoz, 
folyamathoz többször is visszatérünk. 
Tesszük ezt azért is, mert három szerzői 
nézőpontból közelítünk, három oldalról 
fogunk hozzá az egész értelmezéséhez, 
háromféleképpen hangsúlyozzuk 
voltaképpen ugyanazt: a média 
a kommunikáció sajátos és átható módja, 
és mint ilyen, értékeket, nézeteket, 
narratívákat rögzít, fejez ki és alkot, 
mind tudományos, mind politikai, 
mind esztétikai értelemben.

Mert fontos, hogy jól döntsön!

M
űv

el
jü

k 
a 

m
éd

iá
t!
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