
 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Határtalan 
médiakultúra

Mint ahogy azt a kötet címválasztása is 
tükrözi, a korunk és kultúránk jellemzésére 
használt terminusok közül 
a határ / határtalanság fogalompár 
számunkra megkerülhetetlen. 
A határtalanságot a korszak leírására talán 
az egyik legmegfelelőbb jelzőnek tartjuk. 
A határ fogalmainak központi szerepére 
a posztmodern gondolkodók is felhívják 
a figyelmünket. Különösen arra, 
hogy az általuk posztmodernként leírt 
korszakban beállt alapvető változás 
többek között a határok természetében 
beállt változást jelenti, és ez vonatkozik 
a társadalmi, fogalmi és természeti 
határokra is.
E metaváltozás elemzése és megértése 
nem könnyű. A kötet több írásában 
előkerülő tény, hogy a változás kimenetele 
jelenleg teljesen bizonytalan, 
és az irányok, amelyeket felvehet, 
egymástól radikálisan el is térhetnek.
Vajon mi késztet valakit arra például, 
hogy időkapszulát készítsen? És mi 
alapján dönti el, hogy mit helyez el 
benne? Feltehetően az őrzés szándéka, 
a fennmaradás reménye, a megszűnéstől 
való félelem elleni lépésként érzékelhetjük 
ezt. Ugyanakkor azt is gondolhatjuk, 
hogy az időkapszula készítői fontosnak 
tekintik azt vagy azokat a jelenségeket, 
dolgokat, eseményeket, amelyek nyomát 
az időkapszulában elhelyezni szándékoznak. 
Nem az idők emlékezetére bízzák 
tartalmát, pusztán valamely következő 
generációval való érintkezés, találkozás 
vágya vezérli őket. 
Valahogy mi is így vagyunk a kötet 
írásaival, a kötet megjelentetésének 
szándékával.

Mert fontos, hogy jól döntsön!
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AntAlóczy tímeA  –  Pörczi zsuzsAnnA

In medias res:  
kor-szerűen a médiáról

„Egyetlen kultúra sem létezik a 
világon, amely mindent megengedne. 

És jó ideje tudjuk már, hogy az ember nem 
a szabadsággal kezdődik, hanem a határral, 

és az átléphetetlen vonallal.”
Michel Foucault

Mint ahogy azt a kötet címválasztása is tükrözi, a korunk és kultúránk jellemzésé
re használt terminusok közül a határ / határtalanság fogalompár számunkra meg
kerülhetetlen. A határtalanságot a korszak leírására talán az egyik legmegfelelőbb 
jelzőnek tartjuk. A határ fogalmainak központi szerepére a posztmodern gondol
kodók is felhívják a figyelmünket. Különösen arra, hogy az általuk posztmodern
ként leírt korszakban beállt alapvető változás többek között a határok természeté
ben beállt változást jelenti, és ez vonatkozik a társadalmi, fogalmi és természeti 
határokra is. A határ fogalma a legkülönbözőbb „iskolákhoz” tartozó gondolkodó
kat is foglalkoztatja, többek között az idén januárban elhunyt német szociológust, 
Ulrich Becket is, aki a kockázati társadalom teoretikusaként írta be magát a gon
dolkodás történetébe. Freihet oder Kapitalismus [Szabadság vagy kapitalizmus] 
címmel a Suhrkamp kiadónál 2000-ben jelent meg egy több részből álló tematikus 
interjúsorozat. Ebben Beck többek között arról beszél, hogy mi az, ami az ő gon
dolkodásában eltér a posztmodern gondolkodástól, illetve melyek a közös elemek.1 
A posztmodern gondolkodók megközelítésében azt látja problematikusnak, hogy 
arról beszélnek, hogy mi nem állítható korunkról, azonban, véli Beck, itt megáll
nak, és nem állítanak pozitív értelemben semmit erről a korábbitól elkülönített, ám 
megnevezésében is csak ahhoz viszonyított, „azutániként” jelölt időszakról. Mint 
mondja, azért vezeti be a „második modernitás” fogalmát, hogy ezzel is utaljon 
arra, szükségesnek látja a változás mértékéhez valóban radikálisan eltérő megkö
zelítésmód, szemlélet kialakítását. „Az én elméletem az, hogy amivel itt dolgunk 
van, az egy meta-változás, a változás koordinátáiban beállt változás. Ezt a meta-
változást leginkább úgy lehet megérteni, mint egyfajta dinamikát, ami akkor jött 
létre, amikor a modernizáció folyamata elkezdte átalakítani saját magától értetődő
nek tekintett alapjait. A modernitás ekkor átlépett egy inflexiós ponton, és elkez

1 A fordítások az átdolgozott angol kiadás alapján készültek: Ulrich Beck – Johannes Willms: 
Conversations with Ulrich Beck. Cambridge, Polity Press, 2004. Kindle file. Amazon. Beszerzés idő
pontja: 2015. 03. 13.
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dett valami minőségileg másba átalakulni.”2 Beck úgy látja, hogy saját szakterü
lete, a szociológia úgynevezett „zombi” kategóriákat használ, mivel ezek még a 19. 
századi tapasztalati horizontból származnak, amelyet ő az első modernitás korá
nak nevez. Azt látja, hogy mivel a szociológia nehezen változtatja meg ezen, ko
rábbi tapasztalati horizontból származó kategóriáit, vak marad a jelen kor valósá
gára, képtelen megtapasztalni, még kevésbé leírni azt. Mindezek mellett a határ 
fogalmának központi jelentősegét ő sem győzi eléggé hangsúlyozni. Tiszteleg a 
posztmodern gondolkodók előtt, akik közül Zygmunt Baumant, Jean-François 
Lyotard-t néven is nevezi, és elmondja, hogy a határok természetében beállt válto
zás központi jelentőségű kérdés náluk is és saját második modernitásról alkotott 
elméletében is. 

A határok pluralizálódtak: a társadalmakon belül és azok között; a társadalom és a termé
szet között; az én és a másik között; az élet és halál között. Ez a pluralizáció megváltoztatja 
a határ inherens természetét. Minél inkább szaporodnak a határok, annál könnyebb újakat 
húzni, jobbakat és rosszabbakat. Nem is annyira határok már többé, hanem határmeghúzási 
kísérletek. Minden határ opcionálissá válik egy bizonyos értelemben, bizonyos esetekben 
választássá, más esetekben önkényessé. Ez ugyanakkor megváltoztatja azon kollektívák 
természetét, amelyeket ezek a határok meghatároznak .3 

Miközben a határ fogalma jelentőségének felismerése miatt tisztelettel adózik a 
posztmodernnek, épp a konklúziók levonásának terén különbözteti meg ezt a típu
sú gondolkodást a sajátjától. 

A posztmodern és a második modernitás teoretikusai tökéletesen egyetértenek ezen a pon
ton, azután azonban eltérnek meglátásaik. Ahol ugyanis a posztmodernizmus egyszerűen 
ünnepli a határok multiplikációját és a határok felnyitását, a második modernitás azzal a 
problémával kezdi, amit ez az új valóság az egyéni és a kollektív döntések vonatkozásában 
okoz, és azzal a problémával, amit ezen döntések továbbélése az elmélet számára okoz. Az 
embereknek döntéseket kell hozniuk, sem a társadalmi, sem az egyéni élet nem lehetséges 
ezek nélkül, és minden döntés a befogadás és a kizárás határát húzza meg. Amíg a társa
dalmi élet létezik, kell hogy legyen egy gyakorlati logika, amely lehetővé teszi, hogy napi 
szinten döntéseket hozzunk, a szociológia feladata pedig az, hogy rájöjjön, mi is ez a logika.4

Sokan azon az állásponton vannak, hogy a tudás, a tudomány, az információ 
terjedése, felhasználása, alkalmazása előtt úgysem szabhatunk határt. Mintha az 
egy megállíthatatlan folyamat lenne, mintha sorsszerűen ki lennénk szolgáltatva 
annak, hogy azok a folyamatok, amelyek tudásunk növekedésével állnának be, el

2 Uo., Conversation 1: Postmodernity or the Second Modernity? 32. bek.
3 Uo., Conversation 1: Postmodernity or the Second Modernity? 78. bek.
4 Uo., Conversation 1: Postmodernity or the Second Modernity? 79. bek.
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kerülhetetlenek lennének. Beck azonban figyel arra, hogy mindig konkrét példák
kal támassza alá elméleteit, és ezen konkrét jelenségek vizsgálatában emlékeztet 
az empirikus vizsgálatok jelentőségére is. 

Empirikus vizsgálatokkal megállapíthatjuk, hogy mely határok jelölődnek ki a döntések so
rán. Az élet és a halál közötti határvonalon jelenleg számos határ van ott, ahol korábban 
csak egy létezett. Például az agy halott lehet, miközben a szív még dobog. Itt, pont úgy, 
ahogy az elmélet felveti, minél több a határ, annál inkább veszi fel mindegyik a „mintha” 
jelleget. De az eredmény nem az, hogy lehetetlen meghatározni a társadalmilag legitim ha
tárt. Inkább az történik, hogy tüzes viták vannak, és önkényes, fiktív határt jelölnek ki, 
amelyet azután azonban úgy kezelnek, mintha igaz lenne.5

Beck például emlékeztet arra is, hogy a modernitás nem tűnik el, csak elkezdte 
saját alapjait modernizálni, reflexívvé válik, önmagára irányul, és ez lesz a máso
dik modernitás, ami azonban számos megoldhatatlannak tűnő problémát hoz fel
színre . 

A modernitás nem tűnt el, nem vagyunk utána. A radikális társadalmi változás mindig ré
sze volt a modernitásnak. Ami új, az az, hogy a modernitás elkezdte modernizálni saját 
alapjait. Ez azt is jelenti, hogy a modernitás reflexívvé vált. Önmagára irányul. Ez hatalmas 
problémákat okoz mind a valóságban, mind az elméletben. Az első modernitás hallgatóla
gos, de alapvető módon számos nem-modern struktúrától függött, annak érdekében, hogy 
világos és stabil tudjon lenni. Amikor a modernizáció elkezdi ezeket a struktúrákat átalakí
tani és modernné változtatni, többé már nem lesznek használható alapok. Ez különbözteti 
meg a második modernitást.6 

A második modernitás feltárását és megértését pedig épp ez a fajta „együttléte
zés” nehezíti, amelyre Beck külön felhívja a figyelmet. „Ugyancsak nem szabad az 
első és a második modernitást térben és időben egymást kölcsönösen kizárónak 
elgondolni. Egy időben léteznek, szimultán módon, és tökéletesen átjárják egy
mást. Ettől olyan nehéz ennek a meta-változásnak az elemzése és megértése.”7 
Beck is felhívja a figyelmet arra a – kötet több írásában, illetve interjújában 
 (Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor, Takács Ádám, Horn György) is előkerülő – 
tényre, hogy a változás kimenetele jelenleg teljesen bizonytalan, és az irányok, 
amelyeket felvehet, egymástól radikálisan el is térhetnek. 

A változás végpontja és iránya tökéletesen meghatározatlan . Új intézményeket hozhatnak, 
ám új fundamentalizmusokhoz is vezethetnek, amelyek megkísérlik feléleszteni és újra 
megszilárdítani az első modernitás premisszáit a megváltozott körülmények között. Tehát 

5 Uo., Conversation 1: Postmodernity or the Second Modernity? 80. bek.
6 Uo., Conversation 1: Postmodernity or the Second Modernity? 84. bek.
7 Uo., Conversation 1: Postmodernity or the Second Modernity? 96. bek.
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egy nagyon változékony folyamatról van szó, amely számos, egymástól nagyon eltérő for
gatókönyvhöz vezethet. Nem lehet egyszerűen A-ból B-be való eljutási folyamatként értel
mezni. A második modernitás nem fejlődési fogalom.8

Ennek alapján a második modernitás fogalma olyan analitikus, problémamegol
dó heurisztikus eszköznek tekinthető, amely lehetővé teszi, hogy a jelenségeket 
megjelenésükkor észlelni tudjuk. Akkor, amikor még azok esetleg fedésben van
nak. Mondhatnánk úgy is, hogy akkor, amikor napról napra sokasodnak az újabb 
és újabb jelenségek, amelyek ugyanakkor pillanatok alatt átalakítják a korábban 
évszázadokig ismertnek vélt folyamatokat. Éppen Beck az, aki egy második fel-
világosodás lehetséges bekövetkeztét jósolja-reméli. Úgy látja, hogy okulva a fel-
világosodás ambíciónak következményeiből, ideje újra egyfajta programot, pers
pektívát vázolni abból a célból, hogy a kockázati társadalom bizonytalan, ám 
egyértelműen fenyegető veszélyeivel megbirkózhassunk. Az interjú készítőjének 
kérdésére, hogy az általa elmondottak egy „második felvilágosodás”-szerű prog
ram vázlataként is értelmezhetők, Beck bizonyos megszorításokkal vállalja, mi 
több elemzi a felvetést. Hangsúlyozza, hogy a posztmodern után többé nem gon
dolkodhatunk efféle nagy narratívában, ám mint mondja, ez különbözteti meg a 
második felvilágosodást az elsőtől. 

Ha egyáltalán lehetséges, ennek olyan felvilágosodásnak kell lennie, amely képes létezni 
átfogó nagy narratíva nélkül, amely valaha működésbe hozott egy imperialista univerzaliz
must. Az az univerzalizmus, amelyben egy ember ült az íróasztalánál, és univerzális igaz
ságokat adott és terjesztett elő, ez volt az első felvilágosodás. A második felvilágosodásnak 
olyannak kell lennie, amelyben a különböző tradíciók nagy narratívái együtt élnek, és ké
pesek vagyunk tanulni az ennek eredményeként létrejövő multiplicitásból. Definíciószerűn, 
egyikük sem lehet annyira nagy vagy annyira narratív, mint a korábbiakban. De rendelkez
ni fognak azzal a potenciállal, hogy felvilágosítóbbak és integrálóbbak legyenek. Azt gon
dolom, hogy a második felvilágosodás ebben az utóbbi értelemben lehetséges és szükséges 
is egyben.9

Beck a posztmodernizmus védelmére kel, és az ehhez az irányzathoz tartozó 
gondolkodók tevékenységét azon álláspontokkal szemben védelmezi, akik a poszt
modernben annak „korrozív szellemét” ítélik el, amely elpusztít minden tudo
mányt és minden értéket. Beck messzemenőkig nem ért ezzel egyet, és valamiféle
képpen már az általa második felvilágosodásnak nevezett folyamat első lépésének 
tartja a posztmodern vizsgálódásait például az értékek igazságára vonatkozóan. 
Üdvözli azt a metszéshez hasonlítható szellemi tevékenységet, amely képessé tett 
belátnunk a nagy narratívák univerzalitásigényét. Hozzáteszi azonban, hogy nem 

8 Uo., Conversation 1: Postmodernity or the Second Modernity? 95. bek.
9 Uo., Conversation 6: The Prospects for a Second Enlightenment, 30. bek.
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elég metszeni, tovább kell lépni, és legyen bármily nehéz is, bizonyos döntéseket 
meg kell tudnunk hozni, különösen, mivel lassan – ahogy látja – kezdjük valóban 
tudomásul venni az általunk működésbe hozott eszközök, lehetőségek önpusztító 
kapacitását . 

Ez a globális kockázat társadalmának világa. Olyan helyzet, amelyben önveszélyeztetési 
kapacitásunk – definíció szerint, a bizonytalanság definíciója szerint – túl van azon, amit 
felfogni képesek vagyunk. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a társadalmat tökéletesen átitatta 
a tudományos és technikai világlátás, akkor egy olyan világban találjuk magunkat, amely
ben lehetetlen nem hozni döntéseket, és lehetetlen ezeket nem tudományos érvelésre ala
pozni. A posztmodernizmus után többé már nem lehetséges ezeket az egyszerre tudomá
nyos és politikai döntéseket az első modernitásra jellemző bizonyossággal meghoznunk. De 
az is lehetetlen, hogy ne hozzuk meg ezeket a döntéseket. A globális kockázat társadalma 
olyan helyzetbe hoz bennünket, hogy egyre több és több döntéssel találjuk szembe magun
kat, amelyeken fajunk hosszú távú túlélése múlik, miközben egyre kevesebb bizonyossá
gunk lehet arra nézve, hogy a helyes dolgot cselekedjük.10 

Majd visszatérvén a posztmodernre hozzáteszi, hogy nem hasznosabb az a té
tel, amely biztos tudás híján azt állítja, nincs alapja a döntéseknek, mint a korábbi 
attitűd, mely szerint van biztos tudásunk. A posztmodern ugyanis ezzel olyasmit 
üzen Beck szerint, hogy „Hoppá! Nincs kivezető út, túlcivilizált sorsotokra ha
gyunk benneteket.”11 A második felvilágosodás épp ezen, nehéz döntéshozatal kö
zepette való „új modernitás” eszméje lehetne, amely túlzott reményeket támasztott 
a tudományos racionalitás, a fejlődés és a technológia emberi üdvöt szolgáló szere
pét illetően, és olyan szempontokat szorított háttérbe, amelyek komolyan vétele 
nélkül valószínű, hogy saját haladásunk áldozatai lehetünk. A felvilágosodás hit a 
haladásban, amely vak a kockázatok létezésére hívta fel a figyelmet. Hasonló gon
dolatokat fogalmaz meg Várszegi Asztrik főapát is a jelen kötetben megjelenő in
terjúban, amikor a következőkre figyelmeztet: „Nem az istenhit viszi az embert a 
tévutakra, hanem a haladásba vetett hit. Ez egy felvilágosodásból jövő bizonyos 
értelmű fixáció az életben. Azt gondolom, hogy ha most a világot, az emberi nem 
életét, kríziseit vizsgáljuk, akkor nekünk nem a fejlődésre, hanem – ha boldogok 
akarunk lenni – egy egyszerűbb életvitelre kell berendezkednünk. És a boldogság 
nem az anyagi bőségtől, hanem a bensőnk tartalmától függ. Ezt kell kiművelni 
vagy tudatosítani a most felnövekvő nemzedékben.”12

A felvilágosodás is lényegében a tudás erejében való hit, abban, hogy nagyobb 
tudásra szert téve az ember jobb emberré is válik. Abban, hogy tudásunk növeke

10 Uo., Conversation 6: The Prospects for a Second Enlightenment, 42. bek.
11 Uo., Conversation 6: The Prospects for a Second Enlightenment, 43. bek.
12 Idézet a jelen kötetben megjelent, Várszegi Asztrikkal készített interjúból.
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désével erkölcsünk is stabilabb alapokon áll. Megértjük, belátjuk, hogy mi a helyes 
és mi nem, mi a jó és mi nem. Hogy a bajok forrása a tudatlanság, ezt kell legyőz
nünk. A felvilágosodás nagy harc a természet erőinek legyőzésére. Kivételektől 
eltekintve, természeti katasztrófákat leszámítva az ember képes magát megvédeni 
a természettől, mi több, uralma odáig terjed, hogy lassan, de biztosan felemészti a 
természet azon tartalékait, amelyek saját fennmaradásához lennének szükségesek. 
Most a tudás helyét az információ, a technológia és a tudomány vette át. Most azt 
mondjuk, hogy az információ a jolly joker. Az információ terjedése, mindenkihez 
való eljutása hozza létre majd a valóságos részvételt, az „igaz” demokráciát. Kicsit 
felkapjuk a fejünket, amikor az információ terjedése épp a demokratikus folyama
tok ellenében hat, de továbbra is szenvedélyesen ragaszkodunk ahhoz, hogy ez 
csak a kivétel, ezek amolyan nem várt mellékhatások, jelentőségük eltörpül a fő 
folyam, a fő áram áldásos hatása mellett. Mindenki ott van a világhálón, mindenki 
bekapcsolódik, mindenki alakítja, és majd a sok informált alakító megteremti vég
re „álmaink” államait vagy együttéléseit. Vannak aztán olyan események, amelyek 
azt mutatják, hogy egyes esetekben az információ terjedésének birodalmából 
egyeseket ki kell zárnunk, mert ők a rosszfiúk, és visszaélnek ezzel a nagyszerű 
lehetőséggel. De ehhez elég sok hullának kell halomba gyűlnie. A nagyon rossz 
fiúknak tehát menniük kell, mondja például az Anonymus, és mi tapsolunk, örü
lünk, és még azt is hozzátesszük, hogy lámlám, mi magunk vagyunk képesek a 
rend megteremtésére ebben a határtalan lehetőségek nyújtotta szabadságban. Az 
információterjedés határtalanságának veszélyeit néhány más jelenségben is azono
sítjuk, például gyermekeink internethasználatában, amikor egyértelműen bántal
mazás vagy visszaélések érhetik őket. De ezeknek is igen súlyosaknak kell lenniük 
ahhoz, hogy egyáltalán felmerüljön a határkijelölés szükségessége . 

Most tehát nem a tudás, hanem az információ az új felvilágosodás varázsszava. 
De vajon mi a különbség? Miért hívjuk információnak, és nem tudásnak? Alkal
masint azért, mert tartalmilag, morálisan neutrális kategóriát alkotunk. Az infor
máció nem gyarapítja feltétlenül tudásunkat, szemben a tudással, amelyhez évez
redek óta valamiféle pozitív konnotációt kapcsolunk hordozója vonatkozásában is. 
Az információ ugyanakkor üres fogalom. Önmagában nem jelentős, csak tömegei
ben, csak felhasználásában válik telítetté. Az információt felhasználom. Kérdés 
azonban, hogy mire? Mire megyek az információval? Növekszik-e a tudásom, ha 
több információm van? Milyen célom van a több információval? Nagyobb tudásra 
akarok szert tenni, nagyobb profitra, nagyobb élvezetre vagy jobb életre? Ezekre a 
kérdésekre tartjuk szükségesnek a válaszadást. 

Mert a tudás hatalom volt, de legalábbis hatalom a saját környezetünk fölött. Ez a jelszó 
még mindig érvényes, de történt egy fontos változás, lévén, hogy már nem vagyunk szűké
ben a tudásnak, hanem elárasztanak az ismeretek, most már nem arról van szó, hogy a le
hető legtöbb előadásra el kell menni, a lehető legtöbb filmet meg kell nézni, és a lehető 
legtöbbet el kell olvasni a polcon sorakozó könyvek közül. Épp ellenkezőleg: Egy gazdag 
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ország iskolázott állampolgára számára az lehet a cél, hogy a lehető legkevesebb előadást 
hallgassa meg, a lehető legkevesebb filmet nézze meg, és lehetőleg minél kevesebb könyve 
legyen – és egyáltalán, a legfontosabb a médiával szembeni szűrők felállítása.13

Az érdekes jelenség azonban az, hogy az információ elérésének központi hely
zetét mostanra egy új varázsszó kezdi átvenni, ez pedig a kapcsolatiság, a háló-
zatiság. A hangsúly kezd áthelyeződni az információról az individuumokra. A kö
zösségi hálók megjelenésével az internet már nem elsősorban vagy nem kizárólag 
az információ terjedésének, terjesztésének, elérésének csodálatos eszköze, hanem 
a kapcsolatok szövésének, a kapcsolatiság soha korábban nem látott mértékű kiala
kulásának, a hálózatiságnak. Az új remény tehát az, hogy a virtuális közegben 
minél nagyobb számú kapcsolatot kialakító individuumok közössége fog minket 
egy új, egy jobb világ felé terelni. Hogy a másokkal való permanens összekapcso
lódás lehetősége alternatívát jelent. Az érdekes jelenség tehát az, hogy a tudásról, 
az információról figyelmünket most a kapcsolatokra helyezzük át. Az ember le
győzte a természet erőit, önmaga legyőzésére azonban még nem vált alkalmassá. 
Ahogy ezt Csepeli György és Prazsák Gergő Örök visszatérés? Társadalom az in-
formációs korban című könyvükben – maguk is Beckre hivatkozva – megfogal
mazzák: 

Mielőtt teljesen megigézne bennünket a szélessávú internet globális elérhetőségén alapuló 
szép új világ, érdemes a kockázatokkal is számot vetni. Ulrich Beck (2008) az emberek 
lakta világot fenyegető kockázatok katalógusát áttekintve joggal jut arra a következtetésre, 
hogy a legnagyobb kockázat az ember maga, aki képtelen szembenézni az önmegsemmisítő 
haladás szociális és ökonómiai kihívásaival. Az e-minőség is része ezeknek a technológiai, 
pszichológiai és társadalmi-kulturális veszélyeket magukban hordozó kihívásoknak.14

Az új remény az, hogy most talán ez következik. Azaz, mire a felvilágosodás 
elérte csúcspontját, a tudomány fejlődése megtöbbszörözte győzelmi esélyeinket, 
az ember épp akkor vetkőzött ki önmagából a legdurvábban. A tudás gyarapodása 
nem szabott határt annak, hogy az ember emberek millióinak életét oltsa ki. Mi 
több, a tudományt, a tudást ennek szolgálatába állította. Nagy tudással megszer
kesztette a kiirtás tökéletes gépezeteit. Tudásának továbbnöveléséhez emberanya
got adtak számára az általa halálra ítéltek. Aztán a büszke nyugat megdöbbent sa
ját sötét oldalától, és nem győzte magáról levakarni a szennyet, de már érdekes 
viszonyt alakított ki a tudással. Félvén attól, hogy a tudás megint rossz útra visz, 
mint afféle leszokóban lévő alkoholista, kerülte a tudás állításait. Jaj, csak nehogy 

13 T. H. eriksen: A pillanat zsarnoksága. Ford. VAskó Ildikó. Budapest, L’Harmattan, 2009. 34. 
14 csePeli György – PrAzsák Gergő: Örök visszatérés? Társadalom az információs korban. Buda-

pest, Jószöveg Műhely, 2010. 40.



14 Határtalan médiakultúra

azt állítsuk, hogy tudjuk, hogy vannak a dolgok, mert az rosszra vezethet! Ugyan
akkor meglepődni látszott magán. A nürnbergi perben kihallgatott orvosok vallo
másai valóban meglepték a tudomány oltárának őrzőit, mikor is azt kellett halla-
niuk, hogy tevékenységeiket, rémtetteiket a tudomány fejlődése motiválta. A szága 
szerint így alakult ki a bioetika. Rájöttünk, hogy semmiféle szabályozása nem lé
tezett az embereken végzett kísérleteknek, mi több, a kísérletnek eleve. Azaz, ki 
kellett mondani, hogy például jó okkal lehet csak olyan kísérletet végezni, amely 
kellemetlen mellékhatásokkal járhat. Hogy egy kísérletnek kellőképpen fontosnak, 
a hipotézisnek kellőképpen megalapozottnak kell lennie. Tehát nem lehet mindent 
megtenni a tudomány érdekében, nevében, zászlaja alatt. Ezután szabályozni kel
lett a tudomány működését. Lehet, hogy a tudomány fejlődése előtt nem lehet ha
tárt szabni, ám hivatalosan még mindig nem lehet klónozni, azaz nem engedjük 
meg a tudománynak, hogy embereket gyártson. Ezek már csak illúziók? Ezek már 
csak egy haldokló világ utolsó erőfeszítései arra, hogy megőrizze az illúzióit az 
ember vonatkozásában? Az említett példák persze túlzóak, de hatás csak így érhe
tő el ebben az élményekkel teli világban. 

Vajon mi késztet valakit arra például, hogy időkapszulát készítsen? És mi alap
ján dönti el, hogy mit helyez el benne? Feltehetően az őrzés szándéka, a fenn-
maradás reménye, a megszűnéstől való félelem elleni lépésként érzékelhetjük ezt. 
Ugyanakkor azt is gondolhatjuk, hogy az időkapszula készítői fontosnak tekintik 
azt vagy azokat a jelenségeket, dolgokat, eseményeket, amelyek nyomát az időkap
szulában elhelyezni szándékoznak. Bízunk abban, hogy az utánuk jövők követ-
keztethetnek valamire, történhet velük valami, amikor az időkapszulát felnyitják. 
Az elhelyezők nem pontosan tudják, mi lesz a sorsa a tárgyaknak, emlékeknek. 
 Valójában mi történik az időkapszulával, ha felnyitásra kerül? Hiszen eleve benne 
van a felnyitás perspektívája. Nem az idők emlékezetére bízzák tartalmát, pusztán 
valamely következő generációval való érintkezés, találkozás vágya vezérli őket.

Valahogy mi is így vagyunk a kötet írásaival, a kötet megjelentetésének szándé
kával. Azt fontolgattunk, mit is kellene ebbe a könyvkapszulába helyeznünk. Nem 
elhanyagolható a kor, amelyben élünk; kizökkent, talajvesztett, „már nem” és 
„még nem”, válságok és feloldhatatlannak tűnő ellentmondások kora, a terroriz
mus és a demokrácia együttélésének kora, a gazdasági fejlődés megtorpanásának 
és az erre a korábbiakban adott válaszok meggyengülésének kora, az ideológiák 
halálát követő posztmodern ideológiák kora, a nagy narratívák felbomlását követő 
fragmentálódás, az újabb narratívára való vágyódás kora. Az átmenet kora; nem 
tudjuk, mibe vezető átmenet, ahol a múlt tapasztalata a jóslásokba bocsátkozás 
ambícióit jó alaposan megkurtította. Miben is érezzük az átmenetet? Hiszen a mé
diakultúra – jelen kötet szerzői úgy látják – már átvette a kultúra pozíciójának he
lyét, azaz, nem igazán beszélhetünk kultúráról a médiakultúrán túl. Akad ugyan 
médiától mentes kultúrjelenség, de ez már inkább a periférián, az extrémitás és a 
hagyományos reziduumaként van jelen. Hogy meddig, milyen mértékben, azt nem 
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tudhatjuk. Mint ahogy nem lehet válaszunk a legtöbb alapvető kérdésre sem a mé
diakultúra vonatkozásában. Tekintsük át – saját fertályunkon belül, különösen a 
kötet vonatkozásában – a jelenleg legaktuálisabb kérdéseket.

Az átmenet kora – fontos kor, de mégis miért? Az átmenet korait nem szokás 
szerencsés koroknak tekinteni, de jelentőségükön ez mit sem változtat, íme néhány 
adalék. Jelen kötet szerzői és szerkesztői egy olyan korban kezdték el tevékenysé
güket, amikor a számítógép-használat első pillanatai is beíródtak a személyes em
lékezetbe. A legtöbben közülünk fel tudjuk idézni azt is, amikor először ültünk le 
a számítógép elé. Első egyetemi dolgozatainkat írógéppel írtuk, aztán következett 
a nagy csoda, az elektronikus írógép, majd a számítógép. Határtalan élmény volt. 
És akkor még nem használtunk internetet. Egyetemi oktatóként szintén jelentős 
szakmai mérföldkőként tartjuk számon az első böngészőt. Amikor a kutatott téma 
köré ötletek ezreit jelenítette meg a world wide web. Ma már természetesnek vesz
szük a világháló adta lehetőségeket, és mélyebb múlttá válik az a pár évtized, ami 
ennek hiányától elválaszt. Első hallgatóink feladataik, tanulmányaik végzésében 
csak a könyvtárat használhatták, az irodalmak a polcokon voltak elérhetők, a pél
dányszámok meghatározták a hozzáférést. Nem volt olyan nehéz azonban a hallga
tók elterelése attól, hogy itt-ott talált, szedett-vetett netleleményeket prezentáljanak 
saját munkaként, nem is értve, hogy mi lenne azzal a gond.

Ugyancsak a mi generációnk élte meg a személyes tér átalakulásának folyama
tát az információs forradalom hatására. Azokban a családokban, ahol több gyer
mek született, gyakran közvetlen tapasztalattá vált, hogy a szocializációs minták 
milyen forradalmi átalakuláson mentek át akár két korban egymástól nem is jelen
tős mértékben eltérő gyermek esetén is. A kilencvenes évek első felében születet
tek korai gyermekévei még „net-mentesen” teltek, a 2000 után születettek azonban 
egyre korábban és egyre intenzívebben lépnek kapcsolatba a virtualitás adta lehe
tőségekkel. A digitális generáció, a „bennszülöttek” akár saját testvéreikre is fur
csa értetlenséggel tekintenek, amennyiben ők nem rendelkeznek azzal a természe
tes otthonossággal az alkalmazások világában, amely számukra felnövekvő életük 
kereteit és kapcsolatrendszerét is meghatározza. Ennek az átalakulásnak a horde
rejét ma még talán nem tudatosítjuk kellő mértékben. (Példaként említhetjük azo
kat a radikális változásokat, amelyek az identitás formáció kamaszkori folyamatai
ban zajlanak a közösségi háló, a virtuális identitások stb. hatására.) A legkisebbek 
viszonya a virtuális eszközarzenálhoz alapvetően írja át a kisgyermekkorról az el
múlt korokban kialakult elképzeléseinket. Hogy ennek hatása hogyan jelentkezik a 
későbbi fejlődésük során, ma még ugyancsak nem felmérhető, azonban valószínű
síthető, hogy az egyre gyakoribb figyelemzavar, tanulási nehézség, olvasási és szá
molási nehézség valamilyen módon összefügg többek között ezzel az egyébként 
„lenyűgöző” technikai jártassággal. A teljességhez persze az is hozzátartozik, 
hogy az új technológiában rejlő kreatív potenciál kiaknázási képessége is megje-
lenik. Ma már nem ritka, hogy az óvodáskorú gyermekek játszi könnyedséggel 
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hoznak létre fotókat, alakítják ezeket kedvükre, filmeket készítenek, szüleik és az 
adott közösség szabályozásától függően használják a world wide web-et az érdek
lődésükre számot tartó témák „kutatására”, kapcsolatépítésre stb. Vannak határt 
kijelölő lépések ennek a jelenségnek a korlátozására (például a Facebook-profil 
csak egy bizonyos kor felett engedélyezett, a szülők számára rendelkezésre állnak 
különféle korlátozó alkalmazások stb.), de az is nyilvánvaló, hogy az eszközhasz
nálatban való jártasság és kreativitás ezen korlátozások hatékonyságát erősen meg
kérdőjelezi.

Sajátos pozíciónkat tehát az adja, hogy a virtualitás, az új médiumok hatalomát
vétele a mi generációnk életidejében zajlott és zajlik. Ebből a szempontból lehet 
érdekes, hogy mit kezdünk ezzel a szereppel, mit gondolunk a két világ egymásra 
épüléséről. Tudjuk, mi veszett el, tudjuk, mit kaptunk, némi önreflexióval kezde
nünk is lehetne ezzel valamit . 

Amit fontos újra és újra közölnünk – jelen szövegek szerkesztői úgy látják –, 
hogy lényeges lenne a távolságtartó alázat a kérdések megközelítésében. Most a 
tanulás, a megértés ideje jött el. Engedni kellene a különféle hangokat megszólal
ni, nem elfojtani senkit azzal, hogy mi értelme a destruktív, negatív, elitista stb. 
fanyalgásnak, sem elítélően nyilatkozni arról, ha valaki üdvrivalgások közepette 
üdvözli a jelen folyamatokat. Látnunk kell az olyan példákat, amikor komoly, elkö
telezett kutatók saját kutatási életművükön belül is homlokegyenest más attitűddel 
fordulnak a jelenség felé – erre jó példa Sherry Turkle esete. Sherry Turkle az MIT 
pszichológus-, szociológusprofesszora, az MIT Initiative on Technology and Self 
alapítója és igazgatója. Több mint három évtizede foglalkozik a technológiai esz
közök térhódításával, a mesterséges intelligencia, a robotika és a legutóbbi időkben 
a szociális média és a „társas robot”-ok jelenségeivel. Ahogyan egy, a Guardian 
magazinban adott interjúban fogalmaz,15 a nyolcvanas évek elejétől rendkívüli lel
kesedéssel kutatták az új technológiát, izgalmasnak találták, hogy mennyi mindent 
tanulhatnak az emberek a virtuális világban, mennyi új lehetőség tárul fel szá
mukra. Ez a lelkesedés, az újra való mámoros nyitottság hatotta át első könyveit is. 
1984-ben The Second Self: Computers and The Human Spirit [A második én: 
a számítógépek és az emberi lélek], majd 1995-ben a Life on the Screen: Identity in 
the Age of the Internet [Élet a képernyőn: az identitás az internet korában] is annak 
bemutatására vállalkozik, hogy az internet az identitás feltárásának számos, új le
hetőségét kínálja. Turkle-t az új technológia iránti lelkesedése alkalmassá tette 
arra, hogy a Wired magazin címlapjára kerüljön. Gyakran „kiberdíva”-ként vagy 
a „digitális kultúra Margaret Mead”-jeként emlegették. 1996-ban tartott első TED 
előadásának címe is ezt tükrözte: „Ünnepeljük életünket az interneten”. Sokakat 

15 http://www.theguardian.com/science/2013/may/05/rational-heroes-sherry-turkle-mit, 
2015. 04. 22.

http://www.theguardian.com/science/2013/may/05/rational-heroes-sherry-turkle-mit
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meglepett ezek után, hogy legutóbbi könyvében, amely Alone together: Why We 
Expect More from Tecnology and Less from Each Other [Együtt egyedül: miért 
várunk többet a technológiától és kevesebbet egymástól] címmel jelent meg 2011-
ben,16 azzal érvel, hogy a közösségi média napi szinten csábít minket azzal, hogy 
a társasság érzését adja az intimitás elvárásai nélkül, miközben összekeverjük a 
posztolást és az online megosztást az autentikus kommunikációval. Arra késztet, 
hogy a valódi kommunikációt a puszta kapcsolódásért cserébe feláldozzuk. Ugyan
itt arra is felhívja a figyelmet, hogy csak mert az internettel együtt nőttünk fel, 
hajlamosak vagyunk felnőttként látni azt. A digitális technológia szerinte ugyan
akkor még gyerekcipőben jár, de van még időnk újraalakítani vele való viszonyun
kat, és a módot, ahogy használjuk. Turkle ma már nem kerül fel a ’Wired’ maga
zin címlapjára, mi több, gyakran technofóbnak is nevezik, csak mert három 
évtizednyi kutatással a háta mögött a digitális technológia veszélyeire is fel kíván
ja hívni a figyelmet. 

Nem állítjuk, hogy nincsenek saját, szubjektív benyomásaink, nem gondoljuk, 
hogy a jelenség kapcsán van objektív megközelítés. Mi több, azt gondoljuk, hogy 
aki ezt állítja, téved, és saját kutatói, gondolkodói ambícióival nincs tisztában.

Roland Barthes-hoz fordulunk most, akinek jelentősége a huszadik század 
kultúrkritikai teljesítményében rendkívül jelentős. Barthes csillogó elméjének 
eredményeit manapság számos területen hasznosítják. Ontotta magából a pontos 
elemzéseket, a nagy ívű koncepciókat, ám talán az egyik legfontosabb hozzájá-
rulása korunk szellemi életéhez annak a hangnemnek, annak a stílusnak és atti
tűdnek a felmutatása volt, amely meglátásunk szerint szinte példa nélküli. Ez a 
neutrális hang azonban nem jelentette és nem is jelentheti azt, hogy a kritikai tevé
kenység alábbhagyjon vagy jelentőségét veszítse. Barthes már 1957-ben megjelent 
Mitológiák című művében is gyakorolja a csak sokkal később neutrálisként megne
vezett stílust, azonban ez a mű alapvetően a médiáról szól, a média mitológiájáról, 
kultúrkritikai műnek tekinthető. E könyv egyik fontos gondolatával szeretnénk je
len kötetünket bevezetni, az olvasó szíves figyelmébe ajánlva a Barthes-féle meg
közelítést, amely a kötet összeállításának egyik vezérfonalaként is említhető. 
Barthes műve 1957-ben született. Most 2015-öt írunk. A mai felgyorsult időben 
felmerül a kérdés, mennyiben lehet aktuális mindaz manapság, amit Barthes a 
múlt század ötvenes éveiben mondott a médiáról, jóval a www megjelenése előtt? 
Eljátszunk a gondolattal, hogy mint az átmeneti generáció, az átmenők, keverhet
jük az időket, ha úgy érezzük, hogy az segít reflektálni a jelen kihívásaira. Töre-
dékek, lenyomatok, nyomok arról, hogy mit gondolunk ma a média határtalansá
gáról. 

16 Sherry Turkle: Alone Together: Why We Expect from Technology and Less from Each Other . 
New York, Basic Books, 2011.
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Az elemzés kiindulópontja legtöbbször az a türelmetlenség volt, amely mindig elfog, vala
hányszor a sajtó, a művészet vagy a közgondolkodás „természetesnek” tüntet fel egy olyan 
valóságot, amely, jóllehet benne élünk, minden ízében történeti képződmény: egyszóval 
 valósággal szenvedtem tőle, hogy a hétköznapi beszédmód lépten-nyomon összekeveri egy
mással a Természetet meg a Történelmet, és a magától értetődő látványos meglobogtatásá
ban akartam nyakon csípni azt az ideológiai szemfényvesztést, amely mögötte lappang […], 
hogy nem tudom elfogadni azt a hagyományos elképzelést, amely élesen megkülönbözteti 
egymástól a tudós objektivitását és az író szubjektivitását, mintha az egyik „szabadsággal”, 
a másik meg „elhivatottsággal” volna megáldva, holott mindkettő csak arra jó, hogy elsin
kófálja vagy szublimálja helyzetük korlátait: én egész valómmal át akarom élni korunk el
lentmondásait, amely a maró gúnyt az igazság feltételévé teszi.17

Kíváncsiak voltunk arra, ki hogyan látja a média terjedésének, határfelszámoló 
terjedésének működését. Vannak-e akadályok? Lehetnek-e akadályok az előretöré
sében? Vajon egy több száz éves múltú bencés rend falakkal körbezárt intézménye 
megállíthatja-e, visszaszoríthatja, megzabolázhatja-e, ha úgy látja jónak, ha kont
rollálatlan betörése nem lenne kívánatos vagy összeegyeztethető azzal a szellemi
séggel, amit ott gyakorolnak? Vajon a költészet ősi kulturpraxisa mennyiben képes 
megőrizni autenticitását, vagy számítania kell arra, hogy határai nem maradhatnak 
fenn az új kontextusban?

Vajon fennmarad-e például a könyv mint olyan? A hagyományos média több 
száz éves objektuma, a Gutenberg-galaxis alapeleme vajon meddig marad még 
életben mai formájában? Erről a kérdésről manapság igen sokat és igen sokan vi
táznak. Valahogy nem tudjuk elképzelni könyv nélkül a kultúrát, de ha körül-
nézünk, a fiatal generációk kezében könyvet ritkán látunk. Adja magát persze a 
következő kérdés is. Hát az elektronikus könyvek? Hát a Kindle és társai? Van-e 
különbség? Az is könyv, csak más formában. Vajon csak szentimentális érzés, 
hogy a nyomtatott könyvet megfoghatjuk, ujjaink közt érezhetjük lapjait, megáz
hat a folyóparton, tengerparton olvasva? Kölcsönadhatjuk, visszatehetjük a polcra, 
megörökölhetjük apánk könyvtárának részeként. Nagyanyánk klasszikus darabjai
nak illatát szívhatjuk magunkba. Könyvet állítunk össze egy olyan korban, amely 
azt sem tudja, tíz év múlva lesz-e még könyvnyomtatás. 

Valamennyire paradox jelenség maga a könyv létezése a médiakultúrában? 
 Tovább növeli paradox jellegét a tény, hogy tartalmában épp a médiakultúra téma
körét tárgyalja. (Nyilván jelen könyvnek is lesz elektronikus változata, ez azonban 
csak extra ízt ad a dolognak.) A könyv a határtalanság megragadására tett kísérlet. 
A könyv írói, szerkesztői arra tesznek kísérletet, hogy 300 oldalon a határok közé 
szorítsák a közlendőt, a közzétételre szánt mondanivalót. Ezért is válik a könyv 
sorsa olyan kérdésessé manapság. Ha ma valaki egy kérdés nyomába akar eredni, 

17 Roland BArthes: Mitológiák. Ford. ádám Péter. Budapest, Európa, 1983. 6–7. 
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végtelen lehetőség adódik számára a digitalizált információözönben történő bóklá
szás által, hogy választ, pontosabban válaszok végtelen sorozatát kapja. Hogy az
után mely választ fogadja el saját maga számára mérvadónak, az már rajta múlik. 
Hogy mi alapján választ, azt számos, talán a társadalomtudományok által is vizs
gálható szempont befolyásolja. 

Könyvünk Közelképek című fejezetében Horn György például arról beszél, 
hogy a jövő iskolájának – illetve már a jelen iskoláinak is – egyik fő feladata az 
kellene hogy legyen, hogy segítsen a megfelelő szűrők felállításában. A könyv pe
dig egy szűrő. A könyv létrehozóinak szűrője a végtelen, határtalan válaszlehető
ségek között. Ha a jelenkor valóságát vesszük alapul, akkor talán kijelenthetjük, 
hogy ez a szűrő mesterséges vagy önkényes. Mesterséges, mert úgy tünteti fel ma
gát, bármennyire igyekszik is kizárni a kizárólagosságot, mintha az általa adott 
válasz kitüntetett helyzetben lenne. Önkényes, mert a határtalan válaszok közül 
saját belátása szerint válogat. Mondhatjuk azonban azt is, hogy szubjektív, a szub
jektumhoz kötött . S azzal akkor azt állítjuk, hogy a könyv létrehozása valahol az 
emberi sajátosságok közé tartozik, és mint ilyen, kitüntetett szerepe van, sorsa 
nem veti alá annak a mindent maga alá gyűrő racionalitásnak, amely a fogyasztói 
társadalom sajátja. Ugyancsak ezen okok következtében a könyv létrehozása szim
bólum. Az információ, a tudás elérése manapság alapvetően és elsődlegesen a vir
tuális valóságban zajlik. Ott keresünk támpontokat, majd ha szűkül a kép, ha kö
zelebb kerülünk a keresett információhoz, talán felkutatjuk a könyvet, nyomtatott 
vagy digitális formában. A társadalomtudományi gyakorlatnak a mai napig része 
az, hogy képviselői kutatómunkát követően cikkeket, majd könyvet írnak, esetleg 
fordított sorrendben. Az információ gyűjtésének folyamata gyakran a virtuális va
lóságban zajlik, majd ennek a folyamatnak a végén mégiscsak (egyelőre) megszü
letik a könyv, ami tárgyiasul, a virtuálisból ilyen mód a valósba emeli az immár 
tudássá alakult információt (e folyamat természetesen bonyolultabb, és jó esetben 
az információtól a tudásig gondolkodó folyamatként zajlik). A könyv tehát tárgyia
suló tudás, a virtuálisból a valósba való átemelés folyamata, szűrő, amely a végte
len információáradatból mintegy kiszakít egy szeletet, lezár, határol, létével azt 
állítja, hogy itt és most, van eleje és vége a mondottaknak, a leírtaknak. Ezzel 
persze nem állítja, hogy a határtalanságot mint szellemet a palackba bezárhatja, 
ám mégis megkísérli . 

A felvilágosodás a természet erőit akarta uralma alá vonni, és nagyjából si-
kerrel is tette. Ami maradt, az ember erői, amelyek magunk ellen fordulhatnak. 
A hálózatiság, a kapcsolatiság új jelszavai mintha ezen erőket céloznák meg. A kö
tet összeállításakor nem tudtuk, hogy mire jutunk. Igyekeztünk elfogulatlanul ki
találni, hogy milyen hangokat kellene megszólaltatnunk ahhoz, hogy valami izgal
mas süljön ki a dologból. A kötet címe szinte az első pillanatokban megszületett. 
Azt tudtuk, hogy valamilyen módon annak a jelenségnek a bemutatására töreked
nénk, hogy a média nem ismer határokat. A határtalansággal ritkán könnyű szá
mot vetni. Az ember talán természeténél fogva igényli a határokat, biztonságához, 
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otthonosságához szüksége van támpontokra, határvonalakra, otthonosságot adó 
zárt területekre . Falakra, amelyek között ismertté teszi a maga számára a világot . 
A média működésének pedig talán leginherensebb jellemzője, hogy ezekről a hatá
rokról nem vesz tudomást. Bizonyos fokig kontrollálhatatlan. Ez persze a benne 
rejlő szabadság kapacitására is utal. De mit tudunk kezdeni ezzel a szabadsággal? 
Mi vajon szabadok maradhatunk a média határtalan szabad mozgása közepette? 
Elveszítjük-e azt, amit a „régiben”, a „megszokottban”, a „hagyományosban” oly 
fontosnak tartottunk és tartunk? Számos kérdésre mi magunk is válaszokat kere
sünk, folytonosan. Például arra is, hogy megismerhetjük-e a világot az eddigi meg
ismerési módszerekkel, mediatizált viszonyok között? Állíthatunk-e a mediatizált 
világról bármit is anélkül, hogy otthonosan mozognánk benne kellőképpen ahhoz, 
hogy bármilyen kijelentést tehessünk? Mi lesz az eddig megismert világunkkal? 
Úgy hisszük, nem vagyunk egyedül azzal a gondolattal, hogy mindezek a kér-
dések az elmúlt évtized folyamán váltak egyre égetőbbé, egyre sürgetőbbé szá
munkra. Nekünk az az érzésünk, hogy ennek – érdekes módon – a közösségi háló, 
a közösségi média megjelenéséhez és elterjedésének sebességéhez van köze. Látni 
felnövekedni az első generációt, akik alapvető társas kapcsolataikat a hálón élik, 
naponta rádöbbent bennünket arra, hogy van olyan, hogy az ő világuk, és van 
olyan, hogy a miénk. A két világ elkülönülésének megtapasztalása pedig szoron
gást kelt bennünk, ezt nem tagadhatjuk. Ám azt is el kell mondanunk, hogy a kö
tet összeállítása során számos olyan gondolattal, megközelítéssel találkoztunk mi 
magunk is, amely képes lehet ilyen és hasonló szorongások csökkentésére, mi 
több, egyfajta megalapozott optimizmus, kitekintés kitüntetett lehetőségének meg
tapasztalására is .

Az Utak című fejezetben a médiakultúra terepei közül szerettünk volna né-
hányat bemutatni. Mi történik a médiakultúrában tevékenykedő magyar filmmel? 
– ezt elemzi Varga Balázs írása. Bényei Judit és Ruttkay Zsófia mint afféle tárlat
vezetők végigvezetnek bennünket a digitális technológiákkal újjászülető múze
um folyosóin. Írásuk reflexivitása is izgalmas, hiszen az ezzel kapcsolatban felme
rülő legfontosabb kérdést is felteszik: vajon múzeumról van-e még szó, vagy csak 
szórakoztatás, látvány, spektákulum? Mindenesetre a fiatalok nemigen járnak mú
zeumba; lehet, hogy ezen változtathatunk? Milyen kérdések foglalkoztatják azo
kat, akik a médiaipar egyik legjelentősebb területén, a hírek előállítóiként és köz
vetítőiként tevékenykednek? Rab László több évtizedes újságírói tapasztalattal a 
háta mögött személyes hangú élménybeszámolót ad arról, hogy milyen módon ta
pasztalja meg a „flaneur” szerepét. Az írásában körvonalazódó történet felidézi 
bennünk gyermekkorunk Mátyás-meséit, amelyekben az igazságos Mátyás király 
fenséges palástját félretéve, álruhában igyekszik szemügyre venni az országot, 
amely palotája falain túl terül el. A valóságot akarja látni, amely királyi szeme elé 
koronás fővel nem kerülhet. A különbség persze hagy némi keserű ízt a szánkban, 
mint ahogy Rab maga is beszámol erről – szakmai hitvallásának része azokkal 
foglalatoskodni, akik nem tartoznak a médiakultúra reflektorfényében fürdők 
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közé, akik egyre nagyobb számban „haszontalanná” válnak a jelen technokapitalista 
fogyasztói társadalmaiban. Az újságíró eszközei persze jóval korlátozottabbak, 
mint Mátyás királyé voltak a maga idején. Egy kis fényt irányíthat a reflektor fé
nyéből rájuk, amellyel talán mások figyelmét is odairányíthatja, de mesebeli válto
zásokat sorsukban ezzel persze nem foganatosíthat.

Simon András egy ma megkerülhetetlen, ám érzékeny témával foglakozik: 
a média és a terrorizmus közötti összefüggésekre, ellentmondásokra kérdez rá. Az 
írásában feszegetett problémák kapcsán Rüdiger Safranski szavai jutnak eszünkbe: 

A terrorizmus két síkon operál: a konkrét és a szimbolikus síkon. Vannak az akciók, de 
ugyanolyan fontos a rémhír terjesztése. A média ezáltal akaratlanul is a terroristák cinkosá
vá válik. Emezek a várakozás terén teremtik meg a rettegést, amaz pedig terjeszti. Igaz, 
a hírnök nem felelős a rossz hírért, ez azonban nem változtat azon, hogy a modern terroriz
mus lényegéhez tartozik a mediális hírátvitel felhasználása. Igazi dilemma: a közvetítő 
utak lezárásának orvosi gyakorlatához hasonlóan tulajdonképpen a rémhírek terjesztését 
is meg kellene tiltani, ez azonban ellenkezik az információs kötelességgel. A médiafor-
radalom fölfalja gyermekeit.18

Fontos volt számot vetnünk azzal a gondolattal, hogy a régi kor képviselői az 
újat mindig kritikus szemmel figyelik. Hogy a mi korunk is csak egy a sorban, 
amely fájlalja egy letűnő kor semmivé váló maradványainak elvesztését. Hogy a 
„romlik a világ” benyomás mindennemű adekvációjáról le kellene mondanunk, 
pusztán azon ok miatt, hogy nem más ez, mint más változásokat kísérő lelki-szel
lemi atmoszféra. Mindazonáltal nem tudtunk szabadulni azon meglátásunktól, 
hogy e változás radikalizmusa okán mégiscsak kitüntetett történelmi szerep juthat 
nekünk. Ez a szerep valamiképpen összefügghet azzal a feladattal, hogy az értel
miség klasszikus szerepköréhez tartozik a körülöttünk zajló radikális változások 
közepette a jövő lehetséges perspektíváinak felrajzolása. Ebben segíthetnek a 
 Kontúrok című fejezet írásai. Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor írása részletesen 
elemzi az általuk szellemi termelési módnak nevezett társadalmi-gazdasági formá
ció esélyeit, és ebben a médiakultúra lehetséges szerepét-szerepeit. Figyelmeztet
nek a lehetséges forgatókönyvek különböző kifutására, és arra, hogy „kockázati 
társadalom” lévén, tisztában kell lennünk azzal, hogy csak bizonytalan lehet a tu
dásunk az általunk birtokolt rendkívüli tudományos és technológiai kapacitással 
felvértezett cselekedeteink következményeinek vonatkozásában.

Ugyancsak a „hogyan tovább?” kérdésére keresi a történelem, és a filozófia 
szempontjából adható választ a világ végére vonatkozó elgondolások áttekintésével 
és a kérdésfeltevés aktualitásának, illetve a más kérdés, a máshogy kérdezés szük
ségességének tárgyalásával Takács Ádám írása. A jelen idejű reflexió lehetőségére 

18 Rüdiger sAfrAnski: Mennyi globalizációt bír el az ember? Budapest, Európa, 2004. 81.
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kérdezve rá sokat segíthet az átfogó elméleti keretek megrajzolásában, amikor 
könnyed mozdulattal a történeti alternatíva más típusának elképzelésére biztat, az 
alapok átírásában rejlő potenciálra hívja fel a figyelmet, és rámutat, hogy saját ta
pasztalati horizontunkban ennek már jeleit láthatjuk. Szintén ebben a fejezetben, 
Tarnay László az új médiumok hatására végbement változásokat elemzi a testta
pasztalatban. Elsődlegesen a filmművészet és a fotográfia kortárs alkotásait teszi 
a boncasztalra, és következtetései dermesztően felkavaróak. Az önmegmutatás 
extremitásáig tágított gyakorlata és ezzel párhuzamosan a Másik kitűnése/eltűnése 
– hogy pusztán két kiragadott jelenséget említsünk – érzékletes képet fest arról, 
hogy az új médiumok valóban új emberi viszonyokat teremtenek.

A Közelképek című részben interjúkon keresztül „valós” személyeket, a média
kultúra hús-vér szereplőit szólítottuk meg. Szerettük volna, ha jelen van az emberi 
hang, az élő beszélgetés, amely reflektálni képes a körülöttünk lévő kialakuló és 
egyre elsöprőbbé váló környezet kihívásaira. Egyben szándékunkban állt ezzel is 
utalni arra, hogy a szemtől szembe viszonyok erősítésére, fennmaradására vélemé
nyünk szerintünk égető szükség van olyan időben, amikor az emberi kapcsolatok 
gyakorlatában a virtuális kapcsolatiság válik dominánssá. Fejben tartottuk a fran
cia teoretikus, Jean Baudrillard19 vélekedését is, miszerint a szimuláció korában 
élünk, amelyben lehetetlen megmondani a különbséget a valós és a hamis, a való
ság és a szimuláció között. Reményeink szerint, ha valami, talán a velünk szem
ben megszólaló Másik lehet az, ami kivonja magát e bénító jelenség hatása alól.

Várszegi Asztrikkal folytatott beszélgetésünk során például megtapasztalhat
tuk, hogy egy adott közösség sorsának, történetének belső nézőpontból való, egy 
évezred távlatában történő felidézése hozzájárulhat ahhoz, hogy a szemünk előtt 
felrobbanó világ átalakulását érzékelve kellő nyugalommal és bizalommal legyünk 
képesek a jövőbe tekinteni.

Horn György szavai kapcsán felismerhettük annak az ambíciónak az erejét, 
amely tárt karokkal fogadja a kihívásokat, és a maga területén igyekszik elősegíte
ni a bátor átrendeződéseket, miközben kellően erős ahhoz, hogy az egyén a fontos
nak tartott és veszélyeztetett értékek átmentésére is képessé váljon az új viszonyok 
között is, megfelelő közlekedési módok kidolgozásának segítségével. Mindenre 
nyitottan áll az új világ kapuján belépve, kellőképpen képes disztingválni a korlá
tozás szükséges terepei között. (Azaz, a felnövekvő generáció oktatása kapcsán 
lehetségesnek gondol bizonyos korlátozásokat, alkalmazásokat, amelyeket a felnőtt 
társadalom esetén indokolhatatlannak tart.)

Flesch Andrea jelmeztervező a média világában tevékenykedik, munkája egy
szerre a médiaművészet (például játékfilmek), illetve a médiaspektákulumok bi-
rodalmában zajlik. Közvetlenebb tapasztalattal rendelkezik a médiakultúra gya-

19 Jean BAudrillArd: A szimulákrum elsőbbsége. In: kiss Attila Attila – koVács Sándor sk. –
odorics Ferenc (szerk.): Testes könyv I. Ictus, Szeged, 1996. 161–193.
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korlatáról, szoros kötődése van korábbi korok, kultúrák értékeihez, ugyanakkor 
sajátosan ötvöződik mindez az új eszközök, módszerek, lehetőségek iránti lelkese
déssel. A szavaiban körvonalazódó sajátos közelség és távolság jó példát adhat 
arra a nyitott, ám kritikus szemléletre, amely korunkban hasznunkra válhat. 

A Közelképek fejezetben megkérdezett valamennyi interjúalanyunkról elmond
ható, hogy a world wide web megjelenése előtt már gyakorolták hivatásukat, és 
fokozatosan lettek használói az új világ adta lehetőségeknek. Szerettünk volna rá
kérdezni, hogy tevékenységüket mennyiben érinti ez a változás, van-e olyan terü
let, amelyet potenciális veszélyforrásnak tekintenek, mi az, ami többletként, eset
leg deficitként jelentkezik számukra. 

Hosszú út áll még előttünk, hogy megérthessük, mi is történt korunkkal, kul-
túránkkal a globalizáció és mediatizáció térhódításának következtében. Rüdiger 
Safranski sokat foglalkozott korunk határtalanságának természetével és annak kö
vetkezményeivel is. Szerinte „[…] csak a megközelítés útján él át valamit az em
ber. Aki túlságosan gyorsan terem valahol, az nincs sehol. Ausztrália őslakosairól 
mondják, hogy mielőtt hosszabb gyaloglás után kitűzött céljukhoz értek, leültek 
néhány órára, hogy a lelkük utolérje őket.”20 Félő, hogy korunk úgy érkezett el 
ebbe az új világba, hogy nem volt még ideje, vagy nem hagyott, nem teremtett ma
gának időt önmaga beérésére. Az események olyan gyorsan történnek, a változá
sok olyan elsöprőek, hogy elfedik az ilyesfajta türelem fontosságának tényét. Néha 
olyan érzésünk lehet, hogy a változások inkább velünk történnek, mint általunk 
generálódnak, ami persze nem feltétlenül baj, amennyiben nem veszítjük el azon 
képességünket, hogy a lehetséges alternatívák közül választani tudjunk, és felis
merjük, hogy ennek mikor jön el az ideje.

20 sAfrAnski i. m. (18. lj.) 83. 
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VArgA BAlázs

A magyar filmkultúra régi és új határai

A nemzeti filmgyártások és filmkultúrák határtalansága, a hagyományos keretek 
újragondolása a kortárs filmipari és filmtudományos elemzések megkerülhetetlen, 
szinte minden vitában visszatérő pontja. Azt nem is említve, hogy ugyan filmekről 
beszélünk, de a „filmes” kontextus és szóhasználat már jó ideje problematikus, és 
egyre kevésbé tartható. A különféle audiovizuális tartalmak határainak egybe-
mosódása, a nézésükre, hallgatásukra, használatukra szolgáló eszközök, hordozók, 
platformok keveredése olyan trend, amely radikálisan újrakeretezi film és film-
kultúra határait. Közösségi és privát, állami és transznacionális, régi és új média, 
mobil eszköz és hagyományos multiplex – formák és formátumok dinamikusan 
keverednek. Közösségi finanszírozással készített film is elkerül a mozikba, és 
gigaköltségvetésű hollywoodi filmeket nézünk a mobilok nagyra nőtt képernyőjén: 
gyártás–forgalmazás–bemutatás majd’ száz éven át szépen működő rendszerei tel
jességgel átalakulnak a kortárs digitális, hibrid, konvergens világban. Az angol 
szövegek nem véletlenül használják mind gyakrabban a „screen cultures” kifeje
zést, ami nem pusztán arra utal, hogy a film feloldódik a sokkal általánosabb moz
gókép, avagy audiovizuális tartalom kifejezésekben, hanem arra is, hogy a tar-
talom (és annak előállítása) mellett egyre lényegesebb a befogadás és a használat 
módja. Az, hogy milyen képernyőkön nézzük az adott tartalmat. Filmnek, médiá
nak, mozgóképnek tehát iparként és kultúraként egyaránt egy folyamatosan átala
kuló, dinamikus hálózatban van a helye. A hagyományosan moziba szánt másfél-
két óra hosszú játékfilmeknek is. De vajon hol a helye ebben a világban a magyar 
filmeknek, a hazai filmkultúrának? Milyen vászonra vetítik, milyen képernyőn 
nézik, milyen formátumba kódolják, kik és honnan töltik le, és persze milyen 
pénzből, milyen technikával, kik és hol és kinek készítik ezeket az alkotásokat? Ez 
még kérdésből is sok, ráadásul közülük több olyan is akad, amelyre nekem bizo
nyosan nincs pontos válaszom. Azt gondolom azonban, hogy olykor a kérdések 
megfogalmazása is segít. Főképp, ha határok meghúzásáról, átalakulásról, hibridi
zációról, kölcsönös összefüggésekről van szó.
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A nemzeti filmkultúrák újrakeretezése

Ugyan az európai filmtörténetet és a kortárs európai filmkultúrát hagyományosan 
nemzeti keretek között szokás elemezni, az elmúlt évtizedekben ezeknek a kere
teknek az újragondolása volt az egyik legfontosabb kulturális értelmezési straté
gia .1 Az európai filmtörténet nemzeti filmiskolák és kiemelkedő szerzők mentén 
való leírása mellett a populáris film és az egyes nemzeti filmkultúrák heterogeni
tása sokkal kevesebb figyelmet kapott.2 Az elmúlt egy-két évtized árnyaltabb, több 
szempontú elemzései elsősorban filmipar és filmkultúra keresztkapcsolataira, ká
nonok vitáira, a kulturális önazonosság kérdéseire koncentráltak. A hangsúly álta
lában a nemzeti keretek újragondolásán, és nem a nemzeti film fogalmának teljes 
elvetésén volt. A hagyományos elgondolás a nemzeti filmkultúrákat egységesnek 
(de legalábbis domináns kódok mentén leírhatónak) és erős autonomitással rendel
kezőnek (azaz egy saját, lokális referenciarendszer által meghatározottnak) tartja. 
Ahogy azonban maga a nemzetfogalom átalakult, és az esszencialista felfogás he
lyett a konstruktivista értelmezések lettek a meghatározóak, a nemzeti filmkultú
rákkal kapcsolatban is a többértékűség és a párhuzamosság, valamint a sokszálú 
külső kontextusok és kölcsönkapcsolatok kerültek az előtérbe.3 Nem mintha ezek a 
jelenségek újak lettek volna: az 1920-as évek páneurópai filmes törekvései vagy a 
hangosfilm bevezető korszakában a több nyelvi verzióban elkészített filmek, illetve 
természetesen maguk a különféle nemzetközi koprodukciók végigkísérik a film
történetet. Legfeljebb ezekkel a kérdésekkel és vonatkozásokkal a filmtörténetírás 
kevésbé foglalkozott.

Az elmúlt évtizedek vitáinak fényében tehát a nemzeti filmművészetek nem
csak mesternarratívák (nemzeti stílusiskolák), illetve nemzeti klasszikusok által 
fémjelezve képzelhetők el, hanem a kiemelkedő szerzők mellett például a populá
ris, illetve a szubkulturális filmek kódjai mentén is leírhatók. Ennyiben tehát a 
nemzeti filmkultúra fogalma elitista jellegéből veszített, és egyértelműen plurali
zálódott. Hazai példákra lefordítva ez a váltás nem merül ki abban a szlogenben, 
hogy a kortárs magyar film nem csak a presztízsfilmekkel egyenlő, és A torinói ló 
meg a Taxidermia mellett beletartozik a Bánk bán, a Made in Hungária, az Üveg-
tigris, a Boldog új élet vagy a Fekete kefe is. Hanem mondjuk kérdés lehet, hogy a 
hazai populáris film miféle sajátosságokkal rendelkezik, milyen történetminták, 

1 E cím gondolatmenetének kifejtése bővebben: VArgA Balázs: A kortárs magyar film mint kuta
tási probléma. Metropolis, 2011/3. 8–19.

2 Mette hJort – Scott mAckenzie (ed.): Cinema and Nation. Routledge, London, 2000. Thomas 
elsAesser, European Culture, National Cinema, the Auteur and Hollywood. In: Uő: European Cinema: 
Face to Face with Hollywood, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2005. 35–56. 

3 Andrew higson: A nemzeti keretek bizonytalansága. Ford. máthé László. Metropolis, 2001/1. 
50–60.
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karaktertípusok, műfaji választások jellemzik. Vannak-e párhuzamok, kapcsolatok 
a hazai szórakoztató irodalom és a populáris film között (kezdve a lektűrirodalom 
és a szórakoztató filmes-tévés produkciók közötti kapcsolatokkal vagy az erősen 
hiányos magyar bűnfilmes-bűnregényes színtérrel). Kérdés lehet az is, hogy vajon 
a filmes vagy szórakoztatóipari kontextusból (kereskedelmi tévés műsorkínálat), 
netán kulturális összefüggésekből és hagyományokból érthető-e meg jobban a ma
gyar műfaji film vígjáték-központúsága. Ugyanígy felvethető, hogy az ezredfor-
duló magyar filmkultúrájának reprezentatív alkotása, az Üvegtigris-sorozat milyen 
hatáselemek és minták segítségével jellemezhető. A helyzetkomikum, a vicces be
szólások, az elrajzolt karakterek, a férfibarátság, a vidéki kisvilág bemutatása mi
lyen viszonyban van egymással, más magyar és nem magyar filmekkel? Van-e 
köze ennek a férfibarátságnak a Moszkva tér kamasz kompániájának akolmelegéhez 
vagy a Valami Amerika testvérkapcsolatához? Mi a helyi értéke és kontextusa a 
szeretnivalónak ábrázolt suttyóságnak? Hogyan értelmezzük a Kusturica-filmek 
hangulata, kisvilág-ábrázolása és az Üvegtigris-filmek közötti (lehetséges) kapcso
latokat? Másik regiszterre váltva: milyen párhuzamok és különbségek vannak a 
Honfoglalás, a Sacra Corona vagy a Hídember, illetve a kortárs lengyel, szlovák 
és orosz történelmi eposzok között? Vagy még inkább: miféle magyarságképet 
mutatnak ezek a filmek, minek mentén, netán minek ellenében fogalmazzák meg 
magukat – és mutatnak-e valamit más nemzetekről, többségi és kisebbségi kultú
rákról, befogadásról és annak konfliktusosságáról? Milyen eredményt hoznának 
olyan összehasonlító elemzések, amelyek hasonló témát eltérő perspektívából fel
dolgozó magyar filmeket vetnének össze? Hogyan beszélget egymással a Honfog-
lalás romantikusheroikus hangvétele és a Magyar vándor gunyorossága? Meny
nyiben tézis és antitézis a Hídember és a Bereményi-filmet kifigurázó low budget 
paródia, a Legkisebb film a legnagyobb magyarról kettőse? Milyen különbségek 
vannak A napfény íze, illetve a Glamour családtörténeti és társadalomtörténeti 
képletei között? 4

Természetesen a hagyományos szerzői filmes értelmezésekben is számos régi-új 
kérdésirány nyitható a nemzeti film problémája mentén. Ilyen a lokális és globális 
kontextusok közötti váltás vagy a kultúrák közötti átjárások kérdése. Annak a 
vizsgálata, hogy milyen közegben, milyen helyszíneken játszódnak a mai magyar 
filmek. Mit mutatnak fel Magyarországból, illetve hogy amit felmutatnak, az vajon 
kulturálisan miként azonosítható? A kortárs magyar filmek szegénységábrázolása 
vajon vizsgálható-e az önegzotizálás kérdéseként, az Erdélyben játszódó magyar 
filmek csoportja pedig a posztkolonialitás hívószava mentén?5 

4 A magyar történelmi film rendszerváltás utáni trendjeiről lásd záhonyiáBel Márk: Történelem 
és populáris mitológia az 1989 után magyar műfaji filmben. Metropolis, 2010/1. 44–55.

5 sághy Miklós: Szegénységfilmek mint kulturális exportcikkek. Élet és Irodalom, 2013/38. 13. 
dánél Mónika: Kihordó természet, kultúra, nők – belső gyarmatok. Kortárs magyar filmek poszt
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A nemzeti filmkultúra kereteinek újragondolása azonban nem pusztán a tar-
talomelemzés szempontjából jelent új kérdésirányokat. A gyártás és a befogadás új 
kontextusai legalább ennyire lényegesek. Hiszen a mai európai filmkultúrában a 
tisztán nemzeti produkciók egyre kevésbé jellemzőek. Éppígy, hagyományos érte
lemben lokalizált vagy lokalizálható közönségről is egyre kevésbé beszélhetünk, 
amennyiben például ez egyes nemzeti filmkultúrák alkotásait nem csak idehaza 
nézik (sőt a művészfilmeknek nagyobb közönsége van külföldön és fesztiválokon, 
mint odahaza), és már rég nem a mozi a filmfogyasztás központi intézménye. 
A gyártás tekintetében a koprodukciók számának emelkedése és a szupranacionális 
támogatások (regionális filmalapok, illetve az európai támogatási rendszerek) erő
södése a perdöntő, a befogadás szempontjából pedig az új technikák és platformok 
(DVD, VOD, letöltőkultúra), illetve az önálló iparrá és intézményrendszerré tere
bélyesedett nemzetközi filmfesztiválvilág rendezi át a terepet. A kortárs európai / 
nemzeti filmkultúrák fő kérdése nem az, hogy könnyű vagy nehéz egyes produk-
ciók nemzeti hovatartozásának eldöntése, hanem hogy mit kezdünk a mindenféle 
értelemben határátlépő filmek hosszú sorával. Kinek szólnak, miről mesélnek, mi
lyen azonosulási mintákat mutatnak fel ezek a filmek? Ki és mennyiben tud magá
ra ismerni a történeteikben és hőseikben? Vegyünk csak párat az elmúlt bő tíz év 
magyar filmjeiből. A torinói ló, Fehér isten, A napfény íze, Arccal a földnek, Sacra 
Corona, Drum bun – Jó utat, Womb – Méh, Isztambul, Varga Katalin balladája, 
Szobafogság (Pinprick), SOS Love – Az egymillió dolláros megbízás, Morgen, 
Bahrtalo! Jó szerencsét! Ezeknek a filmeknek a rendezői között van nemzetközi
leg jegyzett magyar rendező, elsőfilmes vajdasági, illetve román filmes, Magyar-
országon tanult amerikai, illetve itt élő brit rendező. Mindegyik koprodukció, 
mindegyiknek több-, de inkább soknemzetiségű a stábja és a szereplőgárdája, bár 
akad közöttük olyan is, melynek „csak” egyik fontos szereplője nem magyar, ha
nem ismert olasz színész. A beszélt nyelveket tekintve is igen változatos a lista. 
Van közöttük Magyarországon játszódó kamaradráma, akad Erdélyben játszódó 
történet, de van fiktív helyszínen és időben játszódó darab is. A határátlépés, 
a helyszínváltoztatás, az utazás, a kultúraköziség majd’ mindegyikben meghatá-
rozó. Nem sorolnánk be mindegyik filmet a magyar nemzeti filmográfiába (mert a 
filmtörvények pontrendszere vagy a kategorizációs logika mást adna ki), de mind
egyik film intenzív dialógusban van a magyar kultúrával és filmkultúrával. 
A nemzeti filmkultúra kereteinek újragondolása a gyakorlatban (a filmkészítői, 
kulturális, elemzői gyakorlatban) annyit tesz, hogy ezekkel a gyártási, intézményi, 
kulturális vonatkozásokkal és kölcsönkapcsolatokkal bíbelődünk. Annak esélye és 

koloniális olvasatai . Metropolis, 2011/3. 56–65., illetve strAusz László: Visszabeszélés és ön -
egzotizálás. A posztkoloniális filmelméletek kelet-európai alkalmazhatóságáról. Pannonhalmi Szemle, 
2014/1. 104–119.
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szándéka nélkül, hogy tiszta elhatárolásokat tudnánk vagy akarnánk tenni. A ket
tős vagy sokszoros foglaltság,6 az átfedések, mellérendelések és határátlépések 
hibrid kulturális szőttese mindig sajátos mintázatot jelent, ezért a legjobb, ha eset
ről esetre haladva ezekre az egyéni leosztásokra és keveredésekre figyelünk az 
elemzésekben. 

Bevételek és kivételek

Amikor nem elméleti irányzatokról és értelmezési lehetőségekről beszélünk, ha
nem konkrét filmipari tendenciákról, a nemzeti keretek elég magától értetődőek. 
Intézményi szinten a nemzeti filmgyártás jelenti a stabil támpontot: a különböző 
filmtörvények és támogatási szabályzatok olykor igen bonyolult kritériumok és 
pontrendszer segítségével határozzák meg, hogy mi számít nemzeti produkciónak 
(az alkotók nemzeti hovatartozása, produkciós háttér, forgatási helyszín, a film 
 témájának kulturális vonatkozásai stb.). Az összeurópai támogatási alapok és a 
 koprodukciós szabályzatok szintén aprólékos feltételrendszer szerint dolgoznak. 
Csakhogy amikor nézőként filmet választunk, akkor nem a statisztikai besorolás 
alapján döntünk. Hanem téma, műfaj, szereplők, rendező, hírverés, szájpropa ganda 
és megannyi más faktor alapján. Nézőként nem az érdekel minket, hogy Haneke 
vagy Kieslowski francia (ko)produkcióban készített filmjei francia, osztrák vagy 
lengyel filmek, hogy a Harry Potter mennyiben brit vagy A napfény íze mennyi
ben magyar film. Kevésbé ismert filmkultúrák vagy rendezők esetében a nemzeti 
hovatartozás talán nagyobb orientáló szereppel bír, a világ legtöbb helyén azonban 
úgy tűnik, a döntő szempont az, hogy egy film amerikai, vagy sem. Az európai 
filmek pedig az esetek túlnyomó többségében nem amerikaiak. Kivéve a gyártási 
statisztikák szerint britnek számító, ám hollywoodi háttérrel és amerikai-nemzet
közi finanszírozással készített sikerfilmeket (Harry Potter, Skyfall), vagy mondjuk 
a Luc Besson műhelyéből kikerült akciófilmeket (főképp az Elrabolva-sorozat da
rabjait), amelyeket a nézők többsége akkor is amerikai filmekként néz, ha brit vagy 
francia cég gyártotta őket. Viszont egyelőre nem ezek a filmek jelentik az európai 
filmgyártás fősodrát. Hanem egészen másfajta alkotások. Vagy pontosabb, ha úgy 
fogalmazunk, hogy az európai filmnek épp az a sajátossága, hogy nincs fősodra 
(legalábbis nem olyan, mint az amerikai, hollywoodi filmeké).

Mennyiségi szempontból mindazonáltal az európai film napjainkban is virág
zik, évről évre igen sok filmet gyártanak a kontinensen, jobbára közpénzből és 

6 A kettős foglaltság Thomas Elsaesser kifejezése az európai filmkultúra egymást átfedő nemzeti–
transznacionális–európai kontextusaira. Thomas elsAesser: Kettős foglaltság. Tér, hely és identitás az 
1990-es évek európai filmjében. Ford. hornung Ágnes. Metropolis, 2010/2. 56−67.
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egyre változatosabb együttműködések keretében. Európában évente 1200-1300 
film készül, sokkal több, mint az Egyesült Államokban (a vezető hollywoodi stú-
diók mellett a független produkciókat is beleértve).7 A mozipiaci bevételek hatvan-
hatvanöt százaléka mégis az amerikai filmekhez köthető, és pusztán húsz-huszonöt 
százalék az európai alkotások részesedése. Az európai mozikban évente több mint 
ezer európai filmet mutatnak be, amerikai filmből pedig kétszáz-kétszázötvenet, az 
amerikai filmek átlagosan tehát sokkal nagyobb közönséget vonzanak, mint az eu
rópaiak. Ez a koncentráció vagy blockbustertrend (tehát az, hogy maroknyi film 
hozza a bevétel komoly százalékát, akár döntő többségét) évtizedek óta jellemző, 
és az elmúlt időben csak erősödött. A hollywoodi blockbusterekkel vetekedő né-
zőszámot az európai piacon az ezredforduló után csak néhány brit és francia film 
tudott produkálni (Életrevalók, Bridget Jones naplója, Asterix és Obelix). A nem
zeti piacokon gyakran előfordul, hogy egy-egy hazai alkotás vezeti a toplistákat 
(Spanyolországban a Torrente-filmek, Lengyelországban a látványos irodalmi 
adaptációk, néhány cseh komédia, mint az Oscar-díjig is eljutott Kolja), ezek azon
ban, ha el is jutnak az európai piacra, ott messze nem olyan sikeresek, mint oda-
haza. Az európai (és a nemzetközi) forgalmazás a kisebb nemzeti filmgyártásokat 
képviselő szerzői filmek számára különösen fontos, amelyek odahaza csekély né
zőszámot érnek el. Az elmúlt évtized fesztiváljait „végignyerő” román filmek össz
európai bevételének például tizede származik a hazai piacról, kilencven százaléka 
pedig az európai forgalmazásból jön.

Európai film: a láthatóság csapdái

Az amerikai filmek tehát most már lassan száz éve uralják az európai filmpiacot. 
Az arányok és a számok ugyan évről évre és országról országra változnak, de 
nincs olyan európai filmpiac (és más kontinensen sincs sok),8 amelyen a hazai al
kotásokból származó bevétel meghaladná az ötven százalékot. Európában a 2010-es 
években a francia, a cseh és a dán film volt a legsikeresebb odahaza: mindhárom 
országban stabilan huszonöt-harminc-negyven százalék a saját filmek hazai piaci 
részesedése. A skála másik végpontján a román, a portugál, az osztrák és a szlo

7 2011-ben például 1336 játékfilm készült Európában, míg az Egyesült Államokban 817. Indiában 
1255, Kínában pedig 588. Az európai mozipiac azonban kisebb az amerikainál: szintén 2011-ben 
Európában 954 millió mozijegyet adtak el, az USA-ban pedig 1 millió 285 ezret. (Ugyanebben az 
évben Kínában 370 millió, Indiában pedig 3 milliárd [!] mozijegy fogyott – az átlagos jegyárak azon
ban sokkal alacsonyabbak voltak, bevétel tekintetében tehát nem volt ekkora eltérés.) Lásd Focus: 
World Film Market Trends 2011. European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2012.

8 A török és az indiai filmgyártás, vagy az elmúlt másfél évtizedben hihetetlenül felfutó és oda haza, 
illetve a régióban is rettentően népszerű dél-koreai film talán a legerősebb ellenpéldák.
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vák film áll, ezekben az országokban a hazai film piaci részesedése gyakran az öt 
százalékot sem éri el. Európai kontextusban a magyar film is egyértelműen az al
sóházba tartozik: a kétezres években ugyan tíz százalék körül volt a hazai filmek 
piaci részesedése, az elmúlt években azonban (elsősorban a finanszírozás átalakítá
sa és ennek következtében a hazai filmgyártás másfél-két éves leállása miatt) ennél 
jóval alacsonyabb számok jellemzőek. 

Az európai filmgyártások egyik legnagyobb kihívását tehát a láthatóság csap
dái jelentik. Ezek közül az első kérdés, hogy miként tudnának legalább a hazai 
piacon sikert aratni. Erre a kérdésre a választ egyrészt a populáris filmek hazai 
változatai adják meg, ahogy azt Magyarországon is láthattuk: évente egy-két nép
szerű romantikus vígjáték a hazai filmek össznézőszámát jelentősen meg tudja 
dobni (Sose halunk meg, Csinibaba, A miniszter félrelép, Szabadság, szerelem, 
Valami Amerika 1–2). Egy-egy ilyen, jobbára elszigetelt kasszasikertől azonban a 
közönség alapvető attitűdje még nem, vagy csak lassan fog megváltozni. Azokban 
az európai országokban, ahol sikeres a hazai film, nemcsak a populáris filmeket 
nézik meg nagyon sokan, hanem általában is sokkal szívesebben néznek saját al
kotásokat . 

A hazai filmek hazai láthatósága azonban csak az egyik probléma. A következő 
csapda a hazai filmkultúrák európai láthatósága. Ugyanis a nem hazai és nem 
amerikai filmek bevétele vagy nézőszáma Európában szinte mindenütt hasonló, és 
hasonlóan alacsony. Ha az éves európai mozistatisztikákból levesszük az amerikai 
és a hazai produkciókat, akkor a fennmaradó alkotások a piaci torta töredékét, tíz-
tizenöt százalékát képviselik. Némi sarkítással: Európában a hazai filmek a saját 
piacukon az amerikai filmek ellenében sikeresek (és viszont, ha sikertelenek, ak
kor az amerikai filmek piaci részesedése magasabb az átlagnál), míg a nem hazai 
és nem amerikai filmek csak nagyon nehezen jutnak közönséghez. Az európai fil
mek tehát nemhogy a nemzetközi (Európán kívüli) piacon, hanem a nem hazai, 
európai piacon sem tudnak érvényesülni.

Ráadásul – és ez lenne a harmadik láthatósági csapda – a hazai piacon sikeres 
populáris filmek a legritkább esetben lépik át az országhatárokat (leszámítva a na
gyobb európai filmgyártások népszerű darabjait: francia vígjátékokat, német törté
nelmi drámákat, brit gengszterfilmeket). Az európai piacon elsősorban a nemzet
közi fesztiválokon sikeres művész- vagy szerzői filmek forognak, és ezek külföldön 
gyakran sokkal nagyobb nézőszámot érnek el, mint odahaza. 

Az európai film sokszoros csapdahelyzetét tehát az jellemzi, hogy az univerzá
lis műfaji sémák domesztikált, hazai változatai (lengyel romantikus vígjáték, dán 
krimi, holland melodráma) csak a saját piacon sikeresek, a nemzetközi fesztivál-
hálózatban érvényesülő szerzői filmek pedig ugyan aránylag könnyebben utaznak 
és lépnek át kulturális és országhatárokat – csakhogy ezeknek az alkotásoknak 
a hazai nézettsége erősen hullámzik, és ritkán kiugróan magas. Ez a paradoxon a 
kortárs kelet-közép-európai filmben igazán szembetűnő. A hazai népszerűség és 
a fesztiválsiker szinte fordítottan arányos egymással: a régióban a hazai piacon a 
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legnagyobb részesedéssel a cseh filmek bírnak, a legmagasabban jegyzett nemzet
közi fesztiválokon (Cannes, Berlin) azonban szinte alig szerepelnek cseh filmek. 
Az elmúlt évtized fesztivál-sikersztoriját a román szerzői filmek jelentik, miköz
ben odahaza a román filmek piaci részesedése szinte láthatatlan. (A magyar példa 
inkább a románhoz, a lengyel pedig inkább a cseh esethez áll közelebb.) Ez persze 
csak sarkított példa, és ha egyáltalán, akkor a kisebb és közepes filmgyártások 
jellemzésére lehet érvényes, hiszen a német, francia, orosz, spanyol vagy olasz fil
mek esetében, már csak az adott filmkultúra volumene miatt is, nem válnak ilyen 
drasztikusan szét a népszerűség és a presztízs szempontjai.

Sokan tehát az amerikai film európai dömpingjét épp arra vezetik vissza, hogy 
a nyelvek, kultúrák, intézmények és szabályozások által sokszorosan tagolt európai 
piacon a legtöbb nemzeti filmkultúra szükségszerűen és elsősorban a saját piacára 
„termel”, a lokális igényekre koncentrálva azonban nem tud nagyobb körben sike
res lenni. Amennyiben viszont egy tágabb, regionális vagy nagyobb nemzetközi 
(európai) közönséget szólít meg, akkor a gyártási és kulturális sajátosságok, illetve 
különbségek összeegyeztetése jelent problémát.

Erre a filmre? Ennyi pénzt?

Ha egy filmet sokan néznek meg, vagy egy film sok és komoly díjat kap, akkor 
általában nincs mit magyarázni. A kasszasiker és a fesztiválsiker önmagában erős 
legitimitást ad. A nemzeti filmgyártások többsége természetesen arra törekszik, 
hogy a népszerű filmkultúra és a presztízsfilmek számát növelje, és a közöttük 
lévő „szürke zónát” csökkentse, vagy valamilyen egyéb érvvel (kulturális tarta
lom, elsőfilmesek támogatása, koprodukciók elősegítése stb.) megvédje a sem nem 
sikeres, sem nem díjnyertes filmeket. Az arányok, az érvek és a módszerek azon
ban nagyon eltérőek, ahogy az európai nemzeti filmkultúrák karaktere is nagyon 
különböző. 

Az előzőekben egyetlen kurta félmondat erejéig már szóba került az, hogy az 
európai filmek döntő többsége dominánsan közpénzből készül. Mégpedig nem ke
vés pénzből, a becslések szerint évente több mint kétmilliárd eurót fordítanak a 
különböző európai finanszírozási rendszerek filmgyártásra.9 Láthattuk azt is, hogy 
piaci sikerre ez a befektetés csak ritkán és nehezen váltható. Ezért is szokás úgy 
fogalmazni, hogy az európai filmgyártások alapproblémája, hogy a gyártási költsé

9 Ebben az összegben csak a közvetlen finanaszírozás (nemzeti, szupranacionális és regionális) 
van benne, a közvetett támogatás (befektetési és adókedvezmények) újabb 1 milliárd eurót tesznek ki. 
Lásd Public funding for film and audiovisual works in Europe. European Audiovisual Observatory, 
Strasbourg, 2011.
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gek igen magasak, a megtérülési lehetőségek azonban igen gyengék. Állami sze
repvállalás nélkül tehát nem nagyon lehet működőképes filmgyártást fenntartani. 
Az állami szerepvállalásnak azonban igen sok módja lehet. A nyolcvanas évek vé
gén ezek a variációk az amerikai filmes dömping nyomása alatt formálódtak. Az 
évtized végén az európai (elsősorban nyugat-európai) filmgyártások a növekvő 
hollywoodi befolyással szemben próbálták felvértezni magukat.10 A védekezésnek 
két fő stratégiája volt: az egyik a nemzeti piacvédelmi és filmtámogatási rendsze
rek felülvizsgálata és átalakulása, a másik pedig az európai filmkultúra egységes 
intézményrendszerének kialakítása.

A nemzeti piacvédelmi és filmtámogatási rendszerek újragondolása során egé
szen különböző stratégiák és elvek versenyeznek egymással. A „szabályzók”, 
avagy „beavatkozók” és a „liberálisok”, avagy „deregulálók” vitájában a szabályo
zók, avagy piacvédők legfontosabb eszköze a kvótarendszer volt, míg a deregulálók 
a közvetett támogatási politikákban hittek (adó- és befektetési kedvezmények).11

A nyolcvanas évek az audiovizuális tartalmakat védő intézkedések megjele-
nésével volt jellemezhető. A kilencvenes években a korábbi, elsősorban kulturális 
értékeket előtérbe helyező támogatási rendszerekben elindult egyfajta egyensúly
keresés, ugyanis új, lényeges prioritásként jelentek meg a gazdasági célok és as
pektusok is. A kilencvenes évek végétől kezdve, illetve a kétezres években igen 
sok európai országban hoztak a filmipart (és a támogatásokat) is szabályozó fil
mes-audiovizuális kerettörvényeket – a 2004-es magyar filmtörvény tehát ebbe a 
kontextusba illeszkedik. Továbbá, a kilencvenes években megindult trend, amely 
a gazdasági szempontokat igyekszik mind komolyabb mértékben figyelembe ven
ni, leggyakrabban valamilyenfajta, a mozisikereket díjazó automatikus támogatási 
szisztéma felállításával valósult meg12 – a magyar filmtörvény ebből a szempont
ból is követte az európai trendet. A hazai szabályozás a kétezres években abból a 
szempontból is szinkronban volt az európai trendekkel, hogy idehaza és Európá
ban egyaránt a mozisikereket támogató automatikus mechanizmusok igen gyakran 
adókönnyítő intézkedésekkel együtt, vagy azok következményeként jelentek meg. 

Az EU-t megalapító 1992-es maastrichti szerződésben is kiemelten szerepel a 
kultúra támogatása – a kortárs európai filmtámogatási rendszereknek ez a kitétel 
az egyik elvi és jogi alapja. (A „kulturális kivétel” elve játszotta a kulcsszerepet az 

10 Peter humPhreys: EU audiovisual policy, cultural diversity and the future of public service 
broadcasting. In: Jackie hArrison – Bridgette Wessels (ed.): Mediating Europe: New Media, Mass 
Communications and the European Public Sphere . New York, Berghahn Books, 2012. 183–212. 

11 Ezeket az elnevezéseket Richard Collins monográfiájára hivatkozva használja a szakirodalom. 
Richard collins: Broadcasting and Audio-Visual Policy in the European Single Market. London, John 
Libbey & Co Ltd., 1994.

12 Az északi és a balti országokban ekkoriban vezettek be ilyen rendszereket, míg a déli országok
ban (Franciaország, Olaszország, Spanyolország) működő szisztémákat ebben az időben megrefor-
málták . 
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1993-as európai-amerikai GATT-tárgyalásokon, amelyeken a francia kulturális 
lobbi által vezetett európai delegáció sikeresen védte meg, vonta ki az európai fil
meket a teljes szabad kereskedelmi kitettség alól.) A kilencvenes években és a két-
ezres években mindazonáltal rendszeresek voltak az elemzések és a vizsgálatok 
egyes nemzeti filmtámogatási rendszerekről és azok EU-szabályozásokkal kompa
tibilis mivoltáról – így több alkalommal a magyar filmtörvényről is.13

Az európai nemzeti filmtámogatási rendszerek tehát az elmúlt évtizedekben 
nemcsak sokat változtak, a differenciálódás, illetve a kulturális, politikai és gaz-
dasági aspektusok közötti egyensúlykeresés felé elmozdulva, de az éves támogatá
si összegek is emelkedtek. Különböző számítások szerint a kilencvenes évek köze
pén Nyugat-Európában évi félmilliárd ECU lehetett az éves állami filmtámogatás 
(a forint/ECU árfolyam 1995-ben 162, 1996-ban 191 volt), a kétezres évek elején 
meghaladta az egymilliárd eurót, napjainkban pedig, ahogy erről már volt szó, két
milliárd euró körül lehet ez az összeg.14

Európai összefüggésekben tehát a magyar filmtámogatási rendszer alakulásáról 
az elmúlt évtizedekben azt mondhatjuk, hogy az a rendszerváltás után, az állami, 
szocialista stúdiórendszer lebontásával, és egy új támogatási intézmény, a Magyar 
Mozgókép Alapítvány felállításával, követte a kelet-európai országok trendjeit. 
A kétezres években a magyar filmtörvény, illetve annak kulturális és gazdasági 
aspektusokat egyaránt figyelembe vevő szabályozása (a hazai filmgyártás helyzeté
nek megerősítése, adó- és befektetői kedvezmények, a hazai filmipar fejlesztése és 
nemzetközi integrácója)15 szinkronban volt mind az egységesülő európai filmipar 
trendjeivel, mind a különböző európai filmtámogatási rendszerek alakulásával. 

13 zAchAr Balázs: Filmtámogatás az Európai Bizottság szemüvegén keresztül. Állami Támoga-
tások Joga, 2013/4. 115.

14 André lAnge – Tim Westcott: Public funding for film and audiovisual works in Europe – 
A comparative approach. European Audiovisual Observatory, 2004.

15 Az elmúlt tíz év stúdióalapítási hulláma (Korda Stúdió, Etyek, Origo Film Group Rákospalota, 
Stern Stúdió, Pomáz), illetve a MAFILM műtermeinek a felújítása nemzetközi szinten is versenyképes 
filmipari infrastruktúrát hozott létre. A Filmtörvénnyel bevezetett befektetési és adókedvezmények 
nem pusztán a hazai filmek gyártását segítik, hanem a Magyarországra vonzott külföldi bérmunkák 
előtt is megnyitották az utat. (A filmgyártási költésekben az arány hozzávetőleg egyötöd-négyötöd a 
nemzetközi bérmunkák javára.) A stúdióépítések és a közvetett állami támogatás (adókedvezmények) 
ugyanannak a rendszernek a szorosan összekapcsolódó két oldalát jelentik, hiszen a kedvezmények 
révén tudott hazánk versenyképes árakat, az új stúdiók révén pedig korszerű infrastruktúrát felmutatni 
a nemzetközi piacon. Az új stúdiók hálózata elsősorban nem is a magyar filmek gyártását szolgálja (bár 
hazai produkciók is forogtak az új műtermekben), hanem az angolszász televíziós és filmes bérmun
kákat, illetve részben a reklámfilmgyártást. A nemzetközi stábok komoly hazai pénzköltése, valamint 
az A-kategóriás filmek és sorozatok hazai forgatásának turisztikai és PR-értéke mellett azonban a 
filmipari fordulat természetesen a hazai filmszakma számára is haszos. Szakemberek százainak ad 
munkát, akik olyan volumenű produkciók elkészítésében és lebonyolításában szerezhetnek tapaszta-
latot, amit hazai filmekben nem tudnának. 
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Az elmúlt években felállított új rendszer és a Magyar Nemzeti Filmalap, működé
sét és forrásait tekintve (a Hatoslottó bevételeit sikerült átirányítani a filmfinanszí-
ro zásba) szintén számos európai ország szabályozásához hasonlítható.

Az egyes filmtámogatási rendszerek struktúrája azonban nem minden. A finan
szírozás átalakítása az elmúlt pár évben nem véletlenül kavart hatalmas vitákat, 
hiszen a közpénzek felhasználásának kardinális kérdései kerültek elő (önkormány
zatiság, kontroll, konszenzuskeresés, átláthatóság). Mindezzel együtt megkockáz
tatható, hogy nem a pénzosztás szervezeti rendje a perdöntő abban, hogy jó vagy 
rossz filmek születnek. A Magyar Mozgókép Közalapítvány felszámolása, majd a 
Magyar Nemzeti Filmalap megalakítása körüli viták, az átalakítás keménysége, 
a konszenzusok elmaradása, a magyar filmgyártás időszakos leállása, és minden
nek az emberi és szakmai kapcsolatokban mérhető ára igen nagy. Nagy kérdés, 
hogy mikorra sikerül kilépni az elmúlt évek hosszúra nyúlt árnyékából. Mikor és 
hogyan lehet a sebeket és defekteket enyhíteni, javítani. A magyar filmgyártás az 
elmúlt egy-két évben immár az új rendszerben működik. A továbbiakban azonban 
elsősorban nem erről a rendszerről kívánok szólni, hanem arról a kulturális kör
nyezetről és átalakuló médiakultúráról, azokról a régi és új kérdésekről, elvárá-
sokról, szempontokról és értékekről, amelyek a magyar filmeket körülveszik, hatá
rolják és meghatározzák ma . 

Mozivásznon innen és túl

Amikor filmekről beszélünk, általában mozipremierekre gondolunk. Csakhogy 
kérdés, mennyiben jogos a filmet kizárólag a mozihoz kötni. Egyrészt a mozi-
forgalmazási bevétel már messze nem a legfontosabb bevételi forrása a filmeknek. 
A 2000-es évek derekán, a DVD-lejátszók széles körű elterjedése utáni években és 
egyben az online filmfogyasztás robbanása előtti pillanatban az európai DVD-piac 
(eladott és kölcsönzött filmeket együtt számolva) másfélszer akkora bevételt jelen
tett, mint a mozipiac. Ezt a trendet elsősorban a nyugat-európai DVD-fogyasztás 
fűtötte, de az évtized közepén a hazai DVD-piac nagyságát is legalább a mozi-
piaccal azonosnak becsülték az elemzések (sőt többek szerint a legális DVD-piac 

Amúgy egy friss felmérés szerint 2010 és 2014 között Magyarországon a filmgyártásra fordított 
költések elérték a GDP 0,15 %-át. Ez az arány két és félszerese az európai átlagnak (a GDP-arányos 
átlag számítása nyilván egy stratégia a lehetséges méricskélések közül), és az európai országok közül 
a filmipar hazánkban járul hozzá legnagyobb mértékben a gazdaság növekedéséhez. A Magyar 
Nemzeti Filmalap sajtóközleménye (2015. 03. 02.) az European Audiovisual Observatory vonatkozó 
sajtóhíre alapján.

http://www.obs.coe.int/documents/205595/3477362/PR+Fiscal+Incentives+Report+publication+
EN.pdf/1ee48699-70bc-4e2d-9841-9446953aedbc 

http://www.obs.coe.int/documents/205595/3477362/PR+Fiscal+Incentives+Report+publication+EN.pdf/1ee48699-70bc-4e2d-9841-9446953aedbc
http://www.obs.coe.int/documents/205595/3477362/PR+Fiscal+Incentives+Report+publication+EN.pdf/1ee48699-70bc-4e2d-9841-9446953aedbc
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értéke messze meghaladta a moziforgalmazásból származó bevételeket). Azóta 
ugyan a DVD-piac erősen összement, és dinamikusan jönnek fel a digitális plat
formok (elsősorban megint csak Nyugat-Európában), de bevétel tekintetében egy
előre még nem versenyképesek a DVD-piaccal és a mozipiaccal. Egyelőre. 

A magyar filmek számára azonban a DVD már, a digitális platformok (online 
stream, VOD és társaik) még nem jelentenek igazi kitörési pontot. Sajnos a magyar 
filmkultúra a 2000-es évek DVD-forradalmát átaludta (nemcsak a friss magyar 
filmek, de – a jogok körüli viták és hercehurca miatt – a filmtörténeti klasszikusok 
sem tudtak rendes, szisztematikus sorozatként megjelenni). Nagyon sok film meg 
sem jelent DVD-n vagy nem elérhető. Esetleg elérhető online (a NAVA gyűjte-
ményei a modern magyar filmtörténet reprezentatív alkotásait elég jól lefedik, az 
Indavideo pedig kortárs magyar filmekből nyújt jó minőségű, ingyenes válogatást), 
de ez messze nem minden. Sok film továbbra is nehezen beszerezhető, vagy csak 
rossz minőségben elérhető. A YouTube még mindig a magyar filmek iránt érdek-
lődők egyik fő célpontja, a torrentoldalakról nem is beszélve. A legnépszerűbb 
torrentoldalakon igen változatos és bő a magyar tartalom, és nem pusztán a DVD-
kiadások, hanem a tévében vetített filmek rippelt változatai is fent vannak. A VOD 
a tartalomszolgáltatók óvatos vagy lelkes próbálkozásai (például pár évvel ezelőtt 
a Filmklikk projektje) ellenére még nem futott fel igazán. A mozin kívül ugyan 
van élet a magyar filmek számára, ha az a kérdés, hogyan tudna eljutni minél több 
nézőhöz (ingyen),16 de a kereskedelmi siker vagy komolyabb bevétel érdekében 
(legalábbis a hazai digitális kultúra közegében) egyelőre még elmaradt az áttörés.17 
Az mindazonáltal biztosan állítható, hogy ha az a kérdésünk, hogy hányan néztek 
meg egy-egy új magyar filmet, akkor bizonyosan nem a mozis nézőszámokból 
 érdemes kiindulnunk. A televíziós vetítések, a DVD-forgalmazás vagy a torrent 
megsokszorozza a magyar filmek nézőinek számát. Hogy ezeken a csatornákon 
mekkora közönséghez jutnak el a hazai filmek, arra legfeljebb csak alkalmi példák 
és becslések vannak.18 Tanulságos azonban a kortárs magyar filmkultúráról való 

16 A Fekete leves című gengsztervígjátékot 2014-ben maguk az alkotók juttatták el az egyik veze
tő magyar torrentoldalra, hogy legalább így találjon nézőket magának, és a mozikban pár ezres néző
számot produkáló filmet pár hét alatt hozzávetőleg hetvenezren töltötték le.

17 Bővebben lásd a Filmvilág friss összeállítását a témában (kortárs alternatív filmforgalmazás, 
kisköltségvetésű magyar filmek, más néven garázsmozik): Mozi vs internet. Filmvilág, 2015/5. 4–12.

18 A hazai online filmes feketepiac legkomolyabb, empirikus vizsgálaton alapuló elemzése, Bodó 
Balázs és Lakatos Zoltán néhány évvel ezelőtti kutatása nem a magyar filmek letöltésének a kérdésére 
koncentrált. Az ő megállapításaikhoz képest mostanra valószínűleg több hazai alkotás elérhető 
torrentoldalakon, ám kérdés, hogy ez vajon a „magyar filmet nem lopunk” szolidaritás megtöréseként 
értelmezhető-e. Bodó Balázs – lAkAtos Zoltán: A filmek online feketepiaca és a moziforgalmazás. 
Kulturális alkotások magyarországi online kalózközönségének empirikus vizsgálata. Kézirat: 2010. 
március. http://people.mokk.bme.hu/~bodo/phd/bodo_lakatos_mozi_es_fajlcsere_201003.1&2.pdf 

http://people.mokk.bme.hu/~bodo/phd/bodo_lakatos_mozi_es_fajlcsere_201003.1&2.pdf
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beszédnek ez a vakfoltja: hogy úgy próbálunk magyar filmekről értekezni, hogy 
közben kevés fogalmunk van arról, hogy vajon ténylegesen milyen közönség, hol, 
milyen platformon, milyen formában nézi ezeket a filmeket.

Adászavar? – a magyar film esete a televíziókkal

Lehet, hogy a digitális platformok és a DVD-piac emlegetésével máris túl előre 
szaladtam. Hiszen a filmgyártás természetes szövetségeséről, a televíziókról még 
egy szó sem esett. Pedig az európai filmkultúrák a hetvenes évek óta sikeres szim
biotikus kapcsolatban élnek – elsősorban a közszolgálati – televíziókkal. A film
kultúra izgalmas és vonzó tartalmat tud szolgáltatni a kielégíthetetlen étvágyú, 
műsorigényű televízióknak, azok pedig (társ-) finanszírozóként tudnak hozzájárul
ni a mozgóképipar és -kultúra sikeres működéséhez. Ehhez képest a magyar film
szakma és a televíziók kapcsolatát általában sötét színekkel szokás jellemezni, azt 
hangsúlyozva, hogy a hazai filmkultúra a rendszerváltás utáni évtizedekben nem 
tudott partnerre találni sem a közszolgálati televíziókban, sem a kereskedelmi té
vékben. Ez ugyan nagy vonalakban igaz, de azért nem feltétlenül csak fekete 
 színekkel lehet jellemezni a hazai filmes-audiovizuális szektor együtt(nem)műkö
dését. A Magyar Televízió gyártóként, koproducerként, gyártási kapacitás és mű -
soridő, reklám felajánlásával számtalan magyar film létrehozásában közreműkö
dött, bár a hosszabb távú, szisztematikus együttműködés a különböző nagy ívű 
tervek és szerződések ellenére (a Telefilm-projekt az 1990-es években, majd a 
2004-es filmtörvénnyel létrehozni szándékozott Mozgókép Koordinációs Tanács 
és az MMK, valamint az MTV együttműködése) valahol mindig elbukott, vagy 
nem futott végig. A Duna TV magyar filmek (elsősorban dokumentumfilmek, rö
vidfilmek, kísérleti és low budget független alkotások) gyártójaként, valamint a 
magyar filmek egyes számú televíziós bemutatóhelyeként volt kulcsfontosságú. 
A kereskedelmi tévék nélkül pedig valószínűleg a hazai populáris filmkultúra új
hulláma és részleges modernizálódása is másként zajlott volna le (bár tudom, hogy 
sokan éppen egy ilyen alternatív forgatókönyvnek szurkoltak volna, a lehető leg
rosszabb verzióként elgondolva azt, ami mégis történt és létrejött). 

A magyar film és a televíziók közötti keresztkapcsolatok kérdését különösen 
éles fénybe helyezi a „minőségi televíziózás” és a sorozatkultúra kortárs hiper-
hulláma. Miközben a formai és műfaji frissítésekben bővelkedő tévésorozatok vi
lágszerte a mozgóképipar megújuló energiaforrását jelentik, idehaza csendesebben 

Egy friss cikk a témában: klág Dávid: Persze, hogy mindenki torrentezik, ha nem lehet máshogy. 
Index (2015. 02. 27.) http://index.hu/kultur/media/2015/02/27/fekete_leves_ncore_streaming_vimeo_
youtube_stb/

http://index.hu/kultur/media/2015/02/27/fekete_leves_ncore_streaming_vimeo_youtube_stb/
http://index.hu/kultur/media/2015/02/27/fekete_leves_ncore_streaming_vimeo_youtube_stb/
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zajlik az áttörés. Persze az amerikai televíziózásban sem minden sorozat tartozik 
a „minőségi TV” kategóriájába, mert masszív termés adja a hátteret. Ezért nálunk 
is a hazai gyártású sorozatkínálat gazdagodása és a műfaji paletta bővülése lehet 
a trendváltás első lépcsője. A Tűzvonalban, a Géniusz, a Diplomatavadász, 
a Haction, a Fapad, a Kossuthkifli vagy épp a Társas játék és persze a kritikusok 
által is elismert Terápia például a választék bővülésének erős jele. És egyben a 
hagyományos elitista reflexeink felülvizsgálatára kényszerítő alkotások sorozata.19 

A tévésorozatokról való beszéd hiányát felvető kérdésre a sablonválasz sokáig 
ugyanaz volt, mint a műfaji filmekről folytatott diskurzust hiányoló felvetésekre. 
Ugyan a magyar műfaji filmeknek, illetve a televíziós sorozatoknak vannak klasz
szikusaik (A Tenkes kapitányától a Szomszédokig húzódó skála korántsem csak 
kultúrszociológiai érdekességekkel, és nem utolsósorban mai napig nagy népszerű
séggel bír) és van bizonyos hagyományuk, a kortárs termés annyira ritka, vegyes 
és egyenetlen, hogy nem jelent komoly elemzői kihívást. Ez az elitista hozzáállás a 
kritikusi nemzedék- és szemléletváltással lassan megváltozott, miként a hazai 
gyártású populáris filmek és sorozatok piaca is komoly változáson ment át az el
múlt bő évtizedben. Ahogy a magyar műfaji filmek ezredfordulós újhulláma és 
modernizációja (Valami Amerika 1–2, Kontroll, Csak szex és más semmi) hirtelen 
az érdeklődés középpontjába dobta a populáris filmkultúra kérdését, az elmúlt 
években a magyar televíziós sorozatkultúra modernizációja is elindult. 

A hazai gyártású sorozat mellett szóló legerősebb érv az, hogy hazai (ismerős 
helyszínek és problémák, magyar színészek, helyi ízek jellemzik), valamint az, 
hogy az adott csatorna számára exkluzív tartalmat jelent. A sikersorozatok külön
böző évadjai több csatornán is elérhetők, egy-egy saját gyártású sorozat azonban 
az anyaadó megkülönböztető emblémája lehet. Ez a prémium tartalom viszont sok 
pénzbe kerül: egy saját gyártású sorozat egyetlen epizódjának költségvetéséből 
adott esetben egy amerikai széria fél évadját meg lehet vásárolni. Ennek ellenére 
látszik, hogy a csatornaarculatot erősítő, saját sorozat mennyire fontos lehet. A né
zettségi versenyben lemaradó közszolgálati tévé éppúgy többek között saját gyár
tású sorozatokkal (Hacktion, Szájhősök, Marslakók, Fapad) próbál új imázst te
remteni, ahogy egy-két korábbi kísérlete (Született lúzer), illetve saját produkcióban 
készített sikeres dokumentumfilmjei (Láthatatlan húrok – A tehetséges Pusker nő-
vérek, Szerelempatak) után az HBO is előállt a maga variációival (Társas játék, 
Terápia). A két tévé piaci helyzete és stratégiája nyilván élesen különbözik, a saját 
gyártású sorozat mint prémium tartalom azonban most épp összekapcsolja őket.

A hazai gyártású sorozatok megítélésének legforróbb kérdése a helyi érték, 
a lokális tartalom. A magyar tévésorozatokkal (és gyakran a populáris filmekkel) 

19 VArgA Balázs: Mindenkinek van egy párja – Társas játék. Filmkultúra, 2012. február, http://
www.filmkultura.hu/archiv/filmek/cikk_reszletek.php?kat_azon=1256

http://www.filmkultura.hu/archiv/filmek/cikk_reszletek.php?kat_azon=1256
http://www.filmkultura.hu/archiv/filmek/cikk_reszletek.php?kat_azon=1256
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szemben az egyik leggyakoribb, már-már közhelyszámba menő kritika, hogy túl
ságosan mintakövetők: erőltetetten próbálnák hazai talajba átültetni valamely 
nemzetközi sikerreceptet. Így állnak elő a hozott anyag – hazai tartalom kettőssé
gét hangsúlyozó film- és sorozatpárok, és lesz a Tűzvonalban a 24, a Hacktion az 
MI5, a filmek közül pedig mondjuk az Európa expressz a Száguldó erőd magyar 
verziója a közvélekedésben. Azon túl, hogy az analógiák felmutatása a katego-
rizáció és az értékelés bombabiztos technikája, ez a fajta érvelés épp a lényeg mel
lett fut el. A bevett minták átvétele egyáltalán nem baj – és nem is új dolog. Leg
alábbis nem az eredetiség helyett a remixet futtató posztmodern szellem terméke. 
A kultúraközi újramegfilmesítések, sőt még tágabban, a kultúrák között vándorló 
sikeres történetminták vagy mémek igencsak klasszikus jelenségek, végső soron a 
kultúra, pontosabban elsősorban a populáris kultúra működésének, terjedésének és 
újratermelésének meghatározó gyakorlatát jelentik. A kérdés tehát nem az, hogy 
egy adott film vagy sorozat milyen „eredetire” vezethető vissza, mert ennek kimu
tatása egyrészt csak elemzői-értelmezői mutatvány, másrészt egyetlen mű sem a 
semmiből és a semmibe született. Inkább az a kérdés, hogy az adott mém / minta / 
motívum átvétele és új terepen vagy anyagon való alkalmazása mennyire kreatív, 
és hogyan lesz sikeres . A fent említett sorozatok közül a Terápia eddigi két évadja 
volt a legnagyobb presztízsugró (többek között a filmkritikusok díját is elnyerve). 
Az izraeli licenc alapján (amelyből amerikai változat is készült) Kelet-Európában 
a magyaron kívül cseh, lengyel és román verzióban is leforgott Terápia a témák, 
karakterek, konfliktustípusok és a történetív megtartásával, ám rengeteg helyi va
riáció és módosítás behozatalával talán az egyik legékesebb példája annak, milyen 
is a magyar / kelet-európai globális-lokális-hibrid-határtalan kulturális tartalom – 
és az miképpen tud mégis önazonos lenni. És nem utolsósorban annak is, hogy 
ez a tartalom, amelyet ismert magyar rendezők jegyeznek (Enyedi Ildikó, Gigor 
Attila – hozzájuk a második évadban a debütáns Nagypál Orsolya csatlakozott), 
valódi „screen content”: sem nem film, sem nem tévé, mégis mindkettő (szinkron
ban a csatorna szlogenjével: ez nem tévé, ez HBO).

A magyar film tehát így (is) határtalan. Sorozat. Se vége, se hossza. Tulajdon
képpen nem is meglepő, hogy azt sem tudjuk, évente hány magyar film készül. 
Azt még kevésbé, hogy közpénzből hány magyar filmet kellene támogatni és gyár
tani .

Magyar film: sok vagy kevés?

Az, hogy évente hány magyar film készül, egyrészt természetesen statisztika 
 kérdése (a digitális eszközökkel, low budget, független produkcióban vagy kö-
zösségi finanszírozással készített produkciókat vajon beleszámoljuk-e). Másrészt 
támoga tási filozófia kérdése. A magyar filmmel kapcsolatos egyik régi vita, hogy 
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vajon sok készül belőle vagy kevés, azaz hogy évente hány magyar film gyártása / 
támogatása lenne az „optimális”. Világos persze, hogy erre a kérdésre nincs egyér
telmű válasz, mert minden attól függ, hogy mik a prioritások. A nézőszám növe-
lése, a műfaji és tematikai skála bővítése, vagy az, hogy mindig csak a legjobb 
tervek valósuljanak meg – ha az adott évben nyolc ilyen van, akkor nyolc film 
 készüljön, ha tizenöt, akkor annyi?20 A 2010 előtti, illetve a jelenlegi filmtámoga-
tási rendszer többek között ebből a szempontból különbözik élesen egymástól. 
A 2000-es évek második felében az volt a trend, hogy minél több film készüljön. 
A 2004-es filmtörvény koncepciója évi húsz-huszonöt magyar filmet tartott opti
málisnak – ennél aztán még magasabbra, adott esetben harminc fölé ugrott az éves 
filmszám. Az európai kontextusban az átlagnál magasabb számok mögött részben 
az az elgondolás állt, hogy sok film elkészítésével lehet minél több témát, műfajt 
lefedni (továbbá persze a filmkészítésre vágyó alkotóknak lehetőséget adni), így 
lehet elsőfilmeseknek és kísérletező alkotásoknak utat nyitni, továbbá a nézők fi
gyelmének felkeltése és fenntartása érdekében is hasznos, ha sok magyar film pö
rög. Az éves statisztikák ezeket a törekvéseket csak részben igazolták vissza, mert 
bár a magyar film piaci részesedése ezekben az években volt a legnagyobb, ez el
sősorban néhány magas nézettségű sikerfilmnek, és nem annak volt köszönhető, 
hogy minden hazai filmre többen mentek volna el, mint korábban. 

Az elmúlt években felállt új rendszer, a Magyar Nemzeti Filmalap filozófiája 
szerint eleve kevesebb magyar film finanszírozását kívánja vállalni, évi nyolc-tíz 
játékfilm és néhány egészestés dokumentum-, illetve animációs film elkészítését 
jelölték meg célként. A korábbi „túltermeléshez” képest tehát a célok visszafogot
tabbak, a mögöttük álló koncepció pedig az, hogy csak a forgatókönyvében és 
gyártási tervében egyaránt átgondolt projektek kapjanak zöld lámpát. Készüljön 
kevesebb film, de azok legyenek jobban átgondolva és előkészítve, a jó tervek 
azokban mindig kapjanak lehetőséget, azokra mindig legyen, maradjon pénz.21 

20 Fontos további szempont lehet a magyar filmgyártás hagyománya is. Magyarországon az 1960-
as évek eleje óta évente átlag 20-25 film készült. Ez a szám a rendszerváltás után visszaesett, később 
azonban – többek között az alacsony költségvetésű, low-budget filmek és a független filmkészítés 
előretörése miatt – újra stabilizálódott. Az 1990-es években Magyarországon kevés pénzből relatíve 
sok film készült, ezek egy része azonban el sem jutott a mozikba. A 2000-es évek azután mind a költ
ségvetésben (az éves állami támogatásban), mind az évente készülő filmek számában növekedést 
 hoztak .

21 A Filmalap ezzel magyarázza, hogy miért nem költi el a rendelkezésére álló pénzt: nem az a cél, 
hogy elköltsék az összes pénzt (és főképp nem az, hogy túlvállalják magukat – bár ez úgy tűnik, nem 
fenyeget), hanem hogy a legjobb tervekre mindig legyen pénz. Tehát egyetlen forrásból előállhasson 
az adott film költségvetésének oroszlánrésze. Ez kétségkívül nagyobb stabilitást ad, ám szokatlan is az 
európai filmgyártásban, ahol jellemzően sok forrásból, több támogató bevonásával, többszörös kopro
dukciókban készülnek a filmek.
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Az új rend kritikusai általában azt hangsúlyozzák, hogy a magyar filmkultúra gaz
dagsága és változatossága sérül azzal, ha csak egy finanszírozó forrás van, és a 
korábbinál sokkal kevesebb tervet támogat. Ebben a vitában azért is lehetetlen 
igazságot tenni, mert láthatóan különböző, önmagukban sem egykönnyen megha
tározható szempontok feszülnek egymásnak. Az azonban egyértelmű, hogy ha a 
2010 előtti és a jelenlegi magyar játékfilmes finanszírozási rendszert összevetjük, 
akkor a kettő egymásnak az inverze. Az egyik rendszer prioritásai a másik számá
ra kevéssé fontosak vagy nem értelmezhetőek (szakmai önkormányzatiság, a teljes 
magyar filmkultúra képviselete), és ahol az egyik rendszer gyenge pontjai voltak, 
épp ott próbál erősíteni a másik (feszes költségvetési kontroll, túltermelés és túl
költés 2010 előtt, alultermelés és alulköltés 2010 után). 

A forgalmazási adatok alapján sem lehet egyértelműen eredményt hirdetni. Az 
éves filmszám szűkebb, de sok az elsőfilmes és van műfaji, tematikai változatos
ság. A hazai filmek nézettsége terén azonban továbbra sem sikerült áttörést elérni. 
A Filmalap által támogatott alkotások között vannak népszerű vígjátékok (Meg-
dönteni Hajnal Tímeát, Liza, a rókatündér) és sikeres szerzői filmek (Fehér isten), 
de sikervárományosnak gondolt bukások is (Mancs). A magyar mozipiac minden 
korábbinál koncentráltabb (hiszen a Cinema City hálózat mozijai uralják a piacot), 
a művészmozik száma pedig csökken, szisztematikus támogatásuk nem megoldott, 
és mindez erősen visszahat a magyar filmek bemutatkozásának esélyeire is.22

Az elmúlt öt év másfelől komoly magyar filmes nemzetközi fesztiváldíjakat ho
zott (Berlinben Ezüst Medve A torinói lónak és a Csak a szélnek, Cannes-ban az 
Un Certain Regard szekció fődíja a Fehér istennek, és persze a legfrissebb és leg
komolyabb elismeréssorozat: a zsűri nagydíja, hangmérnöki díj és FIPRESCI-díj a 
Saul fiának; illetve Karlovy Varyban A nagy füzet és a Szabadesés díjai). Ezek 
közül a filmek közül akad, amely a Magyar Mozgókép Közalapítványhoz és a 2010 
előtti rendszerhez köthető, és akad a Filmalap által finanszírozott alkotás is a lis
tán. Úgy tűnik tehát, hogy továbbra is presztízsfilmek terén áll a legjobban a hazai 
filmkultúra. Ezért is tanulságosak azok a viták, amelyek a fesztiválfilmek divatját 
és a külföldi elismerések értékét övezik. Mérték és érték, cirkusz és elitizmus – 
a nemzetközi filmfesztiválok sokszoros kereszttűzben állnak. Mégis egyre több a 
fesztivál, úgy tűnik, a kortárs filmkultúra egyetlen, soha véget nem érő esemény
folyam, fesztiválok végtelen sorozata .

22 gyenge Zsolt: Hova menne ma moziba Rozika? Filmforgalmazás Magyarországon. Filmtett, 
2013. december, http://www.filmtett.ro/cikk/3516/filmforgalmazas-magyarorszagon

http://www.filmtett.ro/cikk/3516/filmforgalmazas-magyarorszagon
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Ki nyer ma?

„Mindenki nyert, és mindenki kap valami díjat.” Ezzel az Alice Csodaországban
mottóval indítja a presztízs gazdaságtanáról szóló könyvét a kulturális szociológi
ával foglalkozó James English.23 Az irodalmi és művészeti díjak túltermelésével 
jellemezhető kortárs kulturális körforgásnak a nemzetközi filmfesztiválok kitün
tetett szereplői. Szintén English idézi Gore Vidal aforizmáját, miszerint Ameriká
ban több a díj, mint az író. A filmfesztiválok világára ugyancsak illik ez a tétel, 
ugyanis valószínűleg több díjat osztanak ki évente a legkülönfélébb nemzetközi 
filmfesztiválokon (egy pár évvel ezelőtti felmérés szerint 3500 van belőlük), mint 
ahány film készül az adott évben. A túltermelés azonban nem feltétlenül jelenti a 
díjak értékvesztését. Legalábbis nem mindegyikét. A nemzetközi filmfesztiválok 
hálózata robbanásszerűen bővült az elmúlt évtizedekben, de továbbra is szigorú 
hierarchia működik benne. A csúcsragadozók az úgynevezett A-kategóriás feszti
válok, de még ezekből is bő tucat van. Berlin és Cannes ebből a listából is ki
emelkedik: az európai filmek számára ez a két fesztivál a legfontosabb. Itt ver
senyben, de akár versenyen kívüli szekcióban is szerepelni annyit tesz, hogy az 
adott film és alkotója a kortárs filmtőzsdén jegyzetté válik. A vezető fesztiválok 
válogatnak és válogathatnak. Ragaszkodhatnak ahhoz, hogy az adott filmnek az ő 
programjukban legyen a világpremierje. A többi fesztivál utánuk jön – időben és 
rangban egyaránt. Ha egy film nem jutott el a májusi cannes-i szemlére, a követ
kező fél évben sorra kerülő vezető fesztiválok versenyprogramjával vigasztalód
hat. Tévedés lenne persze azt állítani, hogy Cannes és Berlin mindig a legjobb 
filmeket választja (például azért, mert ki is mondja meg, hogy mi a legjobb?), 
vagy fordítva, hogy azok a legjobb filmek, amelyek ezeken a fesztiválokon szere
pelnek. Az ezer különféle szempontot figyelembe vevő versenyprogram mellett a 
kiegészítő szek ciók gyakran sokkal izgalmasabbak, mert kevesebb elvárás terheli 
őket. Trendcsinálók és trendkövetők szimbiózisa mindenesetre a nemzetközi fesz
tiválvilágban (is) igen erős, a fesztiválok programválogatói pedig olyan vélemény
vezérek, mint a képzőművészeti artworld nagy hatalmú kurátorai. A fesztiválvilág 
zajos, hektikus és csillogó piac, amelyen az A-kategóriás fesztiválok a nagyke-
reskedők, a többi pedig a kiskereskedő.24 És akkor ehhez rögtön hozzá kell tenni: 
a forgalmazók zömmel a nagykereskedőkhöz járnak, azaz a vezető nemzetközi 

23 James F . english: The Economy of Prestige. Prizes, Awards, and the Circulation of Cultural 
Value. Cambridge – London, Harvard University Press, 2005.

24 Gideon BAchmAnn: Insight into the Growing Festival Influence: Fest Vet Discusses ’Wholesale’ 
and ’Retail’ Events. Variety, August 28, 2000, lásd http://variety.com/2000/film/news/insight-into-the-
growing-festival-influence-1117785609/

http://variety.com/2000/film/news/insight-into-the-growing-festival-influence-1117785609/
http://variety.com/2000/film/news/insight-into-the-growing-festival-influence-1117785609/
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fesztiválokon (és a mellettük szervezett filmpiacokon) sikerrel szereplő filmeknek 
van a legnagyobb esélyük arra, hogy külföldön moziforgalmazásra kerüljenek.25 

Csakhogy ennek a hagyományos művészfilmes-művészmozis forgalmazás meg
roppanása idején a korábbinál kisebb szerepe van. A fesztiválok egyik legfon-
tosabb szerepe továbbra is az, hogy felhívják a figyelmet a kevéssé populáris fil
mekre, illetve ütemesen formálják a kánont, évről évre új trendeket és alkotókat 
felfedezve (akiknek későbbi sikerei egyben a felfedező fesztivál presztízsét is nö
velik majd). A filmfesztiválok azonban korántsem csak a filmforgalmazási piac és 
a médiahírverés szempontjából fontosak. Sokkal inkább önálló hatalmi ágazatként 
jelentkező hálózatot jelentenek. Olyan rendszert, amely a filmszakma mindegyik 
szegmensében képviselteti magát a gyártástól a forgalmazásig és a bemutatásig.

Hagyományosan a filmfesztivált a gyártás és a forgalmazás közötti fontos lánc
szemként szokás elképzelni. Itt méretnek meg az új filmek, itt csapnak le a forgal
mazók a legizgalmasabb újdonságokra, hogy aztán a kiválasztott fesztiválrajongó 
kevesek után a szélesebb közönség a premierpalotákban és művészmozikban is lát
hassa ezeket a filmeket. 

A vezető fesztiválok azonban napjainkban már nemcsak kész filmekkel törőd
nek, hanem készülő filmekkel is. Filmgyártást ugyan nem támogatnak, különböző 
alkotói ösztöndíjak és speciális alapok révén azonban a projektfejlesztés területén 
egyre aktívabbak, és gyakran alkotók és producerek közötti házasságközvetítőként 
lépnek fel .26 Az alkotók számára hihetetlenül fontos bekerülni ebbe a hálózatba, és 
nem pusztán a projektfejlesztés (egyfajta minőségi kontroll) lehetősége miatt, ha
nem azért is, mert ettől kezdve az adott alkotó vagy projekt valamelyik vezető 
fesztivál nevével felcímkézve fut majd, így pedig sokkal nagyobb esélye lesz gyár
tót és koproducert találni, jelentős fesztiválra eljutni, és ezen keresztül a nemzet
közi forgalmazásban is megjelenni.27

A fesztiválok másfelől izgalmas, dinamikus események. Még a médiacirkusz 
által elkerült kisebb rendezvények is. Ebben rejlik a szexepiljük, és ez a feszti-
válok túltengésének egyik erős magyarázata. Hiszen az egyszeri és egyszerű 

25 Ellenpéldák persze mindig vannak. Az idei Oscar-díjas lengyel Ida például úgy futott be hatal
mas nemzetközi karriert (benne több tucatnyi fesztiváldíjjal), hogy nem a vezető filmfesztiválok vala
melyikén volt a világpremierje .

26 Dorota ostroWskA: International Film Festivals as Producers of World Cinema. Cinéma & Cie 
(X) 2010/14–15. 145.

27 A kortárs magyar film nemzetközileg jegyzett alkotói közül többen is részt vettek valamelyik 
nagy fesztivál residency programjában, vagy / és lépésről lépésre, először egy vizsgafilmjük, rövid
filmjük vetítésével, majd az egyik mellékszekcióban szerepelve jutottak egyre feljebb és beljebb 
a fesztiválhierachiában. Így fonódott össze Mundruczó Kornél vagy Kocsis Ágnes neve és pályája a 
cannes-i fesztivállal. És akkor nem árt még egyszer hangsúlyozni: ezek a keresztkapcsolatok éppany
nyira hasznosak a fesztiváloknak és az alkotóknak. A fesztivál brandje és a szerzői név vagy brand 
egymást erősítik.
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mozilátogatást eseménnyé teszik (pódiumbeszélgetések, alkotók meghívása, exk
luzivitás felcsillantása), és ez egyre erősebb nézőcsalogató hatással bír. A filmfesz
tiválok tehát már nem a művészmozik előszobái, hanem lassan a hagyományos 
művészmozis hálózat helyébe lépnek. (Nem véletlen, hogy napjainkban a művész-
mozik is csak folyamatos rendezvényekkel, eseményekkel tudják fenntartani a fi
gyelmet és tartani a lépést.) Egyrészt már csak magukon a vezető fesztiválokon 
sokkal több film kerül közönség elé, mint amennyit a mozikban forgalmaznak. 
Másrészt a fesztiválok nézőszámát sem lehet lebecsülni: becslések szerint a nem
zetközi filmfesztiválok össznézőszáma körülbelül egytizede az éves európai mozi-
látogatottságnak, azaz sokmilliós nagyságrendű.28

A „fesztiválfilm” kategória tehát napjainkban gyakran a művészfilm vagy a 
szerzői film szinonimája. És legalább annyi gyanúval terhelt kifejezés, mint az 
utóbbiak. A fesztiválsiker és az utazó filmmé válás (amikor egy filmet kézről kézre 
adnak a fesztiválok, és az adott filmet többen nézik meg külföldön, mint odahaza) 
ugyanis gyakran elidegeníti a filmet a saját, lokális kultúrájának kontextusától. 
Mindez főképp a kisebb vagy zártabb nemzeti filmkultúrák esetében jellemző: 
nem véletlen, hogy az önegzotizálás és az orientalizmus vádja leggyakrabban ezen 
alkotások esetében kerül elő. A trendérzékenység, a fesztiválok hatalmi kulturális 
politikája és a kulturális önazonosság képviselete egykönnyen nem összeegyeztet
hető. Egyszóval, a nemzetközi fesztiválok önálló és saját logikájú hálózatában a 
„ki nyer ma” kérdés korántsem feltétlenül a díjakra vonatkozik. Hanem arra is, 
hogy mennyire tudjuk sajátként felismerni és sajátunknak elismerni azokat az al
kotásokat, amelyek készítése és pályája gyakran valóban nem a hazai filmkultúra 
intézményrendszerében, hanem egy bonyolult, sokszereplős, nemzetközi hálózat
ban zajlott és zajlik. Veszítenivalója és nyernivalója nemcsak a filmeknek és alko
tóiknak van itt, hanem a közönségnek is.

Elidegenedve

A nemzetközi filmfesztiválok presztízspiacán ugyan kelendőek a magyar filmek, 
kereskedelmi sikerre azonban a fesztiváldíjak természetesen csak részlegesen vált
hatók. Az európai film láthatósági csapdáival kapcsolatban már szó volt arról, 
hogy a népszerű európai filmkultúra termékei jobbára csak a hazai porondon sike
resek. Ezek a hazai porondok tehát zártak (a lokális sikerfilmek nem nagyon lépik 
át őket), és nem utolsósorban szűkek. A magyar filmekkel kapcsolatban rendre el
hangzik a tétel, hogy a tízmilliós magyar piacon nem lehet nyereséges filmmel 

28 Az egyik jelentős európai filmfesztiválon, Rotterdamban 2010-ben több mint 350 ezer nézőt 
regisztráltak .
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előállni, mert ahhoz túl drága a bekerülés, és egyszerűen nem fogy annyi mozi
jegy, DVD, és a tévék sem fizetnek eleget az esetleges sugárzásért. Ez a helyzet 
azonban nemcsak Magyarországra igaz, hanem a hozzánk hasonlóan tízmilliós 
Csehországra is, ahol a hazai filmek piaci aránya az elmúlt tizenöt évben átlag 
 huszonöt százalék volt. Akadt olyan hazai film, amelyet több mint egymillióan 
néztek meg, és 2013-ban például az éves tízes toplistán öt cseh film is szerepelt. 
A zárt és szűk piac tehát nem szükségszerűen jelenti, hogy lehetetlen akár keres
kedelmileg is sikeres, népszerű filmkultúrát létrehozni. Csakhogy a cseh filmek 
nemcsak napjainkban sikeresek odahaza, hanem immár hosszú évtizedek óta. 
A hatvanas évek cseh újhulláma úgy volt a kelet-európai modern film egyik legiz
galmasabb irányzata, hogy a filmek politikai pikantériájuk és modernségük mel
lett hihetetlenül népszerűek is voltak. És ez a népszerűségük, a hazai filmek hazai 
közönséggel való barátságos kapcsolata azóta is megmaradt. Túlzás lenne persze 
azt mondani, hogy „szeretni kell, ennyi az egész”, és hogy a bohém és hedonista 
cseh kultúrában gyökerező cseh filmeket könnyű szeretni, mert ők is szeretik ma
gukat (meg az életet), bár az 1990-es évek magyar sikerfilmjei mintha épp ezt a 
cseh példát követték volna (Csinibaba, Sose halunk meg). Az ezredforduló óta 
 modernizálódott magyar populáris filmkultúra emblematikus alkotásai (Csak szex 
és más semmi, Valami Amerika 1–2) más mintát követnek .29 A kortárs angolszász 
romantikus vígjátékok helyi változatainak elkészítése nemcsak magyar jelenség, 
hanem a lengyel filmet is áthatja. Ami viszont hazai specifikum, az az, hogy a ma
gyar populáris filmek szinte egyetlen témát ismernek, mégpedig a kereskedelmi 
média világát. Nem pusztán arról van szó, hogy onnan merítik a sztárjaikat, a tá
mogatásukat, mert ez természetes. Csakhogy a cselekmény közege és a hősök is 
leggyakrabban a reklámcégek, kereskedelmi tévék, rádiók harsány és csillogó vilá
gába vezet (Valami Amerika, Társas játék, Coming out). A Bridget Jones-economy, 
a jól kereső, lelkesen fogyasztó, nagyvárosi húszas-harmincas rétegből származó 
hősök persze a kortárs angolszász romkom-világnak is a pillérei, azonban nem ki
zárólagos pillérei. A hazai populáris film újhullámának talán épp az lehet majd 
az inspirálója, hogy ha sikerül felfedeznie olyan újabb (esetleg régebbi) témákat, 
cselekményközegeket és típusokat, amelyek nézők sokasága és a közös populáris 
 élményvilág számára egyszerre tudnak felismerhetőek, sajátok és szerethetők is 
lenni .30 

29 Minderről bővebben írtam a Metropolis magyar vígjátékokkal foglalkozó laszámában. VArgA 
Balázs: Sufnituning és médiadesign. Magyar filmvígjátékok a rendszerváltás utáni évtizedekben. 
Metropolis, 2014/4. 38–48.

30 A 2015 tavaszán bemutatott, és hosszú időn keresztül a toplistán szereplő, több mint százezer 
nézőt vonzó Liza, a rókatündér sikerének egyik magyarázata talán épp az lehet, hogy kilépett a magyar 
vígjátékok hagyományos cselekményközegéből. Más világot, sajátos, egyéni miliőt teremtett, és a 
hazai filmből javarészt hiányzó középfajú, midcult populáris film egyik lehetséges irányát mutatta 
meg .
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Másfelől tanulságos az is, hogy a sikerfilmet immár két és fél évtizede szinte 
kizárólag a (zenés) vígjáték jelenti Magyarországon. A vígjáték az összes európai 
filmkultúrában vezető műfaj, de azért a legtöbb helyen ennél sokkal szélesebb és 
színesebb a skála. Itt nem pusztán a magyar műfaji paletta szűkösségére gondolok 
(olyan zsánerek hiányára, mint a horror, a sci-fi), hanem azoknak a filmtípusoknak 
az eltűnésére is, amelyek a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas években – a vígjáték 
mellett – a magyar populáris filmes képzeletvilág bázisát jelentették. A kaland
filmre, a kosztümös filmre és a míves adaptációkra, a gyerek- és családi filmekre 
és az egész estés animációra. Nyolcvan huszár, Fekete gyémántok, Macskafogó, 
Vuk, Gyerekrablás a Palánk utcában… – néhány cím a hetvenesnyolcvanas évek 
toplistáiról. Minderre persze rá lehet vágni, hogy a kosztümös film drága műfaj, 
lehet a tévékre mutogatni azzal, hogy pont ezek a műfajok manapság inkább tévés 
változatban élnének meg. Valamint gunyorosan emlegethetnénk az egykori legen
dás animációs filmek kortárs folytatásait is azzal, hogy az alkotók megpróbálták, 
mégis láthatjuk, mi lett belőle. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a kortárs magyar 
film nem pusztán láthatósági gondokkal küzd, hanem ennél mélyebb problé-
mákkal is . 

A magyar filmkultúra sokszoros és erős legitimációs vákuumban van. Ez a vá
kuum a mércék bizonytalanságából, az értékrendek felmorzsolódásából fakad, és 
nem pusztán abból, hogy mennyi a pénz, kik, kinek és hogyan osztják, milyen a 
mozihálózat, és eleget reklámozzák-e a magyar filmeket. A magyar filmben régóta 
túl sok minden viszonylagos. Relatív a nézőszám és bizonytalan a közönségsiker, 
következetlen a kritika és megkérdőjelezhetőek a díjak. Ráadásul a hazai filmnek 
évtizedek óta csak a szerzői hagyományai életképesek, és csak azok tudnak folya
matosan megújulni – ha egyáltalán. A magyar filmkultúra az eredetiség kultuszára 
állt be. Szeretünk nagyon hamar kanonizálni. Az azonnali visszajelzések számíta
nak, sem filmek, sem alkotók nem futhatják ki magukat. Jöhet minden, ami új 
vagy másutt bevált, de pillanatokon belül bizonyítania kell. Moziban, tévében egy
aránt. Rég nem arról van szó, hogy tizenöt percre bárki sztár lehet, hanem arról, 
hogy mindenki csak tizenöt percre lehet sztár. Ebben a közegben nem lehet hi-
bázni, hisztérikus fontossága van egy-egy díjnak, elismerő véleménynek, milliók
ban mérhető ereje a nézőszámnak, és a túlreagálás szükségszerűen termeli ki az 
ellenreakciókat: nem számít a kritika, mert csak belterjes, elitista értékrendet tük
röz, de nem érv a közönségsiker sem, mert manapság az ügyesen csomagolt sem
mire is buknak az emberek. Az újdonság és eredetiség misztifikálásával párosuló 
biztonsági játék azonban a szerzői filmes hagyomány újratermelésének sem tesz 
jót, a populáris kultúra értelmezését pedig teljesen tévútra viszi. A műfaji filmké
szítés és a filmipar a hosszabb intervallumok és a nagy számok törvénye alapján 
működik. Az ismétlésen, kiigazításon és megerősítésen alapuló sorozat a lényege, 
csak így alakulnak ki olyan láncok, melyeknek az egymást követő elemei kicsit 
mindig mások, mint a megelőző darabok. Ez a logika azonban csak akkor pörög 
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fel, ha van folytatás és lehetőség a korrekcióra: a populáris filmek evolúciója hosz
szú távon az életképes példányoknak kedvez, és ezt még a dühöngő marketing-
mámor sem tudja teljesen alámosni. 

Szemben a nyolc-tíz évvel ezelőtti helyzettel, manapság szerencsére már nem 
az a fő gond, hogy a magyar filmkultúra megosztott a szerzői film és populáris 
film (más címen: művészfilm és műfaji film) pólusai között. És még nagyobb sze
rencsére, ezek nem egymással szemben kijátszott pólusok. Csakhogy a kortárs 
magyar filmkultúra minden ága erős legitimációs konfliktusokkal küzd. Míg a 
szerzői filmekkel kapcsolatban gyakran az a kritika, hogy nem felismerhető ben
nük a kortárs Magyarország (mert nem ebben a közegben, hanem gyakran valami
lyen elvont vagy áthelyezett kelet-európai térben játszódnak),31 valamint nem elég 
szerethetők, addig a populáris filmekkel kapcsolatban pedig a kényszeres séma-
követés és a szűk merítés (témában, hősökben, sztoriban, műfajban) a jellemző. 
Mindkét esetben abba ütközünk, hogy oly sok magyar film nem tud igazán itthon 
lenni. Akkor pedig miért és hogyan várjuk, hogy a nézők is felismerjék magukat 
bennük?

31 VArgA Balázs: A fel nem ismerhető ország: Kortárs magyar filmek Magyarországa. In: orBán 
Katalin – gács Anna (szerk.): Emlékkerti kőoroszlán. Írások György Péter 60. születésnapjára . 
Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2014. 293–301.





bényei judit  –  ruttKAy zsófiA

A múzeum megújítása  
a digitális technológiák korában

Bevezetés

A digitális technológia hatalmas mértékű fejlődésének mennyiségileg jól érzékel
hető szakasza után ma egyre inkább az eszközök és a szoftverek „társadalmilag 
releváns” felhasználása felé fordul a figyelem az élet minden területén. A cél az, 
hogy a gomba módra szaporodó technológiai fejlesztéseket valódi társadalmi 
problémák megoldására hasznosítsák. A felhasználás egyik interdiszciplináris 
részterülete, ami az angolban a Digital Humanities1 nevet kapta, a digitális tech
nológiáknak a klasszikus humán és társadalomtudományok terén való alkalmazá
sával, valamint a kulturális örökség digitális megőrzésével és közvetítésével fog
lalkozik .

A Digital Humanities körébe tartoznak a múzeumi digitális alkalmazások is. 
Ezek szolgálhatják a gyűjtemény digitális archiválását, rendszerezését, interpretá
lását és a múzeumi tudás közvetítését, valamint a közönség elérését is. Írásunk
ban elsősorban azzal foglalkozunk, hogy milyen új módszerekkel szólíthatja meg 
– kell hogy megszólítsa – potenciális közönségét a múzeum a digitális technoló-
giák korában. Azt vizsgáljuk, mik a digitális technológiák alkalmazásának lehe-
tőségei a gyűjtemény bemutatása és a tudásközvetítés terén. Hozzájárulhat-e a 
technológia alkalmazása a látogatók körének bővítéséhez? Sikerül-e olyan meg-
oldásokat találni, amelyek alkalmazkodnak a kor információközvetítési és tanulá
si igényeihez? A technológiai eszközökkel lehet-e minőségileg más megismerési 
lehetőségeket  teremteni egy kiállításon a múzeum hagyományos információközlő 
rendszereihez és protokolljaihoz képest? Az interaktív technológiákkal járó él
ményszerű tálalás nem csorbítja-e a múzeum „komolyságát”, szakmai hiteles-
ségét?

Tanulmányunkban ezeket a kérdéseket feszegetjük. Egyrészt azért, mert e kér
dések itthon is igen időszerűvé váltak, nemcsak a hazai múzeumok szakmai dis

1 Patric SVensson: Humanities Computing as Digital Humanities. Digital Humanities Quarterly, 
Vol. 3 No. 3, 2009. 
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kurzusában,2 de a napi híradásokban is.3 Másrészt és főképpen azért, mert izgalmas 
példáit láttuk annak, hogy a digitális technológiák mennyi új lehetőséget nyújtanak 
az ismeretátadásra, a látogató bevonására, a múzeumi élmény kibővítésére. A téma 
egyre gazdagodó szakirodalmának követése mellett saját egyetemi oktatási4 és ha
zai múzeumi partnerek számára tervezett alkalmazásokkal szerzett tapasztalata
inkra is alapozunk, amikor felvázoljuk a probléma sokrétűségét és elemzünk re
mek, vagy éppen a gyerekbetegségeket még magán viselő megoldá sokat. 

Az előbbi kérdések végiggondolásához először azzal foglalkozunk, milyen tár
sadalmi-kulturális paradigmába illeszkedik a 21. századi múzeum a digitális kor
ban, hogyan jellemezhető potenciális közönsége, és ez milyen kihívásokat állít a 
múzeum elé. A cikk második részében már megvalósult, hazai és nemzetközi digi
tális múzeumi alkalmazásokat mutatunk be és elemzünk a korszerű tudásközve-
títés, a játékos tanulás, a kapcsolódási és részvételi lehetőségek, az interaktivitás, 
a személyre szabottság és a múzeumi kisugárzás dimenziói mentén. Végül össze
foglalásként szólunk a technológia sikeres múzeumi használatának általános elvei
ről, valamint a cikk keretein túlmutató kérdéseiről. 

A múzeum társadalmi közege

Részvételi kultúra 

Az információs technológiák társadalmi paradigmaváltó hatásai közül az egyik 
legfontosabb a részvételi kultúra lehetőségének megteremtése. Ennek jellemzői a 
McArthur Alapítvány5 médiakutatói szerint: 
– a civil részvétel erősödése, 
–  a kreatív önkifejezés lehetőségeinek könnyű elérése, 
–  a résztvevők támogatása a tartalmak, produktumok létrehozásában és megosz-

tásában,

2 koltAi Zsuzsa (szerk.): A múzeumi kultúraközvetítés változó világa. Budapest, Gondolat, 2011.
3 Éppen e tanulmány írásának idején, 2015. február 16-án, a Bartók Rádió kulturális hírműsorában 

idézték a Daily Telegraph egy írását, mely a skandináv múzeumok merész, a megváltozott közönségre 
reflektáló megújulási programját állítja az angol múzeumi szakma elé példaként. A Daily Telegraph 
cikke: http://www.telegraph.co.uk/technology/news/11411580/Swedens-cultural-heritage-gets-a-
digital-identity-makeover.html Lásd még HAmmerstein Judit: Újra kell gondolni a kulturális intézmé
nyek társadalmi szerepét. Magyar Nemzet, 2014. március 11.

4 A „Digitális Múzeum” a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem évente meghirdetett interdiszcipliná
ris kurzusa: http://www.techlab.mome.hu/courses/dimu_14f/

5 A tanulmány annak a ’digitális kultúra és tanulás’ témakörében kezdeményezett kutatássoro-
zatnak a 2009-re létrejött eredményeit összegzi, melyet az amerikai MacArthur Alapítvány támogatott 
50 millió dollárral.

http://www.telegraph.co.uk/technology/news/11411580/Swedens-cultural-heritage-gets-a-digital-identity-makeover.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/news/11411580/Swedens-cultural-heritage-gets-a-digital-identity-makeover.html
http://techlab.mome.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=320%3Adigitalis-muzeum-2013-&catid=85%3A2013-tavaszi-felev&Itemid=145&lang=hu
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–  a közösség tapasztaltabb tagjainak egyfajta mentorként való működése, a kez
dők segítése,

–  a tevékenység révén létrejövő társas kapcsolat másokkal (például értékelik má
sok teljesítményét és törődnek mások visszajelzéseivel).6

A virtuális térben gyökerező részvételi kultúra polgáraira jellemző a kiemelendő 
kötődés a közösségi média formális és informális csoportjaihoz, a kifejezés vágya, 
a tartalomlétrehozás igénye és az együttműködés formális és informális csopor
tokban a problémák megoldására, feladatok végrehajtására, új tudásformák létre
hozására (például Wikipedia), továbbá mindennek az információáramlásnak a 
mozgásban tartása, formálása aktivitásuk révén (például blog).7 A részvételi kultú
rának nem feltétele, hogy mindenki tartalomgyártóként lépjen fel, de az igen, hogy 
mindenki úgy érezze, hogy szabad számára a hozzájárulás, és számíthat a közös
ség reagálására .8 Az individuális megnyilvánulásokról a hangsúly a közösségi ak
tivitás felé mozdul el. Az újmédia technológia újabb verziói, a web 2.0-s, közös-
ségi aktivitást támogató szoftverek és a mobilitást lehetővé tevő okos eszközök 
(telefonok, tabletek) egyre többek számára teszik elérhetővé, hogy a passzív mé
diafogyasztó szerepkörből aktív résztvevővé válhassanak.

Mivel ezek az eszközök, behálózva az egész társadalmat, a személyes és mun
kahelyi kommunikáció, valamint a hétköznapi élet szervezésének, bonyolításának 
eszközeivé váltak, a virtuális térben folytatott aktivitás már nem választható el az 
offline, személyes találkozások terének gyakorlatától sem. Akik minden tevékeny
ségükhöz ezeket a digitális interaktív kommunikációs eszközöket használják, azok 
számára az offline tér társas igényeit is meg fogják határozni az online tér lehető
ségei: vagyis a „való világban” is igényelni fogják az online környezetben meg-
szokott részvételi kultúra lehetőségeit: a hozzászólást, azt, hogy visszajelezést kap
janak cselekedeteikre; a terjesztést, a kollektív cselekvést. Ez kihat munka- és 
szabadidős tevékenységeikre, kultúrafogyasztási szokásaikra és tanulásukra is, te
hát egész életükre. A digitális interaktív eszközök így nemcsak egy virtuális való
ságot hoznak létre, ahol úgyszólván alternatív valóságban töltjük szabadidőnket, 
hanem „valódi életünk” szerves részévé, a társadalmi lét fenntartásának nélkülöz
hetetlen segítőivé váltak. Ilyen értelemben nem különül el oly mértékben a valós 
és a virtuális,9 mint ahogy arról korábban, különösen a technológiától ódzkodók 

6 Henry Jenkins (ed.): Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for 
the 21st Century. Cambridge (Mass.) – London, MacArthur Foundation, The MIT Press 2006. 5–6.                                        

7 Uo ., 13 .
8 Uo ., 22 .
9 Pintér Róbert: Információs társadalom: utópia vagy valóság? www .artefaktum .hu/irasok/

pinter_inftars.rtf

http://www.artefaktum.hu/irasok/pinter_inftars.rtf
http://www.artefaktum.hu/irasok/pinter_inftars.rtf
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gondolkodtak. Ugyanakkor a technológiahívő futuristák víziói sem váltak valóvá: 
a digitális interaktív környezet megléte önmagában nem teszi maximálisan kihasz
nálhatóvá az eszközöket, és nem valósítja meg a demokratikus részvételi kul túrát.10 

Újmédia-műveltség

A korai médiaguruk jóslatai ellenére a digitális bennszülöttek, akik már kisgyer
mekkoruktól az újmédia használói, nem rendelkeznek automatikusan a mediatizált 
világ alakításának képességével .11 A spontán módon használt eszközök és az így 
szerzett készségek, képességek nem hasznosulnak hatékonyan az egyének szemé
lyes jóléte és a közösség szempontjából. Hogy miért van ez így, annak megvilágí
tására most Henry Jenkins és kutatótársainak érveit idézzük, akik a formális és 
informális oktatás feladatainak a kor kihívásaihoz igazítását tekintik a helyzet kul
csának. Jenkinsék szerint az újmédia univerzumába lépést a következők nehezítik:

–  A részvételi szakadék – egyenlőtlen hozzáférés: A digitális média eszközeihez 
történő hozzáférés lehetősége és kiaknázásának képessége nem egyformán adott 
minden fiatal számára.

–  Az átláthatóság problémája: A fiatalok számára nehézséget jelent, hogy önma
guktól felismerjék, miként alakítja „világlátásunkat” a média.

–  Az etikai szempontok: A fiatalok a hagyományos szakmai szocializációt nél-
külözve válnak a közösség tagjaivá, valamint a média szereplőivé és gyártóivá 
a digitális, interaktív környezetben.12 

A fentiekből eredő felelősség felismerése a neveléssel foglalkozók (szülők, is-
kola és a nem formális nevelésben közreműködők) dolga. Az ipari társadalomban 
gyökerező iskolarendszer válsága jól ismert probléma. Jenkins és társainak javas
lata sokakéhoz hasonlóan az, hogy a nevelés, az oktatás igazodjon a kor adottságai-
hoz és elvárásaihoz. De mi is az valójában, ami a digitális média által befolyásolt 
társadalmi környezetet leginkább meghatározza, mik a digitális interaktív környe
zet alapvető sajátosságai, amelyeknek spontán elsajátításától oly sokat vártak az 
újmédia hívei a kilencvenes években?13 

10 David BuckinghAm: A gyermekkor halála után. Ford. kertész Balázs. Budapest, Helikon, 
2002. 75–82. 

11 Uo., 82–101. 
12 Jenkins (ed.), i. m. (6. lj.) xii–xiii, 15–27. 
13 Lásd pl. Seymour PAPert, The Connected Family: Bridging the Digital Generation Gap. 

Atalanta, Longstreet, 1996, vagy Don TAPscott: Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation . 
New York, McGrow Hill, 1998.
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Jenkinsék szerint az „újmédia-műveltség” (new media literacy) kulcskompeten
ciái a hagyományos műveltségen és a kritikai gondolkodás fejlesztésén alapulnak 
ugyan, de alkalmazkodnak az újmédia környezetének adottságaihoz. Az elsajátí
tandó új készségek és képességek a következők:

–  Játékos felfedezés – az a képesség, hogy a játékot a problémamegoldás eszköze
ként, a világ felfedezésére használjuk.

–  Szimuláció – képesség valódi folyamatok dinamikus modelljének értelmezésére 
és létrehozására .

–  Közösségi tartalomgyártás – képesség arra, hogy tudást/információt gyűjtsünk, 
és ezt másokkal megosztva megvitassuk közös cél, új, közösen létrehozott tudás 
érdekében. 

–  „Kisajátítás”/Kreatív újrahasznosítás – a létező tartalmak releváns elemeink ki
válogatása és újrahasznosítása (remixelése).

–  Megosztott figyelem/multitasking – a környezet elemeinek párhuzamos vizsgá
lata, a fontos részletekre fókuszálás képessége.  

–  Ítéletalkotás – a különböző információs források megbízhatóságának, hitelessé
gének értékelése .

–  A médiumok közti átjárás – a történések, információk áramlásának követése 
többféle modalitáson, illetve médiafelületen keresztül. 

–  Networking – az információ felkutatásának, szintetizálásának és terjesztésének 
képessége .

–  Tárgyalóképesség/hatékony kapcsolattartás – különféle közösségek közti átjá
rás képessége. Eltérő közösségek normáinak felismerése és tiszteletben tartása.14

Ezeknek a képességeknek az alapjai az újmédia-környezetben felnövekvő nemze
dék számára jól ismertek. Prenskyvel ellentétben, aki azt hirdette, hogy a digitális 
bennszülöttek az újmédia korszakának adekvát felhasználóiként beleszülettek en
nek a világnak a hatékony működtetésébe,15 Jenkinsék − és médiakutatással, vala
mint oktatással foglalkozó más szerzők (például Buckingham) − szerint a spontán 
módon elsajátított készségelemek nem feltétlenül változnak át automatikusan a 
szisztematikus tudásszerzés készségeivé a pusztán szabadidős tevékenységek so
rán, még a digitális bennszülöttek esetében sem. Vagyis például a számítógépes 
játék közben fejlődő stratégiai érzék, információfeldolgozó mód, a társakkal való 
egyezkedés stb. képességei nem transzformálódnak feltétlenül más tanulási hely
zeteket segítő készségekké, ha nem tudatosul hatékony felhasználásuk módja, nem 
párosulnak a szisztematikus tanulás során megszerezhető kritikai gondolkodással. 

14 Jenkins i. m. (6. lj.), xiv. 35–104.
15 Marc Prensky: Digital Natives, Digital Immigrants. On The Horizon, Vol 9. No. 5. October 

2001. 
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A tanulás új ismérvei

A gyorsan változó ismeretek és technológiák korában, amelyben a 21. századi em
ber él, a kompetenciaalapú tanulás biztosíthatja csupán a folyamatos alkalmazko
dást a munka világához, amely elképzelhetetlen manapság a digitális média kör
nyezetében való jártasság nélkül. Az egész életen át tartó tanulás alapvető ebben a 
világban, színterei pedig változatosak. Az iskolarendszer mellett a nem formális 
műveltséget nyújtó intézményrendszerek, köztük a múzeum is hasonló kihívások
kal néz szembe, ami a tudásközvetítést illeti. Alkalmazkodnia kell ahhoz, hogy 
klienseit, a múzeumlátogatókat segítse a hatalmas mennyiségű információ kezelé
sének képességében. Érdekeltté kell tennie őket az önálló felfedezésben, abban, 
hogy aktív résztvevőivé váljanak saját tanulásuk és a közösség tudásának építésé
ben. Ez az elvárás át kell alakítsa a 21. század múzeumi intézményrendszerét és 
annak napi gyakorlatát az aktív részvételt biztosító tudásközvetítés irányába.16 

A múzeumi tanulás szervezett és egyéni látogatói formáira is érvényesek 
ugyanakkor a korszerű tanuláselméletek megállapításai, amelyeket részben a társa
dalmi kontextus – a felgyorsult információáradat –, részben pedig a tanulást jel
lemző pszichológiai, pedagógiai törvényszerűségek határoznak meg. A változó in
formációs és technológiai igényekhez alkalmazkodó, kompetenciaalapú tanulás 
Bloom modelljéből kiindulva három tudásterület fejlesztésével írható le.17 Ezek a 
kognitív (értelmi), az affektív (érzelmi) és a pszichomotoros (mozgásos) készségek 
fejlesztésén alapulnak. Mindegyik terület több szintből áll, onnan kezdve, hogy 
ráismerünk az új ismeretre, készségre, egészen addig, hogy ezeket sajátunkká téve 
tudatosítjuk, majd önállóan, új keretek között alkalmazni is tudjuk.

Az élethosszon át tartó tanulás egyik kulcstényezője a személyes motiváció 
megléte. Ennek legmagasabb szintje az, amikor a cselekvés motivációja a cselek
vésben rejlő élvezet maga. Ez segít elérni a flow élményét,18 amelyet a teljes bele
merülés állapota, a koncentrált figyelem, maximális motiváltság, örömérzés jelle
mez . Erre épül a játékos tanulás, az „edutainment”, illetve a tanulás játékosítása, 
a „gamification”, melyek különösen jól működnek számítógépes környezetben.19

16 Nina Simon: Why Participate? In: Uő: The Participatory Museum . Santa Cruz, California, 
Museum 2.0, 2010. i–vi.

17 Benjamin S . Bloom – Max D. EngelhArt – Edward J. Furst – Walker H. hill – David R. 
KrAthWohl: Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: 
Cognitive domain. New York, David McKay Company, 1956.

18 Csíkszentmihályi Mihály: FLOW – Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 1997.

19 Jane McGonigAl: Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change 
the World. New York, Penguin, 2011.
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Az ismeretátadásnak többféle módon is adaptívnak kell lennie, különösen, ha 
– mint a múzeumban általában – a befogadó közönség heterogén. Az ismereteket 
különböző formában, különböző tanulási stílusokhoz igazodva, eltérő modalitá
sokban érdemes kínálni. Építeni kell arra, hogy a látogatóknak más és más terüle
teken lehetnek az erősségeik: van, aki verbálisan, más vizuálisan vagy auditív 
úton, esetleg kinetikusan, a mozgás révén képes könnyebben az információk befo
gadására.20 De tekintetbe kell venni a befogadó nyelvi és intellektuális képességeit, 
életkorát, érdeklődési körét, háttérismereteit. Az egyénre szabott tartalomközvetí
tést egyre inkább el is várja a mediatizált környezetben otthonos közönség. 

A meghódítandó közönség

Bár a társadalmi közmegegyezés szerint a múzeumok fontos szerepet töltenek be a 
nemzeti és civilizációs értékek őrzésében, feldolgozásában, közzétételében és in
terpretálásában, a múzeumok látogatottsága hazánkban inkább csökken vagy stag
nál, jelentős növekedés nem jellemző az elmúlt 20 évben.21 Közönségük öregedik, 
és leginkább a középosztály műveltebb rétegeiből, továbbá kifejezetten az értelmi
ségiek, illetve a nemzetközi hírű intézmények esetében a (kultur)turisták közül 
kerül ki . 

A jövő szempontjából különösen érdekes megvizsgálnunk a fiatalabb korosztály 
múzeumhoz fűződő viszonyát, amely a hagyományos múzeumközvetítési módsze
rekhez képest, az internet révén már sokkal dinamikusabb, interaktívabb és él
ményszerűbb, könnyen elérhető közegben szerzi információit a világról. Ebben a 
részben a manapság Y és Z generációnak nevezett korcsoportok kulturális aktivi
tását és múzeumokhoz fűződő viszonyát vizsgáljuk meg.22 Tehát azokkal a fiata
lokkal és fiatal felnőttekkel foglalkozunk elsősorban, akik korán belenőttek vagy 
már bele is születtek a digitális mediatizált világba. Azt is megnézzük, valóban 
általános-e ennek a generációnak a körében a digitális interaktív eszközök elérése. 

Az előző címben végiggondoltak alapján ugyanis feltételezhető, hogy a múze
um a digitális technológiák befogadásával, bevetésével bővítheti a látogatók körét. 
Ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy a múzeum jelentősen hozzájárulhat ahhoz, 
hogy a korcsoportra jellemző ikonikus eszközök ne csak a könnyű kikapcsolódást 

20 Howard GArdner: Frames of Mind – The theory of multiple intelligences. New York, Basic 
Books, 2011.

21 Kultúra 1960 – https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_zkk001.html
22 Az Y és a Z generációk nem tudományos kategóriák. Közmegegyezés alapján mégis világszerte 

Y generációnak nevezik a kb. 1980–1995 között születetteket, és Z generációnak a kb. 1995 utániakat. 
Lásd például TAri Annamária: Y generáció. Budapest, Jaffa, 2010, valamint TAri Annamária: Z gene-
ráció. Budapest, Tercium, 2011.

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_zkk001.html
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szolgálják, a fiatal látogatók a tudásszerzés terén is hasznosíthassák a szabadidő 
során megszerzett digitális kommunikációs és eszközhasználati készségeiket. Ez a 
„kompetenciatranszfer” jelentős előrelépés lehet a digitális technológiában rejlő, 
társadalmilag „hasznos” lehetőségek kiaknázásban, közelítve ezzel a helyzetet a 
korai újmédia-optimisták álmaihoz.

A fiatalok alig járnak múzeumba 

Bár az utóbbi időben kevés kutatás folyt a magyar lakosság kultúrafogyasztási 
szokásainak felmérésére, azt tudjuk, hogy a gazdasági válság a múzeumok láto-
gatását is érintette. Az országos múzeumlátogatók száma a 2008-as 10 millió 180 
ezer főről 2009-re 9,5 millióra csökkent, és a lassú csökkenés a következő években 
is folytatódott.23 A KSH adatai szerint: 

A múzeumlátogatások erősen koncentrálódnak néhány idegenforgalmi szempontból is je
lentős településre és néhány múzeumra. 2009-ben a 30 leglátogatottabb múzeum vendégei
nek aránya megközelítette az összes látogató 60%-át. Ebből a szempontból is kiemelendő a 
főváros, ahol 15 múzeum vendégköre tette ki a budapesti érdeklődők közel 84%-át. Évek 
óta a Szépművészeti Múzeumot keresi fel a legtöbb látogató. Kiemelkedő az idegenforgal
mi szempontból jelentős települések muzeális intézményeinek látogatottsága is (pl. Pécs, 
Ópusztaszer, Miskolc, Sárospatak, Pannonhalma).24

A digitális eszközhasználat terén legaktívabb Y és Z generációra vonatkozóan 
nem bővelkedünk átfogó vizsgálatokban, figyelemre méltóak azonban a Kutató
pont 2012-es ifjúságkutatásának idevonatkozó megállapításai.25 A 15–29 évesek 
körében végzett kérdőíves kutatás 8000 főt ért el, akiknek 38%-a nyilatkozott úgy, 
hogy legalább évente egyszer eljut kiállításra vagy múzeumba. Közülük viszont 
nem mindenki tartozik a kulturálisan tényleg aktívnak nevezhetők körébe. Ez csak 
a minta 20%-ára igaz. A kulturális aktivitás jellege szerint kialakított klaszterek 
alapján a múzeumlátogatók vagy a minta 3%-át jelentő, magaskultúrát fogyasztó 
„elit” csoporthoz,26 vagy a „mindenevőkhöz” tartoznak, különösen, akik a minta 
17%-át jelentik. A „mindenevők” a magaskultúra intézményei (színház, múzeum, 
koncert, opera) mellett szívesen járnak a „mindennapi kultúra”, a könnyed szóra

23 Kultúra 1960 – https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_zkk001.html
24 Közgyűjtemények, 2009. Statisztikai Tükör, IV. évfolyam 82. szám, 2010. július, http://www.

ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/kozgyujt/kozgyujt09.pdf 
25 Fekete Annamária – PrAzsák Gergő: Kulturális kasztrendszer: Autonómia és közösségiség 

szerepe a fiatalok kulturális aktivitásában. Másodkézből – Magyar ifjúság 2012, ISZT Alapítvány-
Kutatópont, 2014. 195–218.

26 Azok kerültek ebbe a kategóriába, akik színházba, múzeumba, koncertre, operába, könyvesbolt
ba vagy ezek nagy részébe járnak.

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_zkk001.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/kozgyujt/kozgyujt09.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/kozgyujt/kozgyujt09.pdf
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kozás intézményeibe is (kávéház, söröző, borozó, kocsma, mozi). A többség tehát 
előnyben részesíti a kikapcsolódás társas és könnyedebb formáit is. Megszólítá
suknál figyelembe kell venni ezt a kettős igényt. A teljes minta 80%-át jelentik 
viszont azok, akik a magaskultúrát szinte teljesen nélkülözik. A minta 36%-a szá
mára a könnyed szórakozás jelenti a kikapcsolódást, és ennek intézményei válnak 
társas együttléteik terepévé. A fönnmaradó 44% kulturálisan inaktív, vagy kizáró
lag otthonában tölti szabadidejét. 

A kutatás alapján arra következtethetünk, hogy a digitális világba beleszületett 
fiatalok 80%-a nem, vagy alig – a megkérdezettek18%-a talán évente egyszer – jár 
kiállításra és múzeumba. 

A magaskultúra fogyasztása szempontjából a legjobb helyzetben a megyei jogú 
városokban és a fővárosban lakók vannak, a legrosszabban pedig a vidéki kistele
püléseken élők. A kulturális intézmények elérésének a községekben és a vidéki 
kisvárosokban fizikai korlátja is van, távol esnek tőlük a múzeumok, színházak, 
kevés a könyvesbolt. A múzeumok esetében elméletileg segíthetne a helyzeten a 
tartalmak távoli, digitális elérése. Vonzerőt jelenthetne az élményszerű tálalás ezen 
a csatornán is. Kérdések sora merül fel e megoldás kapcsán: Kinek van hozzáféré
se az eszközökhöz? Hogyan terelhető a kulturális beállítódás a múzeumok kínála
ta irányába? Felkelti-e a virtuális múzeumi élmény az érdeklődést az eredeti gyűj
temény iránt? Mennyire releváns ezt az utóbbi kérdést kizárólag a fizikai tárggyal 
történő találkozáshoz kötni akkor, amikor a múzeumok jelentős része elmozdul a 
pusztán esztétikai szempontokat követő prezentálástól a múzeumban őrzött tár
gyak és kultúra közösség számára érvényes bemutatása, a tárgyak kontextuali-
zálása, a problémaorientált kurátori szemlélet és a közösségi bevonódás felé?27

A fiatalok internethasználata 

Ahhoz, hogy eldönthessük, hogy – a nemzetközi trendet követve – az infokommu
nikációs eszközök használatával bővíthető-e itthon is a múzeumok látogatói köre, 
meg kell vizsgálnunk, milyen ezeknek az eszközöknek az elterjedtsége Magyar-
országon a 2010-es évek közepén.

Különböző statisztikák szerint28 a magyar lakosság 14 évnél idősebb tagjainak 
körülbelül 60%-a internetezett heti rendszerességgel 2013–2014-ben.29 Az interne

27 FrAzon Zsófia: Múzeum és kiállítás – Az újrarajzolás terei. Budapest – Pécs, Gondolat – PTE 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2011. 177–185.

28 NMHH: Lakossági internethasználat, Online piacfelmérés 2013. http://nmhh.hu/dokumen
tum/162930/lakossagi_internethasznalat_kutatasi_osszefoglalo_2013.pdf

29 A magyar lakosság 40 százaléka nem internetezik. Világgazdaság, 2014. július 10. http://www.
vg.hu/vallalatok/a-magyar-lakossag-40-szazaleka-nem-internetezik-430983

http://nmhh.hu/dokumentum/162930/lakossagi_internethasznalat_kutatasi_osszefoglalo_2013.pdf
http://nmhh.hu/dokumentum/162930/lakossagi_internethasznalat_kutatasi_osszefoglalo_2013.pdf
http://www.vg.hu/vallalatok/a-magyar-lakossag-40-szazaleka-nem-internetezik-430983
http://www.vg.hu/vallalatok/a-magyar-lakossag-40-szazaleka-nem-internetezik-430983
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tezés intenzitásában a vízválasztó még ma is az életkor. Míg a 14–19 éveseknek 
közel 90%-a legalább hetente netezik, addig az 50–59 év felettieknek már csak 
53%-ára jellemző ez.30 Az Y és Z generáció életét szinte teljesen áthatja a nethasz
nálat. A netezők közel fele a 18–39 év közötti korosztályból kerül ki. A náluk fiata
labbak aktivitása még intenzívebb, bár az ő korcsoportjukra nem rendelkezünk 
teljes körű adatokkal.31 A nők és a férfiak aránya egyre jobban közelít egymáshoz, 
inkább a keresett tartalmak jellegében és az aktivitások típusában különbözik a két 
nem .

Az információ elérését bárhonnan és bármikor lehetővé tevő okostelefonok ará
nya is jelentős a digitális bennszülöttek, az Y és a Z generáció körében. 2014 no-
vemberében a 18–29 évesek 79%-a, a 30–39 éveseknek pedig 71%-a rendelkezett 
ilyen készülékekkel, míg az 50 felettieknél ez az arány csak egyharmados.32 A hoz
záférést árnyalja a földrajzi helyzet. Az észak-magyarországi és a dél-dunántúli 
régióban alacsonyabb, míg a közép-magyarországiban magasabb ez az átlagnál.33 

A fönti adatok tükrében elmondható, hogy a kulturális örökség digitális eszkö
zökkel való elérhetővé tétele komoly lehetőségeket jelent a kultúraközvetítéssel 
foglalkozók számára. Már nem csak a 40 év alattiakkal, de az idősebbekkel is ér
demes számolni ezen a téren. 

A múzeum lépéskényszerben

Statisztikai adatok hiányában egy saját, informális, de elgondolkodtató vizsgálatot 
idézünk arra vonatkozóan, hogy mi a fiatalok szubjektív véleménye a múzeumok
ról. Az egyetemünkön a „Digitális múzeum” tárgyat választó hallgatóinkat min
den évben megkérjük az első órán, hogy írjanak fel 5 szót, ami a múzeumról 
eszükbe jut. A legelső ilyen, 2010-es felmérés eredményét az alábbi szófelhő fog
lalja össze, melynek kiugró elemei a legutóbbi, 2015 eleji felmérést is jellemzik. 
(A különbség annyi, hogy idén a hallgatók már visszakérdeztek, hogy hazai vagy 
külföldi múzeumokra gondoljanak-e.) 

30 A 14–19 évesek 89%-a, a 20–29 évesek 85%-a, a 30–39 évesek 82%-a, a 40–49 évesek 74%-a, 
az 50–59 évesek 53%-a, a 60+ 25%-a netezik legalább hetente. Forrás: NMHH: Lakossági internet
használat, Online piacfelmérés 2013. http://nmhh.hu/dokumentum/162930/lakossagi_internethasznalat_
kutatasi_osszefoglalo_2013.pdf

31 A magyar lakosság 40 százaléka nem internetezik. http://www.vg.hu/vallalatok/a-magyar- 
lakossag-40-szazaleka-nem-internetezik-430983

32 Az okostelefon használókat kutatta az NRC. Marketinginfo.hu – 2014. 12. 17., http://www.
marketinginfo.hu/hirek/article.php?id=34949

33 Kutatópont: nő az okostelefon penetráció. Marketinginfo.hu – 2015. 01. 29., http://www.
marketinginfo.hu/hirek/article.php?id=35397
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1. ábra:  Mi jut eszedbe a múzeumról?  
Egy művészeti egyetem hallgatóinak válaszai

Ha egy budapesti művészeti egyetem hallgatói számára nem vonzó a múzeum, mi
vel ott szigorú viselkedési protokollt tartatnak be a teremőrök, nem tudnak a szá
mukra természetes módon „jegyzetelni”, mivel fényképezni tilos, nem jutnak befo
gadható és érdekes információhoz és nehezen tájékozódnak, akkor feltételezhetjük, 
hogy a korosztályuk nagy többsége is hasonlóan kritikusan, ha nem még eluta-
sítóbban vélekedik a múzeumról. A szubjektív véleményekben az Y–Z generáció 
korábban ismertetett általános jellemzőit érhetjük tetten. Ráadásul a kifogásolt 
 jellemzők nem korosztály-specifikus meglátások, mindenki számára ismerősnek 
tűnnek, csak korábban a közönség nem kérdőjelezte meg a múzeumot, mint a tu
dás szentélyét, sem az ott szokásos autoriter protokollt. 

Az intézményrendszer egésze ugyan nehezen mozdul, de a közönséghez köze
lebb álló múzeumi szakemberek: múzeumpedagógusok és kritikusok – itthon és a 
nemzetközi színtéren is – régen hangoztatják, hogy a múzeumnak változtatnia kell 
a 19. századi gyökerű autoriter szemléletén.34 A múzeumi szakember dolga nem az 
egyirányú kommunikáció, hanem az, hogy bevonja a közönséget az értékek definiá-
lásának közös munkájába. A cél ugyanis az, hogy a szakemberek közelebb vigyék a 
civil társadalmat saját kultúrájának felelős értelmezéséhez és gondozásához.35 

34 Simon i. m. (16. lj.) iii–iv. 
35 ÉBli Gábor: Évforduló után – merre tovább hazai múzeumkutatás. In: Uő: Az antropologizált 

múzeum. Budapest, Typotex, 2009. 154–171, 169. 



62 Határtalan médiakultúra

A digitális technológiák szerepe a múzeumban

Digitális technológiák bevetésével – de nem kizárólag azzal – a múzeumlátogatás 
élménye sokféle módon kibővíthető. De mielőtt ezekre külön-külön kitérünk, el 
kell oszlatnunk a múzeumi szakma egyik fő aggodalmát.

Nem lesz vidámpark?

E kérdés még ma is gyakran felmerül az élményt és látogatói aktivitást előtérbe 
helyező múzeumi installációk kapcsán.36 A múzeumban évtizedeket eltöltő szak
emberek tartanak attól, hogy az információs technológia térnyerése éppen a mú-
zeum lényegi funkcióit ássa alá: a látogatót a kiállított tárgyak és üzenetük helyett 
a játékok, kütyük és látványosságok kötik le. A tudományosan megalapozott infor
mációkkal versenyre kelnek a közösségi véleménynyilvánítások, sőt magukat a 
műtárgyakat is átalakíthatja a közönség, még ha csak digitálisan is. Oda a múzeu
mi áhítat, a szakértők megkérdőjelezhetetlensége, az igazi tudásszerzés, a műtár
gyak szentsége. A látogató viszont jól érzi magát, szórakoztató élmény részese.

E kissé sarkított állásfoglalás elveszti az erejét, ha azt vizsgáljuk, hogy mi lehet 
a múzeum vágya, milyen tapasztalatokkal távozzon onnan a látogató. Nyilván jó 
emlékekkel, kellemes, inspiráló élményekkel, új tudással, esetleg kipróbált kész-
ségekkel, a siker érzetével, felkeltett kíváncsisággal, a távozás után is rezonáló, 
 további kreatív tevékenységet, tanulást kiváltó, vagy akár az életvitelére is kiható 
gondolatokkal. Legyen kedve újból eljönni, ossza meg élményét, a múzeum hírét 
másokkal, sőt érezze a múzeumot saját ügyének, támogassa azt. 

A digitális technológiák éppen e célok eléréséhez nyújtanak lehetőséget. Segít
ségükkel a látogató passzív befogadóból kísérletező, felfedező, véleménynyilvánító 
szereplőjévé válik a múzeumi látogatásnak. A kulturális, szociális és életkori je
gyeinek, egyéni készségeinek, intellektuális és fizikai kapacitásának legmegfele
lőbb formában és minőségben juthat információhoz, nem egy „egyenszöveget” 
kell(ene) végigolvasnia. Az izolált tárgyakat, ismereteket egy történet vagy vá
lasztható szempont szerint felfűzve, akár párbeszédes formában fogadhatja be. 
Különösen az ifjabb látogatók esetében hatékony a fizikai mozgással is járó, játé
kos, az érzelmeket is mozgósító bevonódás. 

Egy empatikus és nagy tudású tárlatvezető vagy múzeumpedagógus maga is 
alkalmazza ezeket az eszközöket. Csakhogy nem kaphat minden látogató egy-egy 
privát vezetőt. Az információs technológiákkal magába a kiállításba lehet bele-

36 A Curator című patinás múzeumi folyóirat 29 cikke emlegeti fel a Disneylandet, jelezve hogy 
a szakma még nem tudott túllépni a kísértő metaforán. 
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szőni a testre szabható, párbeszédes tárlatvezetést. De a digitális technológiák 
olyasmit is lehetővé tesznek, amire egyetlen tárlatvezető sem képes: a megérint-
hetetlen tárgyakat használat közben vagy keletkezésük folyamatában lehet bemu
tatni, sőt a látogató által működtetni, köréje atmoszférát teremteni, mellévarázsolni 
rokon, a kiállításban nem is szereplő tárgyakat. Ezek az élményszerű és felfedezé
ses ismeretszerzés új formái. Az ismeretek továbbadására és a múzeumlátogatás 
apropóján társas kapcsolatok kialakítására olyan lehetőségek nyílnak, mint „haza
vinni” és szélesebb körben megosztani a kedvenc műveket, véleményt nyilvánítani 
vagy bekapcsolódni látogatók közti párbeszédbe, sőt koordinált akcióba. 

Tehát leszögezhetjük, hogy a kiállítás üzenetének és a múzeum fent körvonala
zott céljainak szolgálatába állított digitális technológiai alkalmazások nem vetkőz
tetik ki a múzeumot önmagából, hanem éppen erősítik. Ez azt feltételezi, hogy a 
múzeumi szakemberek és a technológiai alkalmazások megtervezői közösen dönt
senek arról, hogy hol milyen eszközöket vetnek be, milyen célok érdekében. To
vábbá az „eszközök” ma már szinte észrevétlenül simulhatnak bele a kiállításba, 
kaphatnak természetes helyet szellemes bútorokba rejtve, nem jelennek meg csú
nya, idegen testként a kiállított tárgyak között. Vagy nem is kell eszköz, hiszen 
mindenki saját mobiljával érkezik, és a rajta levő appokkal bírhatja szóra a tár-
gyakat .  

Ugyanakkor nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a jó digitális múzeumi 
alkalmazások nem a technológiai újdonságuk okán hatásosak. Attól, hogy érintő
képernyő, QR-kód, kinect vagy a legújabb interakciós technológia szerepel a kiál
lítótérben, még nem lesz korszerű és sikeres a kiállítás. Akkor lesz az, ha a hasz
nált médium közvetíti, felerősíti a kiállítás, a tárgyak üzenetét, és segít a látogatók 
bevonásában. A vidámparkhatás akkor állhat elő, ha rossz a koncepció: céltalanul, 
a technológia magamutogatásaként szerepelnek domináló, hangos interaktív ins
tallációk. Sajnos ilyenekkel is gyakran találkozni múzeumokban – de ez nem a 
technológia „bűne”, hanem a múzeumi kurátor és a kiállítástervező hibája. 

Erre példa az új varsói POLIN múzeumban a lengyel zsidóság történetét bemu
tató állandó kiállítás.37 A puritánságában is kifejező és gondolatébresztő modern 
épületben zegzugos kis tereket alakítottak ki, melyekben összesen több mint 70 
interaktív installáció várja a látogatót. Egy-egy térbe belépve ezek dominálnak: az 
installációk folyamatosan hangzó párhuzamos szövegei zavaróak, a hangulat fel
keltésének ismétlődő eszköze a teljes falra vetített animált metszet, amelyen a 
mozgó és a figyelmet megragadó elemek anekdotikusak, nem közvetítenek ismere
tet vagy történetet. Sok játékot lehet kipróbálni, melyek többségükben a falakon 
olvasható jelentős mennyiségű szöveges információ elsajátítását tesztelik, nem mo
torjai az ismeretszerzésnek, és nem is varázsolják el a látogatót. A korabeli idéze

37 http://www.polin.pl/en/wystawy-wystawa-glowna-galerie/first-encounters

http://www.polin.pl/en/wystawy-wystawa-glowna-galerie/first-encounters
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tek és az ezeket magyarázó szövegek, a kiállított tárgyak és a terekbe helyezett 
világító-mozgó-hangzó játékok vetekszenek egymással a látogató figyeleméért és 
idejéért. 

Ezzel szemben a londoni Science Múzeumban,38 ahol az állandó kiállításokon 
szintén mintegy 70 körüli installáció található, egészen más azok összhatása. Tá
gas térben elhelyezve messziről is jól felismerhető a digitális és a hagyományos 
elemek kapcsolata. Ráadásul a kettő közötti szereposztás, az alkalmazott műfajok 
és a kivitelezéshez használt technológiák témánként változnak, és az installációk 
mind fizikai megjelenésükben, mind a tartalmuk képi világában illeszkednek egy-
egy terem témájához, és már ezzel is felkeltik, sőt fenn is tartják az érdeklődést. 
A játékok egy-egy igazi problémába vonják be a többségében ifjú látogatókat.  

A technológiai lehetőségek tárháza

Az információs technológiák tárháza évről évre bővül, az eszközök, szenzorok ki
sebbek, könnyebbek, olcsóbbak lesznek, rendre újak is születnek, és ezek újfajta 
interakciós és adatgyűjtő lehetőségeket teremtenek. A hardver, az alapszolgáltatást 
nyújtó szoftver és annak értelmes, illetve funkcionális kiaknázása az infokom-
munikációs technológiai (IKT) alkalmazások három összetevője. A legismertebb 
hardver, a nagyfelbontású (érintő)képernyő lehet akár egész falat betöltő vagy kézi 
vezérlésre alkalmas kis tablet, a mobilunk kijelzője, sőt átlátszó múzeumi vitrin 
felülete is. Kis és olcsó, már a telefonokban is megtalálható kamerákkal jó minő-
ségű képeket lehet készíteni, melyeket aztán a mögöttük működő szoftverrel ele
mezve arcot, arckifejezést, pózt lehet azonosítani pillanatok alatt, vagy felismerni 
QR-kódot, grafikus markereket, sőt akár teljes képeket, műtárgyakat is. A kinect 
térbeli képet készít, melyből mozgás, mozdulat, hely érzékelhető. A beléptető vagy 
fizető rendszereknél már elterjedt rádióhullámos (RFID) vagy NFC érzékelők a 
múzeumban is jól hasznosíthatók. Tárgyakba vagy akár papír rétegei közé rejtett 
„láthatatlan” chipek révén beazonosíthatók és regisztrálhatók kiállítási tárgyak, 
 illetve maga a látogató is. A fény, hang, közelség, hő, irány és mozgásérzékelők 
pedig mind alkalmasak arra, hogy a látogató gombnyomások vagy kattintások 
 helyett a természetes mozgásával észrevétlenül vagy vonzó fizikai tárgyakkal ma
nipulálva kezdeményezzen, váltson ki akár atmoszferikus, komplex multi modális 
reakciókat. Az utóbbihoz a kijelzők mellett óriási vagy bélyeg méretű képet vetítő 
projektorok, irányított vagy atmoszferikus hangzást létrehozó hang szórók adják a 
tárgyi alapot. A telefonokból ismert GPS vagy egyéb, beltéren is működő hely
meghatározó technológiák, valamint a tabletek és telefonok iránytű-szolgáltatása 

38 http://www.sciencemuseum.org.uk/

http://www.sciencemuseum.org.uk/
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együtt alkalmasak arra, hogy tudjuk, hol van és merre néz a látogató, illetve a ke
zében tartott telefon vagy táblagép.  Eme információ alapján a kamerán át látott 
kép kiegészülhet további (virtuális) tartalmakkal – ezt a technológiát nevezik ki
bővített valóságnak (AR). A hordozható eszközökbe épített processzorok számítási 
kapacitásának növekedésével a kiegészítő információ már nemcsak statikus szöve
ges vagy grafikus jel lehet, hanem 2D- vagy 3D-filmek, illetve online adatok alap
ján generált dinamikus tartalom. 

Ezekből a hardver- és szoftverkomponensekből sokféle kapható készen a piacon, 
melyek a múzeumi alkalmazásoknak csak a lehetőségét biztosítják – angol gyűjtő
nevük, az „enabling technologies” is erre utal. A múzeumi élmény kibőví téséhez 
azonban nem egy-egy – bármennyire is „hipe” – eszközből vagy technológiából, 
hanem az elérni kívánt hatásból, funkcióból kell kiindulni. Jó esetben kész kompo
nensekkel, akár többféle módon is megvalósítható egy, a célnak megfelelő alkal
mazás . 

A kihívás az, hogy milyen új múzeumi funkciók lehetségesek, illetve egy-egy 
funkcióhoz milyen technológiai megoldást a legjobb választani. Például azt a sze
rény célt, hogy csak akkor induljon el egy információs szöveg vagy videó, ha van 
a közelben látogató, többféle technológiával (a hagyományos gombnyomásra indí
tás mellett indirekt módon, közelség, fény, mozgás vagy nyomásérzékelővel) meg 
lehet oldani. De ha a látogató aktív döntését várjuk, akkor az a gombnyomás he
lyett történhet például a belépőként kapott kártyának egy, a kiállítási tárgy köze-
lében kijelölt ponthoz való közelítésével is. Az ilyenfajta indítás a gombnyomás
nál izgalmasabb, kicsit varázsütésszerű élményt ad a látogatónak, és a személyre 
szabott válasz (alapszinten az automatikus nyelvválasztás) lehetőségét is hor-
dozza. Viszont bármennyire is látványosabb és menő (volt még a közelmúltban is) 
a kinect, kiállítási térben kézjeles utasításra alkalmazni teljes tévedés: jelentős időt 
és fizikai erőfeszítést igényel a látogatótól, ráadásul a próbálkozások lesznek a fő
attrakció, nem maga a kiállítás. 

A kívánatos funkciók

A fenti gondolat jegyében, a cikkünk első részében bevezetett elméleti háttér alap
ján, a technológiaalkalmazások alábbi 6 lehetséges funkcionális szerepéről fogunk 
részletesen beszélni: 
–  a tanulási szerep, mely lehet: kognitív, affektív és pszichomotorikus,
–  játékos bevonódás,
–  látogatói aktivitás, interakció,
–  participáció, 
–  személyre szabottság, 
–  kisugárzás a múzeum falain kívülre, időben és térben.
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A választott jellemzők nem technológiai jellegűek. Néhányuk, mindenekelőtt a 
kognitív tanulás az ismeretátadást mint a múzeum (egyik) fő küldetését fejezi ki. 
A továbbiak is a látogatók kívánatos múzeumi viselkedését jellemző paraméterek, 
melyek nem szerepeltek korábban hangsúlyosan a múzeum célkitűzései között. De 
a mai célközönséget eme másodlagos célok (mint közvetett eszközök) elérésével 
lehet a múzeumlátogatásra, ismeretszerzésre rávezetni, illetve általuk lehet tudato
sítani a múzeum társadalmi fontosságát. Továbbá jó néhány cél – ilyen a játékos 
bevonódás vagy a személyre szabott prezentálás – nemcsak azért nem merült fel 
korábban, mert például a tanulás mechanizmusáról mások voltak az érvényes el
méletek, hanem mert a célok megvalósítására csak napjainkban, éppen a digitális 
technológiák révén nyílt lehetőség. 

Itt jegyezzük meg, hogy ugyanakkor a választott aspektusok legtöbbje – mivel 
azok nem technológiai, hanem funkcionális jellegűek – alkalmasak nemcsak infor
matikai alkalmazások, hanem például múzeumpedagógiai programok, tárlatveze
tések vagy – akár egyes 19. századi – prezentációs megoldások összehasonlító jel
lemzésére is. Ez a funkcionális megközelítés egyben a múzeumi és az informatikai 
világ közötti, sokat emlegetett szakadék áthidalására is alkalmas.

A tudásközvetítés mint fő cél

Hagyományosan a múzeumlátogatás fő célja az ismeretszerzés, az informális és 
egy életen át tartó tanulás. Ennek szellemét tükrözik a 19. századi múzeumra jel
lemző, a műtárgyak sokasága által dominált kiállítások, az informatív, részletes 
műleírások, a tudományos jellegű magyarázó ábrák. Emellett másodlagosan – el
sősorban a művészeti múzeumokban – a látogató ugyan érzelmileg is megérintőd
het egy-egy képtől, műtárgytól vagy akár a kiállítás atmoszférájától, de ez mintegy 
független az ismeretszerzéstől. A kompetenciaalapú tanulási elmélet ma már a 
megértésre és memorizálásra építő kognitív ismeretszerzés mellett nagy jelentősé
get tulajdonít az affektív és pszichomotoros tanulásnak és ezek egymást erősítő 
együttesének .39 A múzeumban is jelentős szerepet kaphat mindhárom tanulási me
chanizmus .

Kognitív tanulás

Az értelmi alapú ismeretszerzés tényekre épít, azok összefüggéseit világítja meg, 
jelenségek, folyamatok működési elvére ébreszti rá a látogatót. Ezek mennyisége, 
komplexitása szövegesen nehezen fogadható be az átlag műveltségű látogató szá

39 Bloom et al . i. m. (17. lj.).
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mára – nem is beszélve arról, hogy ma már egyre kevesebben olvasnak végig hosz
szú szövegeket. Az illusztratív ábrákkal segíthető a megértés, de folyamatok be
mutatásához több, egymáshoz viszonyítandó ábrát kell értelmezni. A digitális 
technológiák viszont lehetőséget nyújtanak az ismeretek szemléletes, többcsator
nás bemutatására, építve a közönség aktivitására is, nem pusztán passzív informá
cióbefogadóként kezelve őket. Egy kiállítási darab az állagmegőrzés miatt eleve 
nem vehető kézbe, illetve gyakran az állapota vagy használatának veszélyessége 
miatt nem hozható működésbe – de mindez megtehető a virtuális másával. Sőt a 
3D-modellek szétszedhetők, betekintést engednek olyan láthatatlan rétegekbe, me
lyek a műtárgy roncsolása nélkül nem hozzáférhetők, vagy interaktív animációk
kal, kiemelésekkel frappánsan mutatják be a kiállítási darab felépítését, létrejötté
nek fázisait, magyaráznak el időbeli folyamatokat, oksági viszonyokat. 

A múzeumi kurátorok egyik nagy gondja, hogy egy hatalmas anyagból mit he
lyezzenek el a kiállítás fizikai terébe, számolva a hely és a látogató befogadóképes
ségének korlátjaival. Ugyanakkor a látogatók sokfélék, nemcsak az ismeretszerzés 
módjait, hanem az érdeklődésüket, idejüket tekintve is – emiatt érdemes lenne mi
nél nagyobb választékot felkínálni. De ha tömegesen szerepelnek (hasonló) kiállí
tási darabok vagy adatok, akkor elengedhetetlen valamilyen, az áttekintést és tájé
kozódást segítő összegző felület. 

Esettanulmány: Object:Photo

A MOMA 2015 elején Object:Photo címmel a fizikai tárlat mellett a virtuális tér-
ben is létező „állandó kiállítást” hozott létre egy hároméves kutatási-fejlesztési 
projekt eredményeként. A virtuális kiállítás egy weboldalon40 tekinthető meg. Itt 
„csak” 341 fényképet lehet különböző jegyek alapján keresni, és csoportosítva, 
 nézőképeket böngészve áttekinteni, majd egy-egy képhez akár tanulmány mélysé
gű háttér-információt elolvasni. Az adatvizualizációs megjelenítés pedig a fotótör
ténet szóban forgó korszakának összes szereplőjéről – művészekről, városokról, 
kiállításokról, folyóiratokról – ad egyetlen interaktív felületen áttekintést. Az ezen 
a felületen való böngészés igazi élmény, mivel gyorsan rátalálhat az ember az őt 
érdeklő tartalmakra, illetve vizuálisan, egy interaktív ábrán kap összefoglalót, 
majd szerezhet részletes információkat egy monografikus kötet tartalmáról. Ez a 
fajta, a felfedezést, a látogató érdeklődése szerinti fókuszálást támogató, ugyanak
kor profi tartalmú prezentáció egyszerűen nem lehetséges hagyományos kiállítás 
formá jában.

40 http://www.moma.org/interactives/objectphoto/the_project.html

http://www.moma.org/interactives/objectphoto/the_project.html
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Affektív tanulás

A múzeumi ismeretszerzésben nagy szerepe lehet az érzelmeknek. A kíváncsi lá
togató, akit érzelmileg megérint a kiállítás átfogó témája, fő kérdése vagy egy-egy 
szereplője, motiválttá válik arra, hogy „hőse” körülményeiről, történetéről tanul
jon, befogadjon és értelmezzen önmagában nem izgalmas ismereteket is. Az érzel
mi azonosulás, megtámogatva a kiállításon tanultakkal, attitűdváltásra, a téma 
(vagy a múzeum) iránti érzelmi elköteleződésre is késztetheti. 

Az érzelmek másik motivációs területe a meglepetés, illetve a siker örömének 
megélése. Ez az interakció és a játékos tanulás során kap teret: megtalálni az inter
akciós lehetőséget, meglepődni valami nem várt, új élménytől, illetve nyugtázni 
egy – szellemi vagy fizikai – játék során adott válasz helyességét – mind pozitív 
érzelmeket váltanak ki a látogatóból.   

Esettanulmány: Légy te a madár!

A Norvég Tengeri Madárcentrumban 2012 nyarán nyílt kiállítás41 célja az volt, 
hogy bemutassa, hogy az ember okozta globális felmelegedés miként fenyegeti a 
parti madárvilágot. A kiállítás témája egyrészt mára meglehetősen elcsépeltté vált, 
másrészt elsősorban a kisszámú és társadalmi megítélésüket tekintve nem éppen 
trendi „madarászokat” érdekelheti. Éppen ezért döntött újfajta, a technológiai lehe
tőségeket messzemenőkig kiaknázó kiállítási koncepció mellett a múzeum:

A kiállítás tervezésekor a cél az volt, hogy provokáló és a látogatót megérintő interaktív 
installációkkal tettekre motiváljuk a látogatót, ahelyett, hogy adatok tömegét zúdítanánk 
rájuk vagy moralizálva prédikálnánk számukra.42

A kiállításon összesen 14 egyedi installáció szolgálja ezt a célt. A kiállítás úgy 
kezdődik, hogy a látogató madárrá változik. Pontosabban, előre lépegetve más-
más madár reptét idézheti elő saját testmozgásával. A madár a falra vetített filmen 
pontosan úgy repül, ahogy a látogató a kitartott karjaival csapdosva, egész testével 
hajlongva irányítja. A kiállításnak ez a szokatlan „felütése” a fent említett módok 
mindegyikén kiaknázza az érzelmeket: a mozgás primer örömén túl nyugtázzuk, 
hogy sikerül madarunkat irányítani, soha nem tapasztalt élményben van részünk. 
Eközben mintegy mellékesen megismerkedünk a kiállítás főszereplőivel, tudatosan 
vagy ösztönösen kiválasztjuk a kedvencünket. Egy ilyen bevezető után már na
gyon is érdekel bennünket, hogy hova költözik télen, és meg tud-e pihenni migrá
ciója során „a madarunk”. Hozzá kell tennünk, hogy ezt is – mint a kiállítás szinte 
összes többi témáját – hasonlóan szellemes interaktív installáció mutatja be. 

41 http://gagarin.is/work/norwegian_seabird_centre/
42 Uo .

http://gagarin.is/work/norwegian_seabird_centre/
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A megvalósítás során létező technológiákat integrált a Gagarin cég csapata: 
a testmozgást kinect pásztázza le, majd ennek alapján áll elő kis, előre felvett film
részletekből, valós időben választva és azokat „összeragasztva”, a madár repte. Az 
élmény magával ragadó. A látogatóban sokára merül fel, ha egyáltalán, hogy mi
lyen technológia is állhat a háttérben.

2. ábra:  Légy te a madár!  
A látogató testmozgásával irányítja a madarak reptét

Pszichomotoros tanulás 

A pszichomotoros mozgás tanulása, gyakorlása önmagában is fontos, különösen 
kisgyerekek esetében. Ugyanakkor a mozgás oldja a „hagyományos” kiállításné
zéssel járó fizikai fáradalmat és a szellemi telítődést. Végül a mozgásnak mint az 
információszerzés lehetőségének felajánlásával a tanulás más módjai iránt kevésbé 
fogékony látogatókat is meg lehet szólítani. A mozgás lehet teljes testet igénybe 
vevő és intenzív, ilyen az imént ismertetett „Légy te a madár!” esete. Vagy lehet 
kényelmes és esetleges, mint a szőnyegen való heverészés, ami Kandinsky mű-
vészetéhez viszi közel a (fiatal) látogatót több modalitás együttes bevonásával.43 

43 Halina gottlieB – David nilsson: Touch of Kandindsky. Know-How Books, The Interactive 
Institue, h. n., 2005.
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De lehet mikroszintű, mint például a Victoria & Albert Museum „Az epertolvaj”44 
című, tabletre letölthető alkalmazásában: az érintőképernyő felületén egy gazdag 
ornamentikájú kiállítási darab részleteit fedezhetjük fel az ujjunk mozgása révén – 
melyre a díszítésen rejtőző eprek begyűjtése motivál. De az igazi cél az, hogy a 
játékos részleteiben vegye szemügyre a műalkotást, úgy, ahogy a múzeumi kiállí
táson nemigen teszi .

A mozgás mint a kognitív és érzelmi tanulást segítő befogadási csatorna mellett 
meg kell említeni más, alapvetően a látásunkat tehermentesítő vagy támogató 
 befogadási csatornákat: a hallást és a tapintást. A Petőfi Irodalmi Múzeum 
 Weöres100 kiállításán a Verstapintó installáció45 3D-nyomtatóval készített henge
reket ajánlott kézbevételre. A henger palástjának felületén egy vers ritmikáját és 
zeneiségét lehetett letapogatni. Tapasztalataink szerint a vizuális és taktilis infor
máció segített felismerni a látogató által recitált vers ritmikai mintáit – egy egyéb
ként nehéz és „iskolai” kognitív feladat vált örömteli felfedező tevékenységgé. 

Játék a múzeumban

Az előző példák már felvonultattak többféle játékos elemet, mint a szerepjáték 
(„Légy te a madár!”) vagy a gyűjtögetés („Az epertolvaj”). Ugyancsak „jól el lehet 
játszani” egy-egy eszközt vagy folyamatot bemutató, didaktikus célú interaktív 
alkalma zással. De a kiállítási térben főszerepet is kaphatnak olyan játékok, me
lyekben a versengés, az akadályok legyőzése és az ellenfélnek való csapdaállítás 
éppen úgy jelen vannak, mint a legsikeresebb szórakoztató célú játékokban – és 
ezáltal hasonlóan intenzív a beszippantó, bevonó hatásuk is. Ami specifikus, az 
a kiállításhoz kapcsolódó tematika, illetve a játék narratívájában az elérendő cél. 
A gyerek belefeledkezik a játékba, „flow”-állapotba kerül – miközben tudomá
nyos információk „ragadnak rá” játék közben, és létfontosságú kérdésekről dönt. 
Hogy ez valóban működik, azt a szerzők a korábban már említett londoni Science 
Museumban maguk is megtapasztalhatták. A – főleg gyerek – látogatók zsibongva 
állták körül az érdekesebbnél érdekesebb játékélményeket ígérő installációkat, 
hosszú időre belefeledkezve például abba, hogy sikerül-e a Föld felmelegedését 
megakadályozni, vagy legalább az embereket megmenteni a tengerszint emelkedé
sének katasztrofális hatásaitól. 

44 http://www.vam.ac.uk/content/articles/s/strawberry-thief-ipad-app/
45 http://techlab.mome.hu/weores100

http://www.vam.ac.uk/content/articles/s/strawberry-thief-ipad-app/
http://techlab.mome.hu/weores100
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Esettanulmány: A jövő városa

A londoni Science Museum e játékában egy új város egyes városrészeibe kell el
juttatni a játékosoknak a jövő városában is elengedhetetlen szereplőket. Az utakon 
különböző járműveket lehet irányítani egy asztal mellől vagy akár a helyben pil-
lanatok alatt letölthető app jóvoltából saját okostelefonról is, felidézve egy igazi 
autóverseny hangulatát. Ahogy a képen is látszik, a nagyméretben kivetített játék
mező mindenki számára látható, alkalmat adva a kibiceknek is a játék élvezésére, 
vagy hogy saját stratégiát gondoljon ki az energiaellátás biztosítására, mire aktív 
játékosként becsatlakozhat. 

3. ábra:  Gyerekek a londoni Science Museumban a jövő városát építik  
egy játék keretében



72 Határtalan médiakultúra

Esettanulmány: Patakmeder szimuláció

A pataknak a londoni Science Museum 3-6 éves gyerekek számára fenntartott, 
amolyan gyerekmegőrzőként is funkcionáló „Garden” részlegében a technológia 
természeti jelenséget szimulál és hoz testközelbe. A kisgyerek egy vetített kavi
csos patakban tapicskolhat kézzel-lábbal. Mozdulatait nemcsak a vízcsobbanások 
hangja és a hullámok látványa kíséri, hanem a vízben úszkáló halak is reagálnak: 
szétrebbennek, majd ismét feltűnnek. A kisgyerekeket nagyon leköti az élmény, 
mely részben persze kevesebbet ad, mint az igazi patakban tapicskolás, de részben 
többet is. Nem is csak annyiban, hogy szárazak maradnak, hanem közelről figyel
hetnek meg vízi élőlényeket. A nagyvárosi gyerek lehet hogy évekig nem is jut el 
egy patakhoz, de biztosan nem egy ilyen kristálytiszta és élőlényekben gazdag vi
zűhöz. Ki-ki maga vonja le a következtetést, hogy az a vég kezdete-e, amikor a 
természet jelenségeit is csak mediálisan éli már át a gyerek, vagy éppen kezdet 
ahhoz, hogy megtapasztalja, majd eredeti környezetében konstatálja és óvja a fo
gyó természeti értékeket.

A látogató aktív szerepe

Az interaktív alkalmazások mindegyikében a látogató kezdeményez, hív elő tar
talmakat, folytat párbeszédet. Ennek mikéntje technikai részletnek tűnik, mégis 
megérdemeli, hogy több figyelmet szenteljünk neki, mivel az interakció indirekt 
módon nagyban befolyásolja a korábban tárgyalt célok teljesülését. Az interakció a 
tanulási elméletnél tárgyalt motiváció, kíváncsiság meglétét tételezi fel – vagy 
váltja ki, fokozza azt. A továbbiakban pedig biztosítja, hogy nem egy szuszra, ha
nem – esetleg a látogatóhoz igazított – adagokban juttat számára újabb infor má-
ciót. Az interakció lehet tudatos vagy indirekt módon, pusztán a jelenléttel ki-
váltott. A látogató ugyanakkor az utóbbi esetben is megszólítva érzi magát: úgy 
véli, hogy például – a jelenlétét detektáló észrevétlen szenzor hatására – a videó 
számára indult el, ellentétben egy folyamatosan loopolt videóval, amely még bosz
szanthatja is, hogy nem az elejétől látja, noha csak egyedül van jelen. A többféle 
modalitás együttes alkalmazásával a tanulás, illetve az egyéni preferenciák támo
gathatók. 

Gyakran felmerülő kérdés, rájön-e a látgató arra, hogy mit lehet, mit kell csi
nálnia, ha a megszokott információs felületek helyett egy interaktív alkalmazással 
kerül szembe. Az értetlenség, a használat kudarca vagy éppen a felajánlott hosszas 
használati utasítás frusztrálhatja a látogatót, de mindenképpen kizökkenti a ki-
állítás narratívájából. Az interakciót tervező feladata és felelőssége, hogy ez ne 
történjen meg. Ma már a fiatalabb korosztálynál lehet alapozni a digitális eszközök 
használatának készségére, ahogy azt tanulmányunk elején láttuk . Ugyanakkor a 
„hozzányúlni tilos” múzeumi parancs élő emléke még meggátolhatja, hogy a lá-
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togató ki merje próbálni az éppen legszokatlanabb, a kézbevételt, hangoskodást, 
mozgást igénylő interakciós lehetőségeket. Ha viszont megtette, akkor értékeli az 
egyedi, meglepő, szinte varázslatos megoldást. 

Esettanulmány: Gyümölcsversek

A PIM Weöres100 kiállításán a felnőttek körében is nagy sikert arattak46 a Gyü
mölcsversek. Színes filcből készült, kitömött, nagyméretű gyümölcsök hevertek az 
egyik asztalon. Ha a látogató kézbe vett egyet, akkor a költő egy olyan verse vált 
hallhatóvá, melyben az adott gyümölcs szerepel. Nos, a teremőröknek itt az a sze
rep jutott, hogy bátorítsák a látogatót a kiállított darabok kézbevételére. Erre azért 
is szükség volt, mert a technológia – gyorsulásérzékelő, midi lejátszó, akkumulá
tor – teljesen rejtve volt, semmi nem utalt arra, hogy a kiállítási daraboknak más 
funkciójuk is van, mint egy gyümölcscsendélet látványát nyújtani. 

4. ábra:  Gyümölcsversek – megfogni szabad, sőt kell is! 

46 PAPP Sándor Zsigmond: Gondolatfújás és verstapintás. Népszabadság Online, 2013. 7. 8. http://
nol.hu/kultura/20130708-gondolatfujas_es_verstapintas-1398733

http://nol.hu/kultura/20130708-gondolatfujas_es_verstapintas-1398733
http://nol.hu/kultura/20130708-gondolatfujas_es_verstapintas-1398733
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Gyakran felmerülő és nem is teljesen alaptalan kritika, hogy a múzeumi instal
lációk magányos tevékenységek sorává degradálják a múzeumlátogatást, amelyek
hez ráadásul sokszor sorba is kell állni. Ma már az egyszemélyes, érintő-kattintó 
felületek mellett teret hódítanak azok az interakciós megoldások, melyek félig 
vagy teljesen publikusak. Ez alatt azt értjük, hogy a vezérlő-használó tevékenysé
gének eredménye, illetve magának az interakciónak az aktusa is látható, élvezhető, 
értelmezhető a körülállók számára is. A Gallery One Strike a Pose terében a vál
lalkozó kedvű látogató a nyilvános térben kell hogy beálljon valamilyen pózba, 
mire „válaszul” a gyűjtemény egy olyan darabja jelenik meg, melyen hasonló póz 
látható.47 Ez nemcsak az „állománylekérdezés” egy igen szellemes és mind intel
lektuálisan, mind interakció-technikailag alacsony küszöbű módja, hanem remek 
szórakozást is nyújt a körülállóknak is, akik közben sok kiállítási darabbal megis
merkednek. 

Az interakciót lehet úgy is tervezni, hogy maga köré gyűjtse és párbeszédre 
késztesse a látogatókat. Ennek egy remek korai példája volt a berlini Zsidó Mú-
zeum időszaki kiállításán bemutatott „Whispering table”,48 amely egy igazi asztal 
köré gyűjtötte a látogatókat, akik az asztalon található tányérokat egymás között 
cserélgették, és megbeszélhették a nem éppen magától értetődő élményt. Itthon a 
Néprajzi Múzeumban látható egy hasonló, a látogatókat egy asztal köré hívó meg
oldás:49 az élményt csakis közösen, legalább három asztaltárssal együtt lehet meg
élni, az installáció csak akkor „működik”. A cél az, hogy idegenek megszólítsák 
egymást, és együtt maradva nézzék végig, értelmezzék a péntek esti vacsora rituá
léját, mely magára az asztalra vetülve jelenik meg . 

Személyre szabva

Kérdés, hogy egy kiállítás miként szóljon a vegyes közönséghez, a kisgyerekektől 
a nyugdíjasokig, a hazai, többé vagy kevésbé művelt látogatóktól a külföldi turis
tákig. Ugyanakkor mind a tanulás elméletében, mind az internetes generációra 
 jellemző aktív, saját érdeklődésétől vezérelt ismeretszerzési gyakorlatban alapfo-
galom a testre szabás mind a tanulás módját, mind annak modális támogatását 
(beszélt/írott szöveg, álló-/mozgókép, interakció), mind az ismeretek tartalmát, 
mennyiségét és mélységét illetően. A digitális technológiák bevetésével lehetőség 
nyílik arra, hogy az eddigi kétnyelvű feliratozás, a nyelvválasztós, kiemelt műtár
gyas audioguide, esetleg a gyerekeknek készített térképes-feladatlapos útvonalter

47 Strike a Pose! Cleveland Museum of Art. https://vimeo.com/60866008
48 Whispering Table, The Green Eyl. http://thegreeneyl.com/whispering-table
49 A szombat köszöntése. http://create.mome.hu/index.php?option=com_content&view=article 

&id=386:2014-11-28-15-22-13&catid=66:digitalis-muzeum&Itemid=130&lang=hu

https://vimeo.com/60866008
http://thegreeneyl.com/whispering-table
http://create.mome.hu/index.php?option=com_content&view=article
&id=386:2014-11-28-15-22-13&catid=66:digitalis-muzeum&Itemid=130&lang=hu
http://create.mome.hu/index.php?option=com_content&view=article
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vező kínálatát felváltsa a látogató igényeihez, adottságaihoz sokkal jobban alkal
mazkodó „vezetés”. Egy ilyen vezetés ideális esetben az ismeretátadás előbb 
említett mindegyik aspektusát figyelembe veszi, és akár dinamikusan is adaptáló
dik. Ettől még messze vagyunk, de már a látogató néhány jellemzőjére koncentrál
va is hasznos és kellemes meglepetést szerző megoldás születhet. 

Esettanulmány: Chopinkiállítás

A varsói Chopin Muzeum 2010-ben nyitotta meg állandó kiállítását Experiencing 
Chopin címmel,50 a múzeumot mint „sensual museum” propagálva. A kiállítás 
 valóban a mai napig példaként szolgál az információs technológiák koncepciózusan 
átgondolt, szellemes használatára. Ezek egyike az RFID technológiával működő 
belépőkártya. Minden interaktív élmény, digitális tartalom csak ezzel hívható elő, 
a megjelölt érintési pontokon kívül semmi nem árulkodik a létezésükről. A látoga
tónak kell megtennie az első gesztust, ha többre kíváncsi, mint a hagyományos 
kiállítási anyag. A kellemes meglepetés akkor éri, amikor az installáció írott és 
hangzó anyaga eleve az anyanyelvén (pontosabban: 8 nyelv valamelyikén) indul el. 
A látogató választhat, hogy a szöveget olvassa csak, vagy hallgatja is. Az interak
tív tartalmak rétegezettek és csoportosítottak, a rövid összefoglaló után a látogató 
dönt, hogy akar-e több információt hallani, további naplórészletet olvasni. A kicsi 
és külön-külön elérhető termek egy-egy témát ölelnek fel, így a tájékozódás nem 
gond, ki-ki az érdeklődésének megfelelő termeket látogatja meg, és gazdálkodik 
az idejével. Viszont a belépőjegy használata arra is jó, hogy pontosan lehessen re
gisztrálni, hogy ki hol és mennyi időt töltött el, milyen tartalmakat nézett meg. Ez 
rendkívül értékes és hagyományosan nehezen megszerezhető információ a látoga
tók preferenciáiról. A múzeum elemzi a begyűjtött adatokat, és annak alapján ren
dezi majd át a kiállítást – ahogy erről egy konferencián beszámoltak.51 

Participáció

A múzeumlátogató már az interaktív installációk működtetésével passzív befoga
dóból aktív résztvevőjévé válik a kiállításnak. De ez a fajta aktivitás csak a kiállí
tási anyag befogadásának módjára vonatkozik. A participáció ennél többet jelent; 
participatív részvétel alatt mindazon tevékenységeket értjük, melyeken keresztül 
a látogató alkotó módon viszonyul a kiállításhoz, elköteleződik a múzeum felé. 

50 http://chopin.museum/en/new/exposition/id/211
51 Alicja knAst: Multimodal Exhibitions. How to Enhance Learning and Design Quality? 

NODEM 2014, Warsaw. http://repo.nodem.org/?objectId=335 
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Részvétele nyomán aktívan hozzájárul a kiállításhoz (tárgyakhoz vagy koncep-
ciókhoz) kapcsolódó jelentések létrehozásához. Ez történhet a múzeumlátogatás 
során, vagy azt követően a közösségi média vagy egyéb kommunikációs csatorna 
bevonásával. A participáció egyik, művészeti kiállításokon gyakran alkalmazott és 
a látogató kreativitására építő formája, amikor a látogató is alkothat, mintegy vála
szul a kiállításra, az ott látottakat felhasználva . Ez jelentheti a képek átszínezését, 
átkomponálását, „szabdalással” kivágott részek remixét. Nem kisebb intézmény, 
mint az amszterdami Rijskmuseum is támogatja ezt, a képek jó minőségű digitális 
másolatainak közzétételével, illetve speciális munkaállomással, szoftverrel .52 Nem 
félnek sem a festményeket érő beavatkozásoktól, sem attól, hogy az online remek 
minőségben elérhető gyűjtemény publikálása után már nem fognak ellátogatni a 
múzeumba a kifüggesztett eredetiket megnézni. Ellenkezőleg, a látogatószám 
34%-kal nőtt az online elérhetőséget követően.  Ahhoz azonban, hogy résztvevővé 
váljon a látogató, a kreatív eszköz, felület felajánlása mellett elengedhetetlen, hogy 
a múzeum valóban bízzon a látogató képességeiben, és komolyan vegye az általa 
létrehozott műveket; azokat, ha csak virtuális felületen is, de kiállítsa vagy jutal
mazza . 

Még egy szinttel továbblép a bevonással a múzeum, ha társkurátori szerepre 
hívja meg a látogatót. Ezzel egyrészt a nem kreatív látogatókat is megszólítja, 
másrészt elébe is megy a kritikájuknak, a kiállítással való elégedetlenségüknek – 
és nem utolsósorban valamiféle képet kap igényükről. A társkurátorság látványos 
formája, amikor a látogató az adott kiállítás vagy egy nagyobb gyűjtemény képei
ről szavaz, és az eredmény láthatóvá is válik. A Gallery One mintegy 10 méteres 
falán53 a gyűjtemény több mint 4000 darabja úgy jelenik meg, hogy kiugranak a 
látogatók által éppen azokban az órákban kedvelt képek. A szavazás, vélemény
nyilvánítás nemcsak esztétikai értékre vonatkozhat, hanem egyegy kiállítás során 
megfogalmazott morális-etikai kijelentésekre, társadalmilag releváns kérdésekre 
adott válaszokra – mintegy a kiállítás üzenetét értelmezi ezáltal a látogató. 

Érdekes és éppen a múzeumok megújulása okán egyre többször felmerülő kér
dés, hogy hogyan tartsa fenn egy intézmény az érdeklődést, ha évekre bezár. Jel
lemző módon a hallgatóink körében felmerült – egyelőre megvalósításra váró – ja
vaslat, hogy a látogató egy igazi kiállítási termet rendezhessen be kedvére, saját 
koncepciója, preferenciái alapján, természetesen itt is a digitálisan elérhető állo
mány felhasználásával, és először csak virtuálisan, majd egy verseny keretében 
kiválasztott győztes a múzeumban is. 

52 Rijksstudio: Make Your Own Masterpiece. http://mw2013.museumsandtheweb.com/bow/
rijksstudio-make-your-own-masterpiece/

53 Collection Wall. http://www.clevelandart.org/gallery-one/collection-wall

http://mw2013.museumsandtheweb.com/bow/rijksstudio-make-your-own-masterpiece/
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Minden múzeum szeretné, hogy a látogató ne csak egy kiállítás erejéig térjen 
be, hanem folyamatosan érdeklődjön, érezze saját ügyének, hogy mi történik a 
múzeumban. Ennek jó eszköze, ha a múzeum számít a látogatóra mint állományá
nak gyarapítójára egy-egy kiállítás összeállításához vagy a gyűjteményének gaz
dagításához. A közelmúlt hazai példája a Mai Manó Ház Vissza a műterembe című 
fotográfiai kiállítása,54 ahol a bemutatott képek legnagyobb részét a közönség adta 
kölcsön. A felhívás mindenkit megszólított, demonstrálva, hogy nemcsak műgyűj
tőktől kölcsönözhet egy múzeum. A kölcsönzés lejártával a digitális technológiá
nak olyan szerep juthat, hogy a múzeum virtuális, online formában őrizheti meg a 
kiállítást, térben és időben is kitágítva annak elérhetőségét. 

A látogatók ilyen konkrét módokon való bevonásán keresztül odáig is el lehet 
jutni, hogy a közönség szívén viselje egy adott múzeum sorsát vagy általában a 
múzeum mint kulturális intézmény jelentőségét, pártolóvá, mecénássá váljon. 

Kisugárzás térben és időben

Az alábbiakban arról fogunk beszélni, hogy milyen módokon élhet a kiállítás a 
múzeumon kívül, akár a kiállítás bezárása után is, azaz hogyan lehet a múzeumlá
togatást időben és térben kiterjeszteni. E kiterjesztésnek többféle érdekeltje és célja 
lehet. A múzeumnak célja, hogy egy-egy kiállításának hírét a látogatók maguk is 
terjesszék. Ugyanakkor a látogatók is szeretnek valamit hazavinni maguknak em
lékül, vagy másoknak ajándékba. A hűtőmágnesek dömpingjét felválthatnák a di
gitális tartalmak – például a kiállításon készített alkotás, fotó rögtön megosztható 
a közösségi medián, vagy akár nyomtatott formában (is) hazavihető. De lehet ked
venc kiállítási tárgyakat (képeket) vagy más tartalmakat – például recepteket, idé
zeteket – digitális technológiával begyűjteni és így hazavinni. A kibővített valóság 
technológiája pedig lehetővé teszi, hogy a megvásárolható és hazavihető, önma
gukban is élvezhető fizikai tárgyakhoz tartozzon plusz előhívható tartalom. 

Esettanulmány: Énekes lapozó

A MOME „Digitális Múzeum” kurzusának keretében, a Bajor Gizi Színész-
múzeum számára készült az Énekes lapozó,55 egy önmagában is vonzó, hagyomá
nyos könyv, mely Nemes Nagy Ágnes megzenésített verseit tartalmazza, és meg is 
tudja szólaltatni a dalokat. Az illusztrációkat kell csak egy webkamerán keresztül 
„megnézetni” azzal a böngészőn keresztül elérhető, online programmal, mely fel

54 http://maimano.hu/kiallitasok/vissza-muterembe/
55 http://techlab.mome.hu/enekeslapozo
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ismeri a képet, és elindítja a hozzá tartozó dalt. De a képek kis méretben is mű
ködnek. Ez remek lehetőséget teremt arra, hogy a belépőjegyre nyomtatva a láto
gató „dalokat vihessen haza”. Ha többen jönnek együtt, különböző ábrájú jegyekkel 
több dalt is hazavihetnek, cserélhetnek. 

A pedagógusok, illetve a múzeumba például a távolság miatt el sem jutók is 
örülnek, ha a kiállítási anyag (egy része legalább) elérhető online, lehet reflektálni 
a múzeumi gyűjteményre iskolai tanítás keretében. De akár az egész kiállítást is 
be lehet távolról járni, bebarangolni magukat a fizikai kiállítótereket, illetve azok 
3D-s virtuális mását. Egy-egy kiállított műre zoomolva az közelről részletesen 
szemügyre vehető, olvasható róla háttér-információ – akár a kiállítás bezárása után 
is. Erre példa a korábban említett Mai Manó időszaki kiállítás virtuális formában 
való megörökítése. 

A térbeli kisugárzás egy izgalmas műfaja a városi séta. A GPS-technológiát 
használó okostelefonos (vagy tabletes) alkalmazás nem szokásos városnéző túrát 
kínál, hanem egy kiállítás tematikájához vagy bizonyos tárgyaihoz kapcsolódó 
kulturális sétát. Erre hazai példa az Ottlik Géza centenáriumi kiállításra, a PIM 
felkérésére készült „Hajnali háztetők irodalmi séta”.56 Az azonos című regény 
 budapesti helyszíneit járja be a felhasználó, miközben a regény szövegét hallgatja. 
De egy-egy helyszínre érve az irodalmi mű szövege kiegészül korabeli fotókkal, 
újságcikkekkel, a miliőt megelevenítő filmrészletekkel. Lehet idézeteket kijelölni 
és továbbküldeni. Az alkalmazáshoz több helyszínen valós élmény is kapcsolódott. 
Ilyen a budapesti Rómer Flóris utcában máig használható, Ottlik idézettel is meg
jelölt pad. Ez az alkalmazás azt is példázza, hogy fantáziával több célt is szolgál
hat egyetlen alkalmazás, a fizikai és virtuális világ ötvöződhet, illetve tartalmak 
több médiumon is megjelenhetnek.

Összegzés – A csodák lehetősége

Írásunk első részében áttekintettük korunk digitális interaktív kultúrájának jelleg
zetességeit és felhasználóinak igényeit. A hangsúlyt e kultúra participatív, részvé
teli jellegére helyeztük. Kiemeltük, hogy a fiatalabb generációk (Y és Z) körében 
valóban széles körben adottak a becsatlakozás technikai lehetőségei. A szabadidős 
felhasználás során szerzett, spontán eszközhasználati készségeik is jó kiinduló-
pontot jelentenek a tudásalapú társadalomba lépéshez. Ugyanakkor a korosztály 
szociológiai vizsgálata és a korszerű tanuláselméletek tapasztalatai és tényei alap
ján azt állítjuk, hogy még a digitális társadalomba beleszületettek sem nélkülöz-
hetik a tanulás, a kultúra elsajátítása során az olyan szisztematikus támogatást, 

56 http://techlab.mome.hu/hajnalihaztetok
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amilyet a múzeum is nyújtani tud. A tanulás széles területéről cikkünkben mi 
a múzeumi tudásközvetítés digitális technológiával támogatott részével foglal-
koztunk . 

Tanulmányunk második részében sorra vettük, hogy a fiatal generációk bevo
násához mely céloknak kell teljesülniük, és azokat miként lehet digitális technoló
giák segítségével megvalósítani. Azt hangsúlyoztuk, hogy a technológia alkalma
zása önmagában nem oldja meg a múzeum kurrens problémáit, sőt ha rosszul 
alkalmazzák, kifejezetten a célok ellen hathat. A fejlesztéshez elengedhetetlen in
terdiszciplináris csapatmunkáról, a hagyományos múzeumi, valamint oktatási ta
pasztalatok hasznosításáról, továbbá az érintetteket több szinten bevonó tesztelés
ről máshol már írtunk.57 De ezeken túl is vannak még fontos kérdések, mint 
például egy kiállítás transzmediális támogatása a különböző megjelenési felülete
ken, hagyományos múzeumpedagógia programok, anyagok és digitális verziójuk 
összevetése vagy a fenntartható tervezés. A múzeumot tán az érdekelheti a legjob
ban, hogy miként mérhető, hogy a befektetett nem csekély költségek megtérül
nek-e, mi pluszt adnak az interaktív alkalmazások a látogatónak, illetve társadalmi 
léptékben és hosszabb időtávlatokban. 

Tanulmányunkban58 azt hangsúlyoztuk, hogy a technológia alapvetően egy le
hetséges eszköz olyan célok eléréséhez, amelyeket a múzeum más módokon – mú
zeumpedagógiai programokkal, interaktív tárlatvezetésekkel – is megcélozhat. 
Végszóként itt azt szeretnénk kiemelni, hogy vannak olyan múzeumi élmények, 
melyek csakis a technológia révén váltak lehetségessé, csodák, melyek elvarázsol
ják a látogatót, és bevonzzák nem igazán népszerű témájú vagy múzeumban ha
gyományosan csak „unalmasan” bemutatható, főleg írott anyagokra építő kiállítá
sokra is. Ilyen egyedi, varázslatos interakciós élmények kitalálása legalább annyira 
kíván művészi látásmódot, mint a technológiák mérnöki ismeretét. Az igazán ere
deti technológiai alkalmazásokkal nemcsak az értelemre, hanem az érzelmekre is 
lehet hatni, költői, meglepő és hatásos megnyilvánulásokkal. Ez pedig egy múzeu
mi szakmai közönség körében végzett felmérés szerint59 is a jó múzeumi kiállítás 
legfontosabb ismérve. Befejezésül a Petőfi Irodalmi Múzeum Weöres100 kiállí
tására készült egyik installáció példáján keresztül mutatjuk be a „technológiai 
 csoda” tervezésének mibenlétét és jelentőségét. 

57 Bényei Judit – RuttkAy Zsófia: Kulturális örökség közvetítése digitális, interaktív technológiák 
segítségével . Szociálpedagógia, 2015/1–2. (tavasz), megjelenés alatt.

58 A tanulmány megírásához értékes segítséget nyújtott Kapitány Ágnes és Majsai Réka. Az emlí
tett egyes alkalmazások alkotói és a közreműködő múzeumok a hivatkozott online felületeken olvas
hatók.

59 https://mobileappsformuseums.wordpress.com/2013/08/08/content-for-all-kinds-creating-
content-that-works-for-on-and-off-site-visitors/#_edn3
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Esettanulmány: Gondolatfújás

Ez a kiállítás legtalányosabb installációja. A látogató csak egy plexibe finoman 
bevésett pitypang sziluettjét látja. Ha feldereng benne a gyerekkori pitypangfújás 
élménye, és megfújja itt is a pitypangot, akkor – csodák csodája – a falra vetülve 
betűk kavarognak elő és ülepednek le verssorokká. Kis fújás néhány sort, nagyobb 
pedig egész versszakot eredményez. 

Tapasztalatunk szerint a meglepetés okozta öröm és az aktív közreműködés 
odaszegezi a látogatót a „verse” elé, amelyet végig is olvas. Ezt aligha tenné meg, 
ha ugyanaz a versrészlet felkasírozva szerepelne a falon. Az installáció egyáltalán 
nem ördöngös technológiát alkalmaz, de azt nagyon innovatív módon teszi: egy 
telefon kis mikrofonja ül a pitypang közepén észrevétlenül, és a fújás hangi inten
zitása az egyetlen, ami irányítja az interakciót. A természetes pitypangtáncot idéző 
mozgás sok helyen alkalmazott dinamikus, véletlen elemeket is tartalmazó szimu
lációt használ a betűk helyükre repítésére.

5. ábra:  Gondolatfújás – a táncoló betűk verssorokká rendeződnek
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„Csak ha vérrel írjuk a hírekbe”
A terrorcselekmény mint kommunikációs aktus  
a híradós szemével

Hogyan lehet egy kis szatirikus hetilap eladott példányszámát harmincezerről 
7 millió felettire emelni két hét alatt? Már tudjuk, de ne akarják megcsinálni. Kell 
hozzá két halálra szánt terrorista, tizenkét áldozat, rengeteg kamera és rajtuk ke
resztül a világ figyelme. Franciaország 2015. január elején két súlyos terrorakciót 
élt át. Az első számú célpont ráadásul egy médiavállalat, a Charlie Hebdo szer
kesztősége volt. 

„Csak ha vérrel írjuk a hírekbe.” A címben szereplő mondat a Non Stop című 
2014-es francia–amerikai akcióthrillerben hangzik el egy terrorista szájából. Egy 
légimarsallnak üvölti, aki éppen leleplezi őt, amikor felrobbantani készül az uta
sokkal teli repülőgépet. „Szavakkal nem lehet megváltoztatni a világot. Csak ha 
vérrel írjuk a hírekbe!” – kiáltja.

2015. január 9-én este az Egyenes Beszéd című műsort vezettem az ATV-n. 
Azon az estén, amikor a már több mint ötven órája tartó franciaországi kettős 
túszdráma éppen lezáródni látszott. Kollégáimmal a szerkesztőségi monitorokon 
keresztül figyeltük élőben, hogyan vetnek véget a kommandósok a kettős túszej
tésnek a Dammartin-en-Goële ipartelepen és a Porte de Vincennes-nél található 
kóser boltban. Az előbbiben a Charlie Hebdo szerkesztőségében történt mészárlás 
két elkövetője barikádozta el magát, az utóbbiban az ő szabad távozásukat követel
ve ejtett túszokat egy szélsőséges elvtársuk. A közvetítés során láttuk a csarnok
épületek tetején kúszó és pozíciókat foglaló kommandósokat, az égen köröző heli
koptereket, a készenlétben álló mentőautókat. Minden a szemünk előtt zajlott. Mi, 
az itthoni közvéleményt tájékoztató televíziósok élő televíziós közvetítésen keresz
tül figyeltük az eseményeket. Hallottuk a robbanásokat és a lövéseket. A kóser bolt 
megrohamozásánál az is látható volt, miként lövik szitává a biztonságiak a fede-
zékéből előrontó túszejtőt.1 Sükösd Miklós ezt nevezné „főműsoridős terroriz-
musnak”: „A robbantások, merényletek, véres események, emberrablások […] 

1 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/amedy-coulibaly-shot-dead-by-french-police-
in-hail-of-40-bullets-during-paris-kosher-market-siege-9971694.html

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/amedy-coulibaly-shot-dead-by-french-police-in-hail-of-40-bullets-during-paris-kosher-market-siege-9971694.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/amedy-coulibaly-shot-dead-by-french-police-in-hail-of-40-bullets-during-paris-kosher-market-siege-9971694.html
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nagy médiafigyelmet, főműsoridős tálalást élveznek.”2 Az ekkor már több mint két 
napja tartó franciaországi erőszakos cselekménysorozat kriminalisztikai értelem
ben a túszejtők likvidálásával és a túszok kiszabadításával véget ért. De azért ér
demes röviden visszaidézni, hogyan is kezdődött.

2015. január 7-én fél 12 tájban egy algériai származású, de francia születésű 
testvérpár, Chérif és Saïd Kouachi fegyveresen berontott a szatirikus hetilap, 
a Charlie Hebdo párizsi szerkesztőségébe. Az egyébként meglehetősen partikuláris 
sajtótermék, a Charlie Hebdo korábban többször közölt Mohamed prófétáról (és 
nemkülönben más vallások képviselőiről) a terroristák által tiszteletlennek, vallás
gyalázónak tartott karikatúrákat. Az épületet a korábbi Mohamed-karikatúrák 
 miatt már őrizte a rendőrség, és a támadást megelőző hetekben érkezett újabb fe
nyegetések miatt meg is erősítették az épület védelmét. 

A csuklyát viselő 33 és 35 éves férfiak – akik később az Al-Kaida terrorszerve
zet jemeni ágához tartozónak vallották magukat – Allah Akbar! (Allah a legna
gyobb!) kiáltásokkal azonnal tüzet nyitottak. A mészárlás öt percen át tartott. 
Odabent megölték a lap tizenegy munkatársát, az utcán pedig egy sebesült (és 
egyébként muszlim) rendőrt. A szerkesztőségből többen a tetőre menekültek a tá
madás alatt. Az épületben még negyvenen voltak, akiknek nem esett bántódásuk. 

Egész Párizsban és a környékén is a legmagasabbra emelték a terrorellenes ké
szültségi szintet, és hatalmas embervadászat kezdődött. A második világháború 
vége óta nem volt ilyen súlyos támadás Franciaországban. A támadók Párizs észa
ki része felé menekültek: karamboloztak, autót cseréltek, és nyomuk veszett. Más
fél napi menekülés után (közben kiraboltak egy benzinkutat) tűzpárbajba keve-
redtek egy rendőrjárőrrel, majd egy nyomda épületében kerestek menedéket a 
Dammartin-en-Goële iparterületén. Hétórás sikertelen tárgyalási kísérletet követő
en a főbejáraton keresztül elhagyták az épületet, és tüzet nyitottak a csendőrökre, 
akik gránátvetőkkel végeztek velük. 

Néhány órával az első támadást követően egy újabb túszejtés történt. A Kouachi 
testvérekkel korábban együtt raboskodó Amedy Coulibaly rontott be automata 
fegyverrel a Párizs keleti részén lévő Porte de Vicennes kóser élelmiszereket áru-
sító szupermarketjébe. Három vásárlót állítólag rögtön megölt, a többieket túszul 
ejtette. Életükért szabad elvonulást követelt a Kouachi fivéreknek. A patthelyzet
nek itt is – a raktárépület ostromával egy időben – a kommandósok rohama vetett 
véget. Négy halott túsz és a halott terrorista maradt a helyszínen. A többieket ki
szabadították.        

2 sükösd Miklós: A terror színháza, avagy a publicitás oxigénje. Belügyi Szemle, 1999, 12 . 54–65 . 
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„Ölj meg egyet, hogy megfélemlíts tízezret!” –  
tartja az ősi kínai közmondás

Délután fél öt volt ekkor, csatornánk híradója folyamatosan beszámolt a franciaor-
szági eseményekről. Az általam vezetett műsor fél nyolckor kezdődik. Két szakér-
tőt vártunk a túszszabadítás témájában: Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt 
és Végh József kriminálpszichológust, egykori rendőrségi túsztárgyalót. Ők a ven-
dégváróban figyelték a fogolyszabadításról és a túszejtők likvidálásáról sugárzott 
élő közvetítést. Természetes volt annak tisztázásával indítani, miként élik meg ők 
a média ilyen típusú jelenidejűségét.

„Ez óriási terhet rak a rendőrség vállára. Egyrészt az elkövető tud tájékozódni, 
hogy mi történik odakint. Azon az épületen kívül, ahol el van zárkózva. Másrészt 
azért követik el ezeket a cselekményeket, mert médiafelületre vágynak. Ezt meg is 
kapják. […] Vannak országok, ahol nem adnak médiafelületet az ilyen cselekmé-
nyeknek. Így veszik elejét annak, hogy nyilvánosságot kapjon a terrorista téves 
eszméje, illetve annak, hogy »híressé válhatok« egy terrorcselekmény által.” – 
mondta Végh József.3

A szakember ugyanakkor érthetően nehéz helyzetben volt, hiszen éppen egy 
terrorcselekmény apropóján, egy annak médiafelületet biztosító televízió műsorá-
ban beszélt arról, mennyire megnehezíti az ő szakmáját művelők dolgát a folyama-
tos, jelen idejű közvetítés. Mindezt ráadásul úgy kellett elemeznie, hogy a konkrét 
történésekről szerzett információit jórészt maga is a sajtótudósításokból nyerte. 

Erdélyi Angelika az erőszakos politikai zavargások és a média kapcsolatát vizs-
gáló tanulmányában így ír: „Az tehát látszik, hogy a terrorelhárítással foglalkozók 
egyértelmű és sarkos véleményt fogalmaznak meg a terror és a média kapcsolatá-
ról. Ők egyáltalán nem engednék az élő közvetítést az ilyen akciókról, mert szerin-
tük a nyilvánosság egyértelműen segíti a terroristákat céljaik elérésében. Arra is 
felhívják a figyelmet, hogy az újságíróknak nem szabad az események részeseivé 
válniuk.” 4 Végh József – a lényeget tekintve azonosan, de kevésbé sarkosan – nem 
egyértelmű tiltásról, hanem a „költség – haszon” szempontok sokkal alaposabb 
megfontolásáról beszélt aznap este: „Meg kellene fontolni, hogy a média milyen 
mértékben szolgálja ki a közvéleményt ilyen esetekben.”5 A kiszolgálás mértékét 
illetően három jellemző narratíva kering.

3 Végh József, ATV, Egyenes Beszéd, 2015. január 7.
4 Erdélyi Angelika: Olaj a tűzre? Médiakutató, 2008. tavasz. 47–65. http://www.mediakutato.hu/

cikk/2008_01_tavasz/04_politikai_eroszak_a_hirmusorokban
5 Végh József, ATV, Egyenes Beszéd, 2015. január 7.

http://www.mediakutato.hu/cikk/2008_01_tavasz/04_politikai_eroszak_a_hirmusorokban
http://www.mediakutato.hu/cikk/2008_01_tavasz/04_politikai_eroszak_a_hirmusorokban
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1. A média generálja a terrort!

Vita van a nyilvánosság és a terror kapcsolatát vizsgáló szerzők közt arról, hogy a 
média leköveti vagy egyenesen generálja a terrort . A nyilvánosság csak a követ
kezménye vagy oka az erőszakos cselekményeknek? Az egyik végletes álláspont 
szerint talán nem is volna terrorizmus, ha nem volna média. Egyik meghatározása 
szerint „a terrorizmus a félelem terjesztése erőszakos akciók által”.6 Terjesztésről 
beszélünk, azaz valamilyen multiplikátori hatásnak lennie kell. De hihetjük-e, 
hogy a kezdetektől a média lenne ez? A válaszhoz elég a terrorizmus és a tömeg
média idővonalát egymás mellé tenni. A mai terrorizmus kialakulása a 19. század 
végére tehető. Az egyik legelső eset a későbbi marxista forradalmár, Vera Zaszulics 
által 1878-ban elkövetett merénylet volt Trepov, Szentpétervár rendőrfőkapitánya 
ellen. A világ első televíziós adása mindjárt egy élő adás volt: 1929. szeptember 
30-án sugározta a BBC. Vagyis a televízió az első perctől lehetővé tette az élő köz
vetítést, de az áttörést mégsem ez a képesség hozta meg. 

A média jelenidejűsége, vagyis az a lehetőség, hogy tömegtájékoztatás szinte 
bármilyen távoli külső helyszínről a történésekkel egy időben képes legyen tudósí
tani, meglehetősen új keletű. A kilencvenes évek eleje, az első öbölháború két had
művelete, a Sivatagi Pajzs (Desert Shield, 1990) és a Sivatagi Vihar (Desert Storm, 
1991) óta beszélhetünk csak róla. A világ az akkor a hírtelevíziózásban egyedural
kodó CNN jóvoltából élőben figyelte a koalíciós csapatok hadmozdulatait. Az új 
technológiák – elsősorban a képrögzítés és -továbbítás terén – és a műholdakhoz 
való civil hozzáférés lehetősége új eszközöket adott a helyszíni tudósítók kezébe. 
Megmutatták, miként pusztítják el a lézerirányítású bombák a kiszemelt célponto
kat. Látni lehetett a becsapódás előtti, alatti és utáni pillanatokat. Ott lehettünk a 
repülőgép-hordozó anyahajók fedélzetén, amikor a harci gépek támadni indultak, 
és láthattuk visszatérni őket. Világszerte nézők tízmilliói akkor ismerkedtek az éj
jellátó kamerák videojátékokat idéző, különös hangulatú, zöldes fényeivel. 

A háborús valóságshow az egekbe repítette a nézettséget. A hadműveletet irá
nyító Norman Schwartzkopf tábornok és munkatársai naponta tartottak sajtótájé
koztatókat, és néhány elemző akkoriban egyenesen azt állította, hogy a nagyobb 
bevetések időpontjait az amerikai főműsoridőre is tekintettel választották ki. 
A gyanakvásra az a tény adott okot, hogy 1991. január 16-án a Bagdadra mért első 
légicsapás történetesen éppen a „Big Three”, azaz az ABC, a CBS és az NBC esti 
hírműsorának idején történt. Peter Jennings, Dan Rather és Tom Brokaw élőben 
közvetítették az alvó Bagdad első bombázását. A néhány hetes öbölháborút Irak 
elveszítette, az öbölháború televíziós közvetítését a CNN megnyerte. Ma már tud
juk, hogy a CNN átütő sikerét valójában egy titkos paktum biztosította, amely a 
CNN és – meglepő módon – az iraki információs minisztérium között köttetett. 

6 Wikipédia, http://hu.wikipedia.org/wiki/Terrorizmus 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Terrorizmus
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Bárhol elérhető szélessávú mobil adatforgalom híján akkor a kép és hangjelek to
vábbítása a hagyományos vezetékes telefonokon történt. A megállapodás lényege 
az volt, hogy a CNN helyszíni tudósítóinak az irakiak megengedték, hogy használ
ják a telefont. Mindenki másnál kikapcsolták. Ez az alku a magyarázata annak is, 
hogy a hírcsatorna tudósításain többször feltűnt a „Jóváhagyva az iraki cenzorok 
által” felirat. Az öbölháború új fejezetet nyitott a televíziózásban. Megszületett 
a „Living Room War”,7 a nappaliból nézhető háború. Tévénézők százmillióinak a 
retináiba égtek bele akkor a felvételek a célpontokra tartó lézerirányítású bombák
ról és az ismeretlen túlélőről, a Világ Legszerencsésebb Fickójáról, aki a bombata
lálat előtti másodpercekben rohan ki egy épületből. Talán a fentiek meggyőzően 
mutatják, hogy a tömegtájékoztatás nem egyidős a terrorizmussal, azaz nem is le
het feltétele annak. És mindinkább afelé haladunk, hogy a terrorszervezeteknek 
egyre kevésbé van szükségük közvetítő médiára: képesek „házon belül” megol-
dani a tömegtájékoztatást. A folyamat „technology driven”, a bővülő lehetőségeket 
az eszközök oldalán bekövetkező elképesztő fejlődés hozza magával. Az egyre 
többet tudó készülékek egyre kisebbek és egyre olcsóbbak. Bárki képes használni 
őket. A Charlie Hebdo szerkesztőségére támadók GoPro kamerákkal érkeztek a 
helyszínre. Ők végül nem használták azokat, de a kóser üzletre támadó Coulibaly 
igen. Le is filmezte, ahogy végez négy áldozatával. 

2. A média bizniszel a terrorral!

Egy másik jellemző álláspont szimbiotikus kapcsolatot feltételez a média és a ter
ror közt. A kapcsolat lényegét egyfajta sajátos erőforráscsere adja. A média „on 
demand” (tehát bármikor rendelkezésre álló) ingyenes kommunikációs bázist és 
széles elérést biztosít az elkövetőknek, a sajtó pedig magas nézettségű tartalomhoz 
jut az erőszakos cselekmények által. Véleményem szerint a megközelítés általáno
sító és pontatlan. A szimbiózis fogalmi ismérve szerint különböző fajok egyedei
nek egymásra utalt és minden fél számára előnyökkel járó szoros együttélése. Ter
mészetesen igaz az, hogy a média számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely 
értékkel bír az erőszakos események szervezői számára. Ugyanakkor látni kell azt 
is, hogy a terroristák mélységes cinizmussal és megvetéssel viseltetnek a demok
ratikus tömegtájékoztatás attitűdjeivel szemben. A törvényesség, az emberi életek 
vagy akár az épített környezet épsége iránt érzett aggodalom a szemükben puszta 
képmutatás és szentimentalizmus. Nem véletlen, hogy egyre több terrorszervezet 
építi ki saját, alternatív propagandagépezetét, amelybe a vizuális műfajok ugyan
úgy beletartoznak, mint a brosúrák és a magazinok. 

7 Michael J . Arlen: The Living Room War. Syracuse, Syracuse University Press, 1997.
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3. A média torzítja a terrort!

Megint mások egyenesen kétségbe vonják, hogy a terrorizmus alkalmas lenne pro
pagandatevékenység kifejtésére. Hányan vannak önök között, akik ismerik az Isz
lám Állam (IS) nevű terrorszervezet lefejezős videóit? És hányan vannak tisztában 
az IS céljaival? Mit követelnek? Miért harcolnak? Azaz, míg az erőszakos cselek
mények bőségesen, addig a mögöttes politikai, vallási vagy egyéb célok szegénye
sen kapnak publicitást. A franciaországi események is azt mutatták, hogy a túszok 
sorsáért való aggódás, az áldozatok családjával való szolidaritás exponálása nem is 
hagyott teret az elkövetők céljaival való esetleges azonosulásnak. Vagyis éppen a 
lényeg sikkad el: a mentési munkálatok, a gyász és a legitim hatalom kommuniká
ciója kap nyomatékot a médiában. 

Kinek mi az érdeke?

Tüttő Szabolcs A terrorizmus és a média szimbiózisa című tanulmányában8 vizs
gálja a terrorakciók elkövetői, a média és a politikai hatalmat gyakorlók hármasá
nak viszonyrendszerét. A háromból két szereplő, a média és a hatalom esetében 
azt hihetnénk, hogy eleve abszurd a „Ki mit vár a másiktól?” kérdése. Előnyt csak 
az egyik fél (a terroristák) kíván kovácsolni, azaz a kapcsolat parazitikus és nem 
szimbiotikus. A valóság azonban kiábrándítóbb. A médiának témát és nézettséget, 
a hatalomnak bizonyítási lehetőséget, a rendvédelmi szervek megerősítését és az 
egyéni szabadságjogok további korlátozásának lehetőségét jelentik a nagy nyilvá
nossághoz jutó terrorista akciók. Az érdekgazdák (terroristák – hatalom – média) 
törekvései által felrajzolható koordinátarendszer – Tüttő eredeti felosztását több-
ségében megtartva, de tartalmában saját tapasztalataim alapján átdolgozva – így 
néz ki:

1. A terroristák szempontjai

Publicitás. Marketinges hasonlattal élve, a terrorista terméke a félelem, célcsoport
ja pedig az emberek lehető legszélesebb köre . A félelemkeltés a terrorizmus eszkö
ze és célja is egyben. Megteremtéséhez az erőszakos akciók hírének és képeinek el 
kell érniük a lehető legszélesebb nyilvánosságot. Vagyis az akciók nyomán kelet
kező figyelem a nyilvánosság egy olyan széles, cenzúrázatlan és ingyenes formája, 

8 tüttő Szabolcs: A terrorizmus és a média szimbiózisa. Hadtudomány, 2008. Elektronikus szám, 
http://www.mhtt.eu/hadtudomany/2008/2008_elektronikus/2008_e_7.pdf

http://www.mhtt.eu/hadtudomany/2008/2008_elektronikus/2008_e_7.pdf
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amelyet egy terrorszervezet egyéb módon soha nem birtokolhat. Idegen erőforrá
sok segítségével juttathatják el üzeneteiket a címzettek legszélesebb köréhez ki
emelt és nyomatékosított felületeken keresztül. „A médiának a terrorizmus ugyan
is sztorit nyújt, és kielégíti a közönség dráma- és akcióigényét, a terrorizmusnak 
pedig a média ingyenes nyilvánosságot biztosít.”9

Megértetés. Az „ügy” és a további következmények megismertetése minél széle
sebb körben. Ennek során igyekeznek elmagyarázni a „félretájékoztatott” többség
nek saját igazságukat, másrészt nyilvánvalóvá tenni azt, hogy győzelmük elkerül
hetetlen, és minden késlekedés csak további áldozatokkal fog járni. A szándék az, 
hogy világosan lássuk, mi történik azokkal, akik nem engednek a terroristák köve
teléseinek. A megértetés további célja a saját értékrend megismertetése és az evan
gelizáció.

Legitimáció. Ellenfeleink felelősek minden szenvedésért, amit embertársainknak 
okozunk! Röviden ebben adható meg az erőszakos aktusokhoz társított ideológia. 
A terroristák szabadságharcosok vagy katonák, akik nem bűncselekményeket és 
gyilkosságokat, hanem szabadságharcot vagy felszabadító háborút vívnak. Azál
tal, hogy a legitim hatalom negligálja követeléseiket és üldözi őket, elveszített min
den jogot az engedelmességre és a tiszteletre. 

Károkozás. Az írásom elején hivatkozott műsorban Tarjányi Péter biztonságpoliti
kai szakértő a következőket mondta: „A szélsőséges dzsihádisták pontosan tudják, 
hogy egy országban a támadásuk helyzetbe hozhat szélsőjobboldali erőket. A szél
sőséges iszlámnak érdeke, hogy legyen egy olyan állandó feszültség Európában, 
amely miatt a muszlimok és a szélsőjobb hívei állandóan konfrontálódni akar
nak.”10 Jelentkeznek természetesen azonnali hatások is . A legitim hatalmat a saját 
ellenőrzése alatt álló területen éri csapás, ami felveti a hatalmat gyakorlók kompe
tenciájának kérdését. Ezzel együtt információs vákuum jön létre. A tájékoztatás 
iránti igény, a híréhség azonnal az egekbe szökik, miközben a professzionálisan 
működő tömegtájékoztatás termelési rutinját lelassítja a rendkívüli helyzetekben 
nyomasztóan megnövekvő felelősség. A pánikkeltés vagy a dezinformálás elkerü
lésére a „double-” és „triple-check” szakmai előírása megkerülhetetlenné válik. 
Viszont az így üresen maradó tájékoztatási térbe azonnal benyomul a pletyka, ami 
a terrorakciók sokkoló környezetében rendkívüli kockázatokkal jár. 

Tájékozódás. Eszközoldalról minden az elkövetők rendelkezésére áll ahhoz, hogy 
az akciók sikeréről, hatásáról, az áldozatok számáról, a hatóságok lépéseiről, a po

    9 istVánffy András: A terrorizmus mint rituális kommunikáció. Beszélő, 2005, 8. http://beszelo.
c3 .hu/cikkek/aterrorizmusmintritualiskommunikacio

10 TArJányi Péter, ATV, Egyenes Beszéd, 2015. január 7.

http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-terrorizmus-mint-ritualis-kommunikacio
http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-terrorizmus-mint-ritualis-kommunikacio
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litika reakciójáról a médiából tájékozódjanak. „Különösen elhúzódó túszejtési ak
cióknál volt megfigyelhető korábban, hogy a túszejtők a sajtón keresztül szereztek 
tudomást a túszok személyazonosságáról, vagy éppen az azok kiszabadítására ter
vezett akcióról.”11 

2. A hatalom szempontjai

Együttműködés. Egyeztetés és tudatos alkalmazás a kommunikációs stratégiák és 
taktikák terén. A kormányzat előszeretettel ideérti a sajtó által megszerzett infor
mációk publikáció előtti átadását arra hivatkozva, hogy a média felelős az esemé
nyek további alakulásáért, hiszen a beszámolói által alakítja is azokat. A mérté-
kében és tartalmában is egyeztetett kommunikáció egyébként még csak nem is 
öncélú. „A terrorizmus lényegi vonása, hogy kis csoportok nagy figyelmet köve
telnek maguknak. Tényleges társadalmi súlyuk ugyan csekély, erőszakos cseleke
deteik révén mégis képessé válnak arra, hogy tematizálják a média, azon keresztül 
pedig a közvélemény és a politika napirendjét, a saját témájukkal söpörve le onnan 
a valóban fontos társadalmi kérdéseket.”12 Ebből a szempontból tehát még kontra-
produktív is a kis csoportokra irányuló hatalmas figyelem. A propaganda felerősíti 
egy kis létszámú csoport vagy akár egyén észlelt teljesítményét .

Lojalitás. Az együttműködésre a kormányzat nem egyenrangú felek kooperációja 
szerint tekint, és a kommunikációs stratégiában saját érdekeit kívánja érvényesí-
teni. A hatalom azt várja a tömegtájékoztatástól, hogy szálljon be a kárenyhítő 
propagandába. Ez persze a sajtószabadság, a szerkesztőségi autonómia logikus 
háttérbe szorulásával jár, és a hírverseny szempontjainak feladása mindebbe 
ugyanúgy beletartozhat, mint a kormányzatot ért reputációs károk kommunikációs 
enyhítése . Ennek számos eleme ismert az esemény elkerülhetetlenségének hangsú
lyozásától az intézkedések szakszerűségének bemutatásán át annak nyomatékosí
tásáig, hogy a károk jóval nagyobbak is lehettek volna. Itt szintén Tarjányi Péter 
biztonságpolitikai szakértőt idézem, aki a következőket mondta: „Amerikai felfo
gás szerint minden egyes túsz potenciális halottnak tekintendő. És mindenki, aki 
ezen kívül megmarad, az nyereség.”13

Kárenyhítés. A terrorcselekmények által kiváltott sokk társadalmat érintő káros 
hatásainak csökkentése. Elsősorban a társadalmat ért pszichés és a hatalmat ért 
reputációs károk enyhítéséről van szó. A mentális egészséggel foglalkozó szakem

11 tüttő Szabolcs i. m. (8. lj.).
12 BAJomi-lázár Péter: A politikai erőszak és a média. Élet és Irodalom, 44. 2007. no  vember 2. 
13 TArJányi Péter, ATV, Egyenes Beszéd, 2015. január 7. 
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berek aggódva figyelik a média által közvetített extrém erőszakot. A drámai felvé
telek tartós hatással vannak az emberekre, és ez újfajta és eddig széles körben nem 
jelentkező hatás megjelenését jelenti. Egy lefejezésről készült videó másként hat 
ránk, mint az, amikor például erőszakot leíró könyvet olvasunk. Dr. Dale Archer 
klinikai pszichiáter szerint: „Nem kell hozzá konkrét tanulmány, hogy lássuk, az 
erőszakos videojátékok és az erőszakos filmek hatására agyi változások zajla
nak.”14 A másik embert ért trauma is hatással van ránk, ezt a hatást szokták má
sodlagos traumának nevezni. „A trauma létrejöttéhez nem okvetlenül szükséges az 
esemény személyes elszenvedése (pl. szemtanúk, intézkedő hatósági személyek).”15 
A kormányzati és rendvédelmi intézményrendszert ért reputációs kárt a hatalom 
mérsékelni kívánja, egyúttal igyekszik a terroristák ideológiai céljainak érvénye
sülését blokkolni. A kormányzat erőt, szakszerűséget és határozottságot kíván 
 mutatni, ezzel bizonyítva saját kompetenciáit, illetve enyhíteni a kialakuló félel
met. A franciaországi hajtóvadászat 44 órájában az oktatási intézményeken éppen 
kívül lévő iskolás csoportokat visszarendelték, a felnőtteknek pedig a hatóságok 
azt tanácsolták, hogy ebédidőben ne hagyják el az irodákat. A félelemkeltés – rész
ben épp a valóban szükséges kormányzati intézkedések által – a francia lakosság 
legszélesebb körében megvalósult. 

Mozgósítás. A „valamit tenni kell” érzésének erősítése és a rendpárti széles töme
gek egységbe tömörítése a megtámadottság helyzetében. Az állam szakadatlanul 
próbálja előírni a társadalmi rend normáit, a terrortól, a bűnözéstől való félelem 
pedig legitimálja ezen törekvéseit. A megtámadottság érzése alkalmas arra, hogy a 
rendpárti és a hazafias narratívát erősítse. 

Dezinformáció. Az elkövetők félrevezetése bizonyos speciális esetekben (például 
küszöbön álló ellenakció, elfogási vagy kiszabadítási kísérlet, csapda állítása). 
 Tények elhallgatását is jelentheti, ami kizárólag taktikai okból, ellenintézkedés 
kapcsán elfogadható. 

3. A média szempontjai

Szabadság. Nevezhetjük „befolyásolásmentes” működésnek is. Fentebb már szó 
esett arról, hogy a hatalom együttműködést és lojalitás vár el a médiától krízis
helyzet idején. Ez akár az objektivitás követelményének a sérelmével és a sajtó 
szabadságának csorbításával is járhat. A felelős újságírói magatartás – kormány-

14 https://medium.com/homeland-security/the-social-influence-of-isis-beheadings-9fce5c8ceb40
15 nAgy Ákos – l. mArgittAi Andrea: Az átélt traumák utáni pszichés zavarok, tünetek. http://

fovaros.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/document_37.pdf

https://medium.com/homeland-security/the-social-influence-of-isis-beheadings-9fce5c8ceb40
http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/document_37.pdf
http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/document_37.pdf
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zati szándéktól függetlenül – követelmény az események közvetítésénél. A hata
lom és a szakma elvárásainak konfliktusát az önszabályozás oldhatja fel. Sokszor 
idézett példa a BBC etikai kódexe, amelynek 11. §-a tartalmaz a háborúra, terror- 
és vészhelyzetekre vonatkozó normákat. Eszerint – a teljesség igénye nélkül – az 
ilyen helyzetekről történő tudósítások során meg kell hallgatni a rendőrség és más 
hatóságok véleményét azoknak az információknak a felhasználásáról, amelyek sú
lyosbíthatják a kialakult helyzetet. Ez a gyakorlatban jellemzően valamilyen érte
sülés visszatartását jelenti, de minden ilyen kérésről konzultálni kell a vezető szer
kesztővel. „A BBC általában megfelel az ésszerű kéréseknek, de semmi olyat nem 
közvetít, ami nem igaz.”16 A kódex kimondja azt is, hogy a BBC soha nem sugároz 
élő interjút terrorcselekmény elkövetőjével, és nem ad adásba olyan videó- vagy 
hangfelvételt, amelyet elkövető készített. További rendelkezések szerint azonnal 
vissza kell vonulni, ha a sajtó jelenléte „fokozza a helyzetet”, és különös figyelem
mel kell eljárni minden olyan esetben, amikor az események kimenetele megjósol
hatatlan, például egy iskolai ostrom vagy gépeltérítés esetén. Ilyenkor a képeket 
késleltetve és szükség szerint megvágva kell adásba szerkeszteni. Az önszabá-
lyozás részben tompítja az érdekek konfliktusát, ugyanakkor nem képes objektív 
kritériumokat felállítani. „Vagyis a BBC etikai elvei is számolnak azzal, hogy a 
média befolyással lehet az eseményekre. Az idézett iránymutatások felvetik az új
ságírók felelősségét az események közvetítésében – egyetlen hátrányuk, hogy szin
te az összes pont szubjektív megítélés alá esik.” – állapítja meg Erdélyi Angelika.17

Elsőbbség. A híripar szereplői közötti, a közlés elsőségéért folytatott verseny ma 
ott tart, hogy a televíziók és online portálok folyamatosan figyelik, mi és mikor 
jelenik meg a konkurenciánál. A kompetencia elsődleges értékmérője a hozzáférés 
(exkluzivitás) és a gyorsaság. Az információ eladhatóságát annak hírértéke hatá
rozza meg, a gyorsaságnak azonban az alaposság gyakran esik áldozatul. A gyor
saság fétise éppen napjainkban látszik megdőlni. Egyre többen érvelnek amellett, 
hogy a hírfogyasztót semennyire sem érdekli, hogy kié volt a gyakran csak néhány 
perces elsőség. Ezzel együtt a média a rendőrséggel és más hatóságokkal történő 
együttműködésért elvár olyan lehetőségeket (információkat, első kézből származó 
nyilatkozatokat, vagy akár csak azt, hogy kicsit közelebb mehessenek a történé
sekhez), amelyek másnak „nincsenek meg”. 

Hírérték (szenzáció). A figyelem felkeltésének egyszerű, de hatékony eszközei a 
szörnyűségek. Nevezzük ezt sokkolás-faktornak. Terrorcselekmények esetében 
a drámai jelleget sokkoló elemek (áldozatok, sérültek, rombolás/pusztítás, anyagi 
kár stb.) egészítik ki, így növelve a nézettséget. Manapság a drámai vagy drama-

16 BBC Editorial Guidelines 11.4.8. 
17 erdélyi i. m. (4. lj.).
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tizált híradások iránt a legnagyobb a közvélemény érdeklődése. „A médiának 
szüksége van a terrorizmusra mint szenzációs és látványos történetek kiapadha-
tatlan forrására, a terroristák akciói pedig értelmüket vesztenék a nyilvánosság 
nélkül.”18

Mit teszünk a médiával, és az mit tesz velünk? 

A kérdésre a fentiekből többféle válasz is következhet. A médiának biztosan van 
befolyása az események alakulására, de a hatást – és főként a késleltetett következ
ményeket – még nem ismerjük pontosan . Megértése viszont hozzásegít ahhoz, 
hogy a terrorral kapcsolatos kommunikáció folyamatában a döntési pontokon he
lyes válaszok szülessenek. A terrorszervezetek manipulatív szándékainak felfedése 
kulcsfontosságú a terrorizmus elleni erőfeszítésekben, és hozzájárulhat azok tár-
sadalmi befolyásának gyengítéséhez. Segít abban, hogy a polgárok megértsék a 
manipulatív szándékot, és segít a lelki bomlástermékek felszámolásában is. Meg 
lehet-e akadályozni az erőszakos cselekmények artikulációját a tömegtájékoztatás
ban? Magam úgy látom, nem. A „Miből lesz hír?” kérdésre adott, egyik definíció
szerű válasz úgy hangzik: abból, ami sokak életét közvetlenül befolyásolja, vagy 
sokak várható érdeklődésére tart számot. Végletesen leegyszerűsítve, előbbibe tar
tozik a szeriőz tartalom, utóbbiba a bulvárosabb témák. Az erőszakos cselekmé
nyek, a terrortámadások televíziós bemutatása a legszélesebb nézői réteg igényeit 
elégíti ki. A média jól eladható tartalmat nyer abból a drámából, amit a terroriz
mus jelent, ráadásul olyat, amely lehetővé teszi, hogy a műsorkészítőknek ne kell
jen középutat keresniük a tartalom komolysága és a nézettségi elvárások között . 
Fentiekből az is következik, hogy a törvénytelen erőszakról, terrorakciókról szóló 
hírek sui generis, a hírgyárak működési rutinjának természetes elve szerint adásba 
fognak kerülni. Minden más szabályozás ellentétes lenne a modern tömegtájé-
koztatás logikájával. Mindez korábban sem volt másképp, de napjainkban fokozott 
felelősséget az a technológiai lehetőség teremt, amely a jelen idejű tájékoztatás ké
pességét adta a tömegtájékoztatás döntéshozóinak kezébe. 

Úgy kell egy éppen zajló esemény élő közvetítésekor helyes döntéseket hozni, 
hogy nem is sejthetjük, a következő percekben mi következik. A nyilvánosságnak 
ugyanis nemcsak a civil közönségre, hanem az elkövetők magatartására és a krí
zishelyzet felszámolásán dolgozó hatóságok munkájára is hatása van. A műsorké
szítők felelőssége, hogy kerüljék a szenzációhajhász, anekdotikus megfogalmazá
sokat, de ugyanígy az is, hogy hányszor ismételik meg a traumatizáló jeleneteket 
(igaz, az ilyen tartalmak elérése az interneten egyre inkább a felhasználók önálló 

18 istVánffy i. m. (9. lj.).
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döntésévé válik). Képesnek kell lenniük munkájuk minden percében megtalálni a 
törékeny egyensúlyt az objektív tájékoztatás és a között, hogy tudósításuk adott 
esetben a következő terrortámadás katalizátora. Ez a felelősségük ráadásul nem is 
lokális. Az események helyszínéről sugározott élőképet a világ bármelyik pontján 
képesek átvenni és adásba tenni. Ez történt velünk 2015. január 9-én este is: mi, 
a műsor készítői és szakértő vendégeink elsősorban a francia közszolgálati adók és 
a Reuters közvetítésén keresztül tájékozódtunk és tájékoztattuk saját nézőinket is. 
Fontos alapkérdés, hogy mit és miként mutatunk be. A „miként”-ben a kompozí
ció, a képkivágás megválasztása éppúgy benne van, mint a különösen felkavaró 
képi elemek kitakarása . Azzal, hogy a terroristák megvágott, effektekkel és zené
vel kevert kész filmeket adnak át a médiának, éppen ezt a kontrollt próbálják meg
kerülni. Mint arra már korábban kitértem, a BBC szerkesztői kézikönyve kimond
ja, hogy soha nem sugároz élő interjút terrorcselekmény elkövetőjével, és nem ad 
adásba olyan videó- vagy hangfelvételt, amelyet elkövető készített. De az ottho
nokból elérhető akár több száz adó, illetve a televíziók hírcsere-rendszerén keresz
tül az adott szerkesztőség etikai kódexe ugyanúgy megkerülhető, mint a helyi sza
bályozás. A franciaországi dráma idején a BFMTV televíziótársaság újságírója, 
Igor Sahiri egyszerűen felhívta azt a rendőrségi blokád alá vett nyomdaépületet, 
ahol a Kouachi testvérpár elbarikádozta magát. Chérif Kouachi felvette a telefont, 
és interjút adott Sahirinak. A BFMTV a felvételt elkészítette, de azonnal átadta a 
rendőrségnek, és mindaddig nem adta le, amíg a túszejtés a Kouachi fívérek likvi
dálásával véget nem ért.19 A korábban már hivatkozott, az erőszak látványának az 
emberi pszichére gyakorolt hatásait vizsgáló klinikai pszichiáter,  Dr. Dale Archer 
azt mondja: „Az erőszak látványa [...] deszenzitizálhatja az agyat.”20 Azaz, az egy
re durvább erőszakkal való ismételt találkozás egyre érzéketlenebbé tesz. Vagyis 
ahhoz, hogy a terror eredeti célját, a félelemkeltést elérje, a tétet folyamatosan 
emelni kell. A folyamat sajnos jól érzékelhető. Eljutottunk oda, amikor már a lefe
jezés is kevés: a narancsszínű kezeslábasba öltöztetett, térdeplő túszok torkának 
átvágását mutató felvételek ma már nem elég sokkolóak. Nem véletlen sajnos, 
hogy ezeket a felvételeket egy olyan kivégzésről készült videó követte, amelyen 
egy tizenéves gyerek lövi fejbe a túszokat.21 Néhány napra rá az Iszlám Állam (IS) 
terrorszervezet arról közölt felvételt, ahogy a jordán légierő egyik elfogott pilótáját 
elevenen elégették. „Vérrel írt üzenet a kereszt népének” címmel vizuálisan gon
dosan megtervezett kivégzés volt látható a következő közzétett videón. Az Iszlám 

19 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/paris-attackers-gave-interview-to-french-tv-
station-we-are-defenders-of-the-prophet-we-took-vengeance-said-cherif-kouachi-9969749.html

20 Dale Archer, https://medium.com/homeland-security/the-social-influence-of-isis-beheadings-
9fce5c8ceb40

21 http://index.hu/kulfold/2015/02/06/iszlam_allam_tuszok_jordan_pilota_bosszu_kivegzes_
rakka/

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/paris-attackers-gave-interview-to-french-tv-station-we-are-defenders-of-the-prophet-we-took-vengeance-said-cherif-kouachi-9969749.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/paris-attackers-gave-interview-to-french-tv-station-we-are-defenders-of-the-prophet-we-took-vengeance-said-cherif-kouachi-9969749.html
https://medium.com/homeland-security/the-social-influence-of-isis-beheadings-9fce5c8ceb40
https://medium.com/homeland-security/the-social-influence-of-isis-beheadings-9fce5c8ceb40
http://index.hu/kulfold/2015/02/06/iszlam_allam_tuszok_jordan_pilota_bosszu_kivegzes_rakka/
http://index.hu/kulfold/2015/02/06/iszlam_allam_tuszok_jordan_pilota_bosszu_kivegzes_rakka/


93simon András: „Csak ha vérrel írjuk a hírekbe”

Állam líbiai szárnya 21 egyiptomi kopt keresztényt kivégzését mutatta be. A fog
lyokat fekete ruhás terroristák vezetik a tenger partjára, térdre kényszerítik és lefe
jezik őket. A kifutó képsoron az látható, hogy a tenger hullámait vörösre festi az 
áldozatok vére. Ajman al-Zawahiri, az al-Kaida jelenlegi vezetője azt állítja, hogy 
„[az al-Kaida] csatáinak több mint a fele a média csataterén zajlik”. Mindezek fé
nyében tekinthetjük-e a terrort kommunikációs aktusoknak? Meglátásom szerint 
igen. Eszközévé vált-e a média a terroristáknak? A terrorizmus története meggyő
zően bizonyítja, hogy a nyilvánosság a terror egyik éltető eleme. Ebből viszont a 
felelős újságírás számára nem következik az, hogy a szabad és demokratikus sajtó
nak – akár csak részben – fel kellene adnia számára alapvető értékeket, és a ren
delkezésére álló erőforrásokat meg kellene osztani törvényen kívüli erőszakos cso
portokkal. Az önszabályozás tekintetében kialakított irányelveknek képeseknek 
kell lenniük megfelelő biztosítékokat adni arra, hogy a média legrosszabb túlkapá
sai se táplálják a terrorizmust. A nyilvánosság ugyanakkor remek lehetőség a ter
rorizmus elleni harcban, és éppen a felelős és pontos tájékoztatással lehet a legjob
ban segíteni azt. Ebben az antiterrorista társadalmi és politikai intézkedésekről 
történő beszámoló ugyanúgy benne van, mint a vészhelyzetek esetén követendő 
magatartás megismertetése . 





rAB lászló

Hírek úton-útfélen
Egy hír tabloid vonatkozásai

A legegyszerűbb, ha a közkeletű szólást – a téma az utcán hever – vizsgálatunk 
tárgyává tesszük, és a hír születésének középpontjába állítjuk. Egy olyan hírről 
beszélünk, amely nem rengette meg a világot, nem buktak meg közzététele nyo
mán kormányok, nem befolyásolta a tőzsdeindexet, nem indított el lavinát a média 
világában, nem követték sajtóperek és cáfolatok, egyáltalán: nem történt nyomá
ban semmi különös. Mégis, sokan felkapták rá a fejüket, bennem pedig, aki lassan 
harminc éve dolgozom az újságírói pályán, elképzelhetetlenül sokféle reflexiót vál
tott ki. Mi lehetett ennek az oka?

A hír születése

Egy sima keddi napot képzeljünk el, a 4-6-os villamoson utazom Budapesten, 
a régi Moszkva térről indulok, a Margit híd pesti hídfőjénél szállok le. Készülök 
átmenni a zebrán, amikor szembejön velem egy hajléktalan. Egy olyan hajléktalan, 
akit évek óta ismerek, a Fedél nélkül című újságot árulja a városban, és gyakran 
megfordul politikai eseményeken, főként tüntetéseken, amelyeken hivatalos minő
ségemben vagyok jelen. Gyakran találkoztam vele a képviselői irodaház előtti te
rületen, egy ízben videoriport is készült vele, jó arc, hangja kellemesen rezonál, 
ideális alany a képi információkkal operáló, online média számára. Ismerhető, de 
mégsem közismert figura. Olyan hétköznapi ember, aki pompás célszemélye lehet 
az Umberto Eco által neotévéknek nevezett népszerű csatornák (sokak által ha
szontalannak nevezett) műsorainak. Amelyekben nem tudósok és politikusok, nem 
is űrhajósok vagy különleges képességű emberek mesélnek életükről, hanem olyan 
utcán császkáló, máskor kallódó alakok, mint hajléktalan budapesti hősünk.

Megörvendek Sütő Kálmánnak, visszafordulok vele a zebrán, és félrehúzódunk 
kávézni egy éjjel-nappali üzlet előterében. Arról faggatom, igaz-e, hogy indul a 
veszprémi időközi választáson, amelyet az ottani képviselő, Navracsics Tibor 
 európai uniós biztossá történt kinevezése után írtak ki. Igaz is, meg nem is,  mondja 
„forrásom” délelőtt 11 óra 12 perckor, majd a kávé elfogyasztása közben gyorsan 
elmeséli, mi is történt valójában.
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Ennek lényege, hogy nem indul a veszprémi választáson, noha előzőleg nekilá
tott, hogy összegyűjtse az ehhez szükséges 500 ajánlást.

Egy antihírről van tehát szó, mert rögtön a „nem”-mel kezdődik. Egy lehetőség
ről, amely végül – kimondatott kerek-perec – nem lett a valóság része. Ha pedig 
valami nem a valóság része, arról milyen tény mondható el? Igaz volna, hogy a 
modern média – miként azt a posztmodern médiakutatók vizsgálati szempontjaik 
között szerepeltetik – a világot mint fantáziát komponálja meg, és elvarázsolni 
igyekszik a fogyasztót? Vagy az a fontos (számomra is, aki annak ellenére nem 
szállok le alanyomról, hogy az elején kimondta, semmi nem igaz abból, ami csak 
lehetőségként villant fel előtte), hogy a média a társadalom mikronézetét adja, s ne 
azzal foglalkozzon, hogy a hajléktalanoknak (általában, elvonatkoztatva) milyen 
túlélési stratégiáik lehetnek? Nem tudok szabadulni a pillanattól. Mi fogott meg 
abban az egyszerű csevegésben, amelyben nem volt szó magasztos választási cé
lokról, demokráciáról, ellenben a hajléktalan azt fogalmazta meg, azért indult (vol
na), mert ő is lenne olyan jó képviselő, mint akit végül meg fognak választani.

Hogy ott maradtam, és kisajtoltam hétköznapi hősömből életvilága számos mo
mentumát, azt jelzi, hogy a médiakutatóknak igazuk lehet akkor, amikor azt állít
ják, a média immáron nem paternalista, sokkal inkább populista nézőpontokat is 
felvesz. És élvezettel folytatom a csevegést, mely egy furcsa hír megírásának alap
anyagául szolgál .

Valaki mozgatja a szálakat

Az anyaggyűjtés fázisában vagyok, az 5 „W” ősi szabályait alkalmazom, ami túl
ságosan szoros kötelék, egyáltalán nem biztos, hogy a híreknek minden esetben 
ilyen és ehhez hasonló kritériumokkal kell rendelkezniük. Az első kérdés: Who? 
– Ki? Válaszunk: egy hajléktalan, akit Sütő Kálmánnak hívnak. „Neves”, de még
sem hagyományos értelemben vett ismert ember, mert korábban szóltak ugyan róla 
közlemények (hírek, videók, Facebook-fotók, jegyzetek, hozzászólások a megosztó 
portálokon stb.), nem lépett ki a hétköznapiság burkából. What? – Mi? Tárgyunk 
Sütő Kálmán különös cselekménye, hogy eléggé szokatlan módon indulni óhajtott 
a parlamenti helyért folytatott választáson. When? – Mikor? A válasz: most, ezek
ben a napokban. De inkább mostanában. Where? – Hol? Veszprémben, ahová hő
sünknek utaznia is kellett azért, hogy az ajánlásokat a helyszínen összegyűjtse. 
Valljuk be, ez egy hajléktalan esetében mégsem kézenfekvő. (A cikk megjelenése 
után a középkori nyilvános kivégzések rituáléja szerint működő internetes hozzá
szólásokban azonnal felvetődött, hogy valaki mozgatja a háttérben a szálakat, egy 
hajléktalan eleve alkalmatlan a képviselői szerepkörre.) Why? – Miért? A riport
elemekkel átszőtt hírben erre részletesen kitérünk: alkalmasnak tartja magát arra, 
hogy képviselő legyen. Erre sok mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy nem 
volna hiteles. Ha valaki bemegy a Mónika Show-ba, amit csak példaként említek, 
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és előadja, hogy ő legalább annyira alkalmas politikusnak, mint az aktív politiku
sok, az teljesen életszerű, hasonlatos ahhoz, amit a kocsmában mesélni szoktak 
önmagukról az emberek. A folyamatot lehet „öndagasztásnak” is nevezni. Richard 
Hoggart nyomán John Hartley használta a kifejezést a televízió és a nézők kapcso
latának jellemzésére .1 

Ez már a második nekifutás volt 

Most pedig következzen maga a hír, mely megjelent a nyomtatott médiában is, ám 
ott meghökkentő módon – vagy talán a dolgok természetéből fakadóan természe
tes módon – hatástalan maradt.

„Nem indul a veszprémi időközi választáson Sütő Kálmán budapesti hajlékta
lan. Hétfőn számoltunk be arról, hogy nekilátott összegyűjteni a jelöltséghez szük
séges aláírásokat .

Sütővel tegnap Budapesten a Jászai Mari téren találkoztunk, épp indult ká vézni, 
és némi »szentelt vizet« venni. A Fedél Nélkül-t a képviselői irodaház előtt ter
jesztő hajléktalan – aki a Szabadság téri birodalmi sasos emlékmű elleni tünteté
sek állandó szereplője is volt – elmondta: elutazott ugyan Veszprémbe, és belefo
gott az ajánlások gyűjtésébe, de a szükséges 500 aláírást nem tudta határidőre be
szerezni .

– Akartam én indulni – felelte érdeklődésünkre –, és ez már a második nekifu
tás volt, a parlamenti választások idején el szerettem volna indulni a 12. kerület
ben, mert láttam, hogy Bauer Tamás mennyire esélytelen. De akkor sem jött össze. 
Az, hogy most Veszprémben Némedi Lajos fideszes alpolgármester és egy helyi 
Fidesz-képviselő (Halmay Gábor – A szerk.) volt az első két ajánlóm, viszonylag 
egyszerű történet. Ott gyűjtötték ők is az ajánlásokat, ahol én. Odaléptem hozzá
juk, hogy írjanak nekem alá. Minden probléma nélkül megtették. Hogy a Fidesz 
szervezte volna az indulásom, az marhaság.

A hajléktalan indulásáról szóló hír formálódásába minden bizonnyal »beleállt« 
Kész Zoltán független jelölt is, − akit az MSZP, a DK, az Együtt és a PM mellett 
a veszprémi liberálisok (MLP) meg a Bokros Lajos-féle MoMa is támogat −, mert 
a Blikknek úgy nyilatkozott: – Meggyőződésem, hogy ez a Fidesz akciója. Így 
akarja megosztani a bizonytalan szavazókat.

– Jót röhögtem különben Veszprémben – kommentálta politikai kiruccanását 
Sütő Kálmán –, mert mindenki rögtön azt kezdte szajkózni, hogy Veszprém fel
emelkedéséért indul. – Én nem mondtam semmi ilyet. Ha valaki kérdezte, mit 
akarok, azt feleltem, én is lehetek olyan képviselő, mint mások. Kár volt rólam 
annyi hülyeséget írni .

1 John hArtley: Uses of Television . London – New York, Routledge, 1999. 246.
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Sütő Kálmán 55 éves, egy 6, egy 7 és egy 9 éves gyerek édesapja, de a család 
– azután, hogy a férfi hajléktalan lett – háromfelé szakadt. Székesfehérvárról ér-
kezett évekkel ezelőtt Pestre, elvált, volt felesége egy Fejér megyei faluban maradt, 
a gyerekek Bicskére kerültek nevelőszülőhöz. Az apa sokáig harcolt azért, hogy 
vigyék őket onnan el, mert szerinte nem voltak jó helyen. Így helyezték a gyereke
ket végül Bodajkra, ahol »jó soruk van«.

– Azelőtt sofőr voltam, de dolgoztam a Főkefénél utcaseprőként is. Az Aszódi 
utcai hajléktalanszállón lakom, nincsenek veszélyben a cuccaim, ketten élünk egy 
szobában, fizetni kell érte – tette hozzá Sütő.”2

Attól hír, hogy megírom

A 11.12 perckor történt találkozót követően néhány perces beszélgetésre került sor. 
Közben Sütő Kálmán elfogyasztott egy kávét, vett magának egy üveg „szentelt 
vizet”, és a flaskából rögtön kortyolt is egyet. A hír hátterének megvilágításakor 
hosszan tűnődtem azon, beleírjam-e a sztoriba ezt a motívumot. Nyilvánvalóan 
arról volt szó, hogy közhírré tegyem-e azt a tényt, hogy a hajléktalan alkoholt vá
sárolt. Ha leírom, gondoltam, hogy „szentelt vizet”, azaz egy üveg Hubertust vásá
rolt, azzal fölerősítem azt az előítéletet, hogy a hajléktalanok isznak. Ha nem írom 
le, elhallgatom a találkozás nagyon is fontos valóságos körülményét. Egy éjjel-
nappaliba mentünk be, ahol én fizettem a kávét, alanyom a szeszt. Végül győzött 
bennem a stiláris ördög. Leírtam, vállalva a kockázatot, hogy a hír középpontjában 
álló, illetve az általam odahelyezett személy a „szentelt víz” hatása alatt beszélt 
velem. Ezzel minden bizonnyal megsértettem azt a szabályt, hogy a hírt ténysze
rűen és szárazon kell tálalni.

Kérdés persze, hogy ennek így kell-e lennie? „Mi a hír? Mit kell tartalmaznia? 
Milyen ismérvei vannak? Hiszen az sem mindig igaz, hogy a hír eseményről szól. 
Valamit olykor csak az tesz eseménnyé, hogy megírom” – közli kezdő újságírók
nak szóló tananyagában Besenyő Ágnes, aki azt fontosnak tartja, hogy az esemény 
kivel történt. Nem közömbös sem a szerző, sem az olvasó szemszögéből, hogy 
milyen közegbe robban be a hír. Nem mindegy, hogy a merényletsorozat tizenhete
dik lövése talált-e célba, vagy húszévi csend után ez volt az első robbanás? Tömeg
hisztéria van vagy békebeli nyugalom? Az újságíró kötelessége olyan általános 
 tájékozottságot szerezni – írja Besenyő –, amely módot nyújt számára, hogy elhe
lyezze a hírt időben, térben, eseménysorban. Hír fut be például arról, hogy az ural
kodóház tagja valamilyen pikáns partin vett részt. A képes magazin, homályos 

2 rAB László: „Jót röhögtem Veszprémben”. Népszabadság, 2015. január 21. http://nol.hu/belfold/
suto-kalman-nem-lesz-politikus-1511025

http://nol.hu/belfold/suto-kalman-nem-lesz-politikus-1511025
http://nol.hu/belfold/suto-kalman-nem-lesz-politikus-1511025
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 fotókkal, azzal vádolja, hogy hiányos öltözékben mulat valahol. A magyar újságíró 
(jó esetben) azt is tudja, hogy a magyar történelemben előfordult már ilyen. És 
történet következik arról, hogy Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet is megvádolták 
egy ízben azzal, hogy igen előkelő hölggyel meztelenül táncolt, mulatott. Bethlen 
levelében dühösen írt az esetről 1618. augusztus 11-én Gyulafehérvárról. „Mikor 
Debrecenből visszajöttünk és Kerekiben háltunk, a tanácsurak közül némelyek azt 
beszélték felőlem, hogy én mezítelen táncoltam […], ne idvezítse pedig az úristen 
lelkemet, ha soha fejedelemségemnek idején táncoltam vele.”3 Bethlen levele vajon 
mennyire győzte meg a korabeli olvasót arról, hogy amit írt, úgy is történt?

Terjedelmi és variációs lehetőségek

A 11 óra 12 perckor történt találkozást követően az online közlemény 11 óra 50-
kor már olvasható volt a világhálón. Nem eget rengető hírként, de olyan fontos 
napi sztoriként, amelyre a sietős online média általában igényt tart. S az újabb 
időkben nem mond rá nemet a sokáig kényes távolságtartással reagáló és jóval 
arisztokratább print sem. A modern hírtovábbításban „az interaktivitás előnyt él
vez az archiválással, a folyamatos előre haladás a hagyomány létrehozásával szem
ben”.4 A nyomtatott hír hatástalansága és az online közlés hatékonysága közti szé
les szakadék a közlést követően természetszerűen felkeltette a figyelmemet.

A nyomtatott szöveg közlésekor a hír a következő kötelező szerkezeti elemekkel 
rendelkezett: főcím, alcím, narratív szöveg, fénykép, kapcsolódó történet. A hírek 
a sajtógyakorlatban gyakran kiegészülnek grafikai háttérrel vagy idézetekkel is. 
A digitális korban a hírek több mint 50 elemet tartalmazhatnak, a terjedelmi és 
variációs lehetőségeket már nem korlátozza a technika – írja Molnár Pál.5 A ha
gyományos főcím, narratív szöveg, fénykép és grafika mellett lehetőség van hivat
kozások, címkék, olvasói hozzászólások, audio- és videoanyagok, háttéranyagok, 
életrajzi adatok, korábbi munkák, archívumok megjelenítésére is. A korábbiakhoz 
képest jóval gazdagabb, mélyebb, szélesebb körű lehet a hírek feldolgozása. Az in
ternet és a hálózatosodás miatt sokkal könnyebb reagálni a hírekre, az olvasóknak 
több a lehetőségük a visszajelzésre – hozzászólásokkal a cikkek mentén, vitatko
zásfórumokban, hírek megosztása által, közvetlen kommunikáció révén a szer

3 besenyő Ágnes: A műfaj meghatározása, vázlatkészítés.  A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Intézet követelménymodulja – Az újságírói tevékenység ellátása az írott sajtó különféle orgánumaiban. 
(http://109.74.55.19/tananyagok/tananyagok/Hangmester/tartalomelem4456.pdf)

4 szűts Zoltán: Az internetes kommunikáció története és elmélete. Médiakutató, 2012 tavasz, 
http://www.mediakutato.hu/cikk/2012_01_tavasz/01_internetes_kommunikacio_tortenete/

5 molnár Pál: Hálózatosodás és tanulás hálózati környezetben. Budapest, Eötvös Loránd Tudo-
mány egyetem, 2013.

http://109.74.55.19/tananyagok/tananyagok/Hangmester/tartalomelem4456.pdf
http://www.mediakutato.hu/cikk/2012_01_tavasz/01_internetes_kommunikacio_tortenete/
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kesztővel. Azonban mindez egyben nagyobb leterheltséget jelenthet a szerzőknek, 
ugyanis nem valószínű, hogy a szerzőnek elegendő ideje és energiája van az ösz
szes olvasói visszajelzésre reflektálni, főleg, ha azok vulgárisak, gyűlölettel teliek.6

Nem volt nehéz észrevenni, hogy a különös, de önmagát tekintve nem nagy 
horderejű történet szinte megjelenése pillanatától kezdve elsősorban az online for
mátumokat hódította meg, és kevésbé sikerült megmozdítania a hagyományos ol
vasói réteget. A papíralapú újságban a világ és a belföld fajsúlyos eseményei mel
lett eltörpült az, hogy egy hajléktalan is alkalmasnak gondolta magát arra, hogy 
különös elhatározásra jutva megméresse magát. A közösségi médiában viszont 
igen gyorsan terjedt a hír, felkapták a blogok, a szociális média oldalain sokan 
sokféle kommentálással adták tovább. A hír önálló életre kelt, és úgy kezdett hódí
tani, mint mikor viccet mesélnek az emberek egymásnak: „Hallottátok, hogy egy 
fickó Veszprémbe utazott, mert képviselő akart lenni?”

A nyomtatott média a terjesztés hagyományos eszközeit használja a sokszoro
záshoz, erre az online-nak nincs szüksége. A hálózatokban jelen lévő személyek 
számos interakciós eszköz segítségével aktivizálhatják kapcsolataikat. „A kapcso
lat alapú média új lehetőséget ad számukra, hogy megosszák alkotásaikat, írásai
kat és együttműködjenek. Az utóbbi évek technológiai fejlődése során előtérbe ke
rült az e-mail, a blog, a mikroblog (Twitter), vagy az online kapcsolathálózat 
(Facebook). A kapcsolat alapú média segítségével végzett alkotás kapcsolatépítő 
lehet, mivel a közösen végzett tevékenység során a résztvevők rövidebb és hosz
szabb párbeszédekben vesznek részt.”7

Az is feltűnt, hogy a hír – mint annyi más töredékes vagy teljes információ – 
elsősorban a Facebookon (és nem a másfajta, sokkal inkább hivatalos kapcsolato
kat generáló Twitteren) kezdett hódítani. A 2004-ben indult Facebook mára a világ 
minden táján legyűrte a helyi online kapcsolati hálókat, nálunk ez történt az 
iWiW-vel 2010 októberében. A Facebook magyarországi használóinak száma 2012 
augusztusában 4 millió felett volt, akkor a lakosság 41 százaléka használta, ami 
mára meghaladta az 5 millió főt. Ezzel a Facebook nálunk is a legnagyobb méretű 
találkozási hellyé vált .8

A gyorsaság, a kép és a szöveg 

A késő modern kori média villámgyors technológiájának számbavételekor taná
csos szemügyre vennünk korábbi történelmi korok hírkezelési „gyakorlatát”. Az 
információ tudományos fogalma csak az ipari forradalom idején jelenhetett meg, 

6 Uo . 
7 Uo . 
8 Lásd http://sg.hu/cikkek/108046/elerte-az-5-milliot-a-magyar-facebook-felhasznalok-szama
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de az adat, a hír tömegekre gyakorolta hatásának vizsgálata csak a huszadik szá
zad második felében vált kiemelkedően fontos tudományterületté. Tömegeket be
folyásoló hírek és kollektív tudás természetesen az ezt megelőző korokban is lé-
teztek, hozzáférhetőségük azonban erősen korlátozott volt. A középkorban a hírek 
továbbítására hírközvetítő hálózatot hoztak létre, a hírnökök és a futárok voltak a 
rendszer hivatásos alkalmazottai. Nem mondhatjuk, hogy a hírtovábbítás elképzel
hetetlenül lassú lett volna, hiszen a mongol birodalom vagy a kalandozó magyarok 
egészen fejlett rendszereket működtettek, viszonylag nagy sebességgel juttatták el 
– elsősorban katonai, stratégiai természetű – híreiket elképesztően nagy távolsá
gokba. A kor tabloid híreit az utazók szolgáltatták. Az utazóregény (a pikareszk) 
az életmóddal kapcsolatos információkat gyűjtötte egybe, a királyi udvarok levele
zései pedig korabeli titkos értesüléseket tartalmazhattak. A hír terjedési sebessége 
az emberi mozgáshoz igazodott. Egy futár naponta 140 kilométert tudott lóháton 
megtenni, de a politikai veszélyek miatt gyakran kerülőt kellett tennie, ami azzal 
járt, hogy az „üzenet” később érkezett meg a címzetthez, mint kellett volna. 

A tengeri hírtovábbítás még több rizikóval járt. A keresztes háborúk idején 
a Földközi-tengeren való átkelés olykor több héten át tartott. Oroszlánszívű 
 Richárd a Szentföldről visszatérve többször szenvedett hajótörést, kalózok is meg
támadták, és csak 1194-ben, kétévnyi fogva tartás után szabadult a német császár 
udvarából. Angliában jó ideig azt sem tudták, él-e, hal-e. Voltak hírek, amelyek 
néha sok-sok év eltelte után jutottak el a királyi udvarokba. A hírek fontosságát a 
műveltség  elsőbbségét hirdető szerzetesrendekben született dokumentumokból le
het jól kiolvasni. Az élet számos területét modernizáló rendek a 12. században 
egész Európa gondolkodását megváltoztatták, ismereteik kiterjedtek a mezőgaz-
daságra, a gyógy növények tanulmányozására ugyanúgy, mint az építészet vagy a 
költészet kérdéseire. „Nem csupán jellegzetes kolostoralaprajzokat terjesztenek el 
Európában, hanem határhasználati rendszereket is, amelyekhez szükségszerűen 
hozzátartozik új mezőgazdasági eszközök bevezetése. Ennek a rendkívül összetett 
»információ csomagnak« nemcsak a sokrétűsége a lenyűgöző, hanem a térbeli ki
terjedése is. Néhány éven belül a ciszter szerzetesek franciaországi kolostoraikból 
kirajzva, ugyanúgy gyökeret vertek Svédországban, mint Magyarországon vagy 
Walesben.”9

Hányfajta szakterület hányféle szakemberének együttműködésére volt szükség 
a képpel illusztrált szöveg előállítására a könyvnyomtatás hosszú évszázadai alatt 
is? Mekkora az út a kódexekhez rajzolt iniciáléktól a telefonnal megosztott fotó-
illusztrációkig? A hajléktalanról a fénykép ugyanis telefonnal készült. Alanyom 
hozzájárult, így aztán Sütő Kálmán arca is megjelenhetett a villámgyors hírt tar

9 lAszloVszky József: A középkor üzenetei. Rubiconline, 2015. február 13. http://www.rubicon.hu/
magyar/oldalak/a_kozepkor_uzenetei/
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talmazó, azt természetes gyorsasággal maga alá gyűrő online hírfolyamban. Ab
ban, hogy az orgánumok a közleményeket (a cikkeket) fényképekkel illusztrálják, 
nincs semmi szokatlan és meglepő. De abban, hogy egy 11 óra 12 perckor meg-
ejtett beszélgetés tartalmát visszaadó közlemény tulajdonképp fél óra múlva pro
fesszionális képtartalommal kiegészülve kezdi hódító útját, van valami hátborzon
gató.

A kommenttől a tartalom további bővüléséig

A hír nyomában azonnal megjelentek a nyilvános kommentek, amelyek természet
szerűen deformálták is a hírt. Olyan tudattartalmakkal bővült a közlemény, ame
lyek nyomán számos szerző arról számol be, hogy elveszti uralmát a hírfolyamat 
fölött. Az egyik kommentelő (aki voltaképp ebben a folyamatban társszerzőként 
száll be a közlésbe) nyomban fölvetette, hogy a hajléktalannak eleve nem lett volna 
lehetősége arra, hogy elinduljon a választáson, azt valakinek finanszíroznia kellett. 
Nota bene: politikailag befolyásolt a történet, ennek felfejtése szükséges a továb-
biak megértéséhez. A történet villámgyorsan kiegészült olyan momentumokkal is, 
amelyek a hír tartalmát kiterjesztették. A digitális média egyik sajátossága a tar-
talombőség. Az online platformokon olyan háttér-információk jelennek meg, ame
lyek publikálása a korábbi, televízió által uralt egyirányú hírtovábbítás évtizedei
ben elképzelhetetlen volt. Az internetes közlés során a hírhez való technológiai 
hozzáférés megteremtése után bárkinek lehetősége nyílik arra, hogy a hálón a vi
lág bármely pontjáról tartalmakat helyezzen el, amelyeket aztán bárki bárhonnan 
el is érhet. Ezzel megváltozik a befogadói pozíció is, aminek beláthatatlanok a kö
vetkezményei .10 Azaz „maga a felhasználó válik a tartalom szerkesztőjévé azáltal, 
hogy a hypertext logikát követve maga dönti el, hogy mely információra milyen 
struktúrába illesztve kíváncsi, illetve a multimédia által kínált lehetőségek melyi
kével kíván élni”.11 Az internet a televíziós műsorokban sugárzott tartalmakhoz 
képest elsősorban a közösségi kommunikáció irányába mutató formákat kínál. Eb
ben a személyközi kommunikáció internetes sokszínűsége az érdekes. Nincs olyan 
puszta hír, mely a következő pillanatban ne tudna megváltozni.

10 desseWffy Tibor – gAlácz Anna – gAyer Zoltán: Az internet és más infokommunikációs 
 eszközök terjedése Magyarországon. In: z. kArVAlics László – desseWffy Tibor (szerk.): Internet.hu, 
A magyar társadalom digitális gyorsfényképe 1. Budapest, INFONIA-AULA, 2003.

11 Uo .
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A médium maga az üzenet

A tartalombővülés nemcsak azoknak a digitális platformoknak a belépése miatt 
következik be, amelyekkel a hírértelmezők (users) hozzájárulnak. A könnyű szá-
mítógépeket és telefonokat használó tömeg aktív társadalmi lényként kapcsolódik 
be a hír értelmezésébe, akár úgy is, hogy kérdéseivel és olykor hamis feltételezé
seivel tágítja a hír horizontját. Nevezzük ezt beleszóló értelmezésnek. A modern 
hír már nem lehet puszta tényközlés, noha az újságíróiskolákban ezt várnák el 
tőle. A szakkiadványokat olvasva olyan érzésünk támad, mintha azt várnák el tő-
lünk, legyen ugyanaz a helyzet, mint Lyndon Johnson, a rádiófüggő amerikai el-
nök idejében, amikor az számított, hogy ki közli legelőször a legfontosabb híreket. 
Ilyen ma már elképzelhetetlen. A gyorsaság sokat számít, de a hírszerkezet cizel-
láltabb lett. Nemigen számít az első közlés, hiszen a híreket a profi siteok, a fél
profi blogok és a közösségi média azonnal továbbviszi. Olykor az is előfordul, 
hogy kritikátlan másolással gördítik tovább az eseményeket. Mégsem fordulhat 
elő, hogy a továbblendített hír minden változás nélkül tudna landolni az újabb és 
újabb médiafelületeken. A lényeg a hír módosulásában keresendő. A deformáció is 
módosulás. Változást idéz elő az is, amikor a szeriőz honlapok kezdenek bulvárté-
mákat érin teni. Vagy amikor a bulvároldalak kapaszkodnak bele nagy társadalmi 
ügyeket érintő kérdésekbe. A hír akkor is változást idéz elő, ha közben tartalma 
semmit sem változik. (Marshall McLuhan híres mondása 1964ből: The medium 
is the message – A médium maga az üzenet.) Hatásmechanizmusa ugyanis más és 
más a profi adattovábbítás és a közösségi média színterein.

Sütő Kálmán indulásának híre már aznap délután felbukkant a médiakörnyezet-
ben, ott is elsősorban a kereskedelmi csatornákon (Eco szerint neotelevíziókban). 
És tudnunk kell, hogy a modern média már nem az objektív valóság bemutatását 
tűzi küldetéséként maga elé, célja, hogy „hétköznapi és szubjektív legyen”. Eco 
szerint a neotévé önmagáról és a nézőkkel fennálló kapcsolatáról beszél.12 Az ez-
zel kapcsolatos hatáskutatások úgy fogalmaznak, hogy a néző a televízióval állan-
dó párbeszédet folytat, az üzenetek értelmezése a néző társadalmikulturális iden-
tifikációjának függvénye. Ebben a kontextusban a hajléktalan választásokon 
történő indulása (az eredeti hír arról szólt, hogy ez nem sikerült neki) a nézők 
szórakoztatásának szándékával kerül a hírfolyamba, ami bírálható ugyan a magas
kultúra állásait védő médiaetikai megfontolásokból, de a gyakorlat azt mutatja, 
hogy a populáris médiumok nem zárhatók ki a hírtovábbítás harcmezejéről.

12 Umberto Eco: Már nem átlátszó a képernyő. Ford. SzénáSi Zoltán. Forrás: Médiamánia. http://
mediamania.gportal.hu/gindex.php?pg=27952708&nid=4562378
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Asztalra könyököl a régi világ

„A tabloid témája gyakran a magán és közélet metszéspontján helyezkedik el 
– idézi a birminghami iskola radikális teoretikusát, John Fiske-et Császi Lajos –, 
stílusa szenzációs, néha szkeptikus, néha moralizálóan őszinte, hangneme populis-
ta, formája pedig elmos mindenféle stilisztikai különbséget a képzelet és a valóság, 
valamint a hírek és a szórakoztatás között.”13 

A posztmodern média a hetvenes-nyolcvanas években személyfüggő volt, arcok 
kellettek hozzá, olyanok, akik az amerikai televíziózást vagy a rádiózást hangjuk-
kal, gesztusaikkal megtermékenyítették. Ennek a hőskorszaknak lehetett csúcstel-
jesítménye a Watergate-botrány, melynek időszakában a hírek felülről bizonyultak 
értelmezhetőnek és magyarázhatónak. A korszak tipikus közvetítője a hírmagya-
rázó, aki megmondóemberként van jelen a hírek hátterében, és megfejti a lényeget, 
amelyre a nagyközönség műveltségi okok miatt vagy alulértesültsége okán nem 
alkalmas. A hírek televíziós vagy rádiós kerekasztalok mellett alakulnak, formá-
lódnak, és a befogadó értelmezve, ízesítve kapja őket kézhez. Ennek a felülről irá-
nyított hírértelmezési gyakorlatnak leáldozott, de kiirthatatlanul ma is jelen van a 
hazai médiában. Jellemző az a fáziskésés, amely az angolszász média és a magyar 
sajtó mainstream ágazatai között tapasztalható. A magyar televízióadásokban ma 
is gyakran felbukkannak azok a korszerűtlen hírmagyarázók, akik Amerikában a 
nagy talkshow-k idején óriási közönséget tudtak mozgósítani. De aztán kimentek 
a divatból. 

A modern hírek a klasszikus hírekkel szemben bizonytalanok és megmagya-
rázhatatlanok. Sokkal több bennük a felfejthetetlen vonás, a színes vonatkozás, 
amit a mainstream média mindig is lenézett és leszólt. Amikor egy magyar média-
mágnás a nyilvános térben eléggé megengedhetetlen módon, minősíthetetlen kife-
jezéssel illette az aktuális magyar miniszterelnököt,14 a mainstream média a kez-
deti megrökönyödés után magas gazdasági és politikai szempontok alapján kezdte 
magyarázni a magyarázhatatlant. Arra ugyanis, hogy valaki a nyilvánosságban 
– bármily emberi és gazdasági sérelmei legyenek – a kocsmai minősítést válassza, 
nincs valóságos és kézenfekvő magyarázat, ez sokkal inkább megszokott a polgár-
pukkasztással operáló popkultúrában, mint a vonalas politika színterein. Ilyenre 

13 John Fiske: Popularity and the Politics of Information. In: Peter Dahlgren – Colin sparks (ed.): 
Journalism and Popular Culture. London, 1992.

14 Riporter: – Mondjon már egy jelzőt Orbán Viktorra is. Simicska Lajos: – Az is ****. R: – Orbán 
is? SL: – Az Orbán Viktor is ****. Az is ****. Azt is leírhatja. R: – Mi lesz ennek a háborúnak a vége, 
elnök úr? SL: – Hát azt nem tudom. Valaki elesik. R: – Ki esik el? SL: – Mit tudom én. R: – Ketten 
vannak a színen. SL: – A háború az olyan, hogy vagy ez esik el, vagy az. A ***** tudja. Majd a végén 
valaki elhullik, nem? http://www.hir24.hu/belfold/2015/02/06/simicska-lajos-kinyirnak-lelonek-elut-
egy-auto/
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csak a sok évre elítélt bűnözők vetemednek, amikor a bíróság ítéletének kihirdeté
se után képtelenek önmagukat kontrollálni, és fennhangon kezdik szidni a bírót. 
Az efféle jelenetek aztán megjelennek a bulvár orgánumokban, amire a kocsmák 
közönsége rábólint, mert megérti a magyarázatot: elszakadt a cérna. A művelt ol
vasóközönséget magas és osztályozott hírekkel kiszolgáló mainstream média el
képzelhetetlennek és rangon alulinak tartja, hogy valaki felfokozott állapotban 
ugyanolyan furcsaságokat műveljen, mint a kocsisok vagy a nőkkel részegen ki
kezdő „macsók” (erre is volt példa, Borisz Jelcin olykor-olykor vodka hatása alatt, 
bekapcsolt kamerák előtt belecsípett a tolmácsnők fenekébe). 

A tabloid alapú híreket komoly tudományossággal értelmezni a legnagyobb hiá
bavalóság. Ezért is ellentmondásos egyes tévécsatornák fáradt műsorszerkezete, 
amelynek állandó szereplője az asztalra támaszkodó hírértelmező. (És nem a bu
szon utazó, telefonját nyomkodó diák, aki a Facebookon vagy a Twitteren „tolja” 
– azaz terjeszti – a számára fontos információkat.) Umberto Eco az efféle kő-
korszaki, paternalista programokkal jelentkező orgánumokat paleotelevíziónak 
 nevezi, amelyet a nyolcvanas-kilencvenes években (!) felváltott a reklámokkal 
szétszabdalt, távirányító-kattogtatással kísért kereskedelmi neotelevízió kulturális 
modellje. A neotévé egyre kevesebbet beszél a külvilágról (a paleotévé ezt tette 
vagy imitálta), azért harcol, hogy túlélje a nézői kontrollt.15 Aminek az is része, 
hogy a családias összetartozást erősítő csinosnő-műsorvezetőt felváltják a csábító, 
vonzó nővel, akit azért alkalmaznak, hogy lekösse a néző figyelmét. 

A tabloidizáció jelenségére többek között Császi Lajos hívta fel a figyelmet. Ez 
világjelenség, és a konvencionális média is elkezdte alkalmazni. Császi példaként 
hozza a Current Affair esetét. A bűnözésen, a szexen, a botrányokon alapuló új 
tévéműsor cselekvésre késztette Amerikában a hagyományosan nívós tévécsator
nákat is, olyannyira, hogy 1995-ben az NBC komputeres animációt használt fel, 
hogy az akkor nagy port felvert O. J. Simpson-ügyet dramatizálja. „A dolog pikan
tériája az volt – írja Császi –, hogy a fantázián alapuló rekonstrukciót az újságírók 
ezúttal már nem is a hírektől elkülönült hírmagazinban, hanem a híreken belül 
mutatták be. A »tabloidizáció« azóta a média minden területét elérte. Jellemző, 
hogy a minőségi újságírás szakmai standardjának számító New York Times-ban 
ma már külön hasábja van a hírességekről szóló mendemondáknak, a hasonlóan 
rangos Washington Post-ban pedig állandó pletykarovat fut. A tabloid és a hiva-
talos újságírás határai összemosódásának egyik érdekes következménye az lett, 
hogy a hagyományos tabloid lapok példányszáma viszont zuhant.”16

15 eco i. m. (12. lj.).
16 császi Lajos: A mindennapi élet tabloidizációja a populáris médiában. (A Mónika-jelenség 

kulturális szociológiai vizsgálata.) Akadémiai doktori értekezés, Budapest, 2010. szeptember 21. Lásd 
http://real-d.mtak.hu/379/4/dc_17_10_doktori_mu.pdf

http://real-d.mtak.hu/379/4/dc_17_10_doktori_mu.pdf


106 Határtalan médiakultúra

A konvencionális újságírás nem tud mit kezdeni a popkultúra által megterem
tett botrányos közlésmódokkal. Ahogy Császi fogalmaz, a középosztály esztétizál 
és moralizál, a populáris kultúra pedig nem támad ideológiai síkon, csak csinálja 
és élvezi a polgárpukkasztást (citált hírünkben Sütő Kálmán hajléktalan is úgy fo
galmazott, ez lett az írás címe is, hogy „Jót röhögtem Veszprémben”).17 Ezzel a 
hagyományos sajtó már akkor sem tudott megbirkózni, amikor a Beatles 1964-ben 
Amerikába érkezett. Lennonékat ellenséges hangnemben faggatták az idős ameri
kai újságírók. Az egyik lap munkatársa például azt kérdezte tőlük, mikor nyirat
koznak végre meg. George Harrison azt felelte: minek mennének borbélyhoz, ami
kor tegnap már voltak . 

A tabloid ismert hazai teoretikusa felhívja a figyelmet arra a tanulmányra is, 
mely szerint az újságíró számára a kérdés kizárólag csak az lehet, hogy „Mi szá
mít hírnek?”. Az derült ki, hogy a tabloid (a bulvár) általában olyanokról ír, akik 
rendszerint kimaradnak a konvencionális újságírásból. Emellett gyakran fizetnek 
alanyaiknak (én csak egy kávét rendeltem, ami nem számít megvesztegetésnek), 
titokban használják magnetofonjukat, és dramatizálják az eseményeket. Erre azon
ban a professzionális újságírásban is gyakran vannak példák. A lényeges különb
ség a megírás módjában rejtőzik. A tabloid „nem mérlegel, nem hagyja nyitva má
sok számára az ajtót”, amikor a történetet értelmezi, inkább lekerekíti azt. Célja, 
hogy könnyen megérthető tanulsággal szolgáljon. 

A fő különbség az, hogy „a tabloid kommentárja bizarr morális mesét mond el 
egy olyan társadalomról, ahol minden állandóan változik és ahol a normák nem 
sokat számítanak. Ezzel szemben a konvencionális újságírás a társadalom stabil 
képén alapul, a morált adottnak tekinti, a normák minden megszegését pedig bün
tetendő magatartásnak. Mind a két típusú újságírás morálról beszél, és mindkettő 
felháborodást akar kiváltani az olvasókban, de a tabloid nem hisz semmiféle morá
lis rendben, és ezért az iróniát és a humort is a távolságteremtés és nem a javítás 
eszközének tekinti. Mindkettő leleplez, de amíg a professzionális újságíró egy 
»magasabb morális cél« érdekében teszi ezt, addig a tabloid írója a mindennapok 
nevében, ezért az eszményekben gondolkozó »idealista« professzionális újságírás

17 Miként Bańczerowski fogalmaz, a hír címadása: szubjektív döntés. Tükröződik benne a szerző 
látásmódja, érdekesnek, figyelemfelkeltőnek, szórakoztatónak kell lennie. „A cím három funkciót 
tölthet be. Az első közülük a nominatív (megnevező) funkció, amelynek feladata a szöveg megneve
zése. A második a deskriptív funkció, amely bemutatja a szöveg tartalmát, azaz a szöveg információi
ról szól, tehát metainformációt közöl róla. A harmadik funkció pragmatikai, vagyis olyan funkció, 
amely perszváziós, meggyőző hatást gyakorol a vevőre. A jó cím tömör, vonzza az olvasó figyelmét, 
hat az emócióira, és egyidejűleg közvetíti az írás tartalmát. Így a cím a legkisebb metaszöveg, amely 
egyidejűleg a vonatkozó szöveg reklámja, az olvasó megszerzésének módja.” Janusz bAńczerowsKi: 
A cím mint a legkisebb metaszöveg. Budapest, ELTE BTK, 2009. Lásd http://www.c3.hu/~nyelvor/
period/1334/133406.pdf 

http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1334/133406.pdf
http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1334/133406.pdf
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sal szemben a tabloid újságírás »cinikus«. (…) »Ugyan már, mindnyájan ezt csi
náljuk!« – mondja ki a tabloid a konvencionális újságírás által gondosan takarga
tott igazságot.”18

Hogy milyen lesz a folytatás? A kutatók a hypermédiát vizionálják, mely már 
létezik, és amelynek hibrid változatai egyesítették a hagyományos és a kereskedel
mi televíziók, illetve az internet adta sokféle lehetőségeket (osztott képernyő, még 
több vágás, vibráló helyszínek stb.). A teoretikusok szerint a kitágított, a popkul-
túra nyomvonalára épített nyilvánosság nem a magasan iskolázott kisebbség nyil-
vánossága lesz, és végképp nem a felülről elmondott okosságok demonstrációja, 
hanem a képzetlenebb osztályokat is integráló populáris terep. Olyan kulturális de
mokrácia, amelybe talán még egy hajléktalan is belefér, aki indulni szeretett volna 
Veszprémben az országgyűlési választásokon. 

A városi csellengő

Császi Lajos szerint19 a modernista-társadalomtudományi médiakutatás eddig el
sősorban a média társadalmi-politikai szerepét vizsgálta, és a közéleti ember volt 
a kiindulópont. A posztmodern-kulturális médiakutatás a média mindennapi- 
szubjektív sajátosságait elemzi, a magánember a célpont. A médiatörténet moder
nitás/posztmodernitás/késő modernitás20 szakaszolása azért célszerű, mert a poszt-
modern kulturális fordulat megérthető általa. Hosszú az út Jürgen Habermas 
 modernitás-felfogásától, mely a kapitalizmus szekularizált világára épült. Magába 
foglalta a polgári nyilvánosság univerzális modelljét, a politikai szólásszabadság, 
a társadalmi egyenlőség és a történelmi haladás ismert eszméit. A polgári nyilvá
nosságtan központi fogalma a közszolgálat volt, mely a politikailag aktív polgárok 
tájékoztatását célozta. A közszolgálat azonban a valóságban a tehetős és iskolázott 
férfiak közérdekűnek álcázott, leereszkedő állami gyámságát jelentette a kiskorú
nak feltételezett civil társadalom fölött.

A posztmodern médiakutatók a hétköznapi kultúrát állították vizsgálataik kö
zéppontjába. Stuart Hall és a birminghami iskola a hírek és a politikai műsorok 
mellett már a szappanoperák világát is kultúraközvetítő terepnek gondolták. A mo

18 A hivatkozás alapja: Matthew C. ehrlich: The Journalism of Outrageousness: Tabloid 
Television News vs. Investigative News. Journalism & Mass Communication Monographs, 1996.

19 császi Lajos: Médiakutatás a kulturális fordulat után. Médiakutató, 2008. ősz. http://www.
mediakutato.hu/cikk/2008_03_osz/07_mediakutatas_forradalom

20 A kutatók paradigmaváltásnak tekintik a késő modernitás aspektusát, amelyben a politikai néző
pont mellett fajsúlyosan megjelenik a kulturális szempont. A mai kutatások többnyire a mindennapi 
médiahasználatra fókuszálnak. A média ebben az értelemben nem a magaskultúra vagy az ellenkultúra 
része, hanem a populáris diskurzus alkotóeleme. A szerző. 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2008_03_osz/07_mediakutatas_forradalom
http://www.mediakutato.hu/cikk/2008_03_osz/07_mediakutatas_forradalom
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dernista és a posztmodern nézőpontok számos vonatkozásban ütköztek. A média 
paternalista – a média populista. A média jellegzetes műfajai a hírek, a kommentá
rok – emitt a vígjátékok, a szappanoperák. A szereplők fontos emberek – a szerep
lők hétköznapi figurák. A média célja a nevelés és az informálás – a média célja a 
szórakoztatás és a figyelem lekötése.

Szemiotikus demokrácia

A birminghami iskola legradikálisabb reprezentánsának számító John Fiske a kul
turális ellenolvasatok és a „szemiotikus demokrácia” tézisére helyezte a hangsúlyt 
a média kutatásában. Véleménye szerint a művelt középosztály látásmódját megfo
galmazó magaskultúrával szemben a tabloid újsághírekben, a populáris zenében és 
a média más formáiban az egyszerű embereknek lehetőségük nyílik a hatalmasok
kal szembeni „szemiotikus gerillaharcra” és ítélkezésre. Ezért olyan jelenségeket 
vizsgált, mint az 1980-as évek populáris zenéjét meghatározó Madonna-jelenség, 
vagy azt, hogy miként adnak az átlagostól teljesen eltérő értelmet az otthontalanok 
a Drágán add az életed! című filmnek. 

Császi szerint az 1980-as években forradalom kezdődött a médiában, amely az
óta is tart. Az állami televíziózás monopóliumának megszűnése világszerte, a ke
reskedelmi televíziózás elképesztően gyors térnyerése, a kábeltelevíziózás általá
nossá válása, a komputerek és az internet megjelenése teljesen új társadalmi és 
kulturális helyzetet teremtettek. A nyomtatott sajtó és az elektronikus média kíná
lata a „szűkösség korából” átlépett a „bőség korába”, a készülékek és a csatornák 
számának gyarapodása, a tematikus csatornák és a távkapcsolók elterjedése látvá
nyosan megváltoztatta a média társadalmi helyzetét és a fogyasztók megítélését.

A késő modern korban a kutatók a médiát nem a hétköznapi élettől elforduló, 
de nem is az ellenkultúra lázadó világának látják, „hanem inkább a mindennapi 
életet keresztül-kasul átszövő populáris diskurzusnak és gyakorlatnak” – írja 
Császi .21 A használók naponta többször ki- és belépnek a szociális médiából, ám 
közben a leveleikkel, hozzászólásaikkal, a képeikkel, a betelefonálásokkal és a mé
diatartalmak különböző fórumokon történő megosztásával voltaképp tematizálják 
az új médiát, a kulturális gyakorlatba beleszövődik a magas- és a popkultúra, ter
jed a „mindenevő gyakorlat”.

Itt, ezen a ponton kell említeni azt, hogy vajon miért volt olyannyira népszerű 
és hozzászólásokat generáló momentum a hajléktalan meghiúsult választási rész
vétele kapcsán a magánélete (három gyermek édesapja, otthonban él, elvált ugyan, 
de a lehetőségekhez mérten törődik a gyermekeivel). A hír hétköznapi (emberi) 

21 Császi i. m. (19. lj.).
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vonatkozásai fölerősödtek, ami köszönhető annak is, hogy népszerűvé váltak az új 
médiaformák, köztük a hétköznapi emberekkel történő rendkívüli eseteket feldol
gozó tartalmak, amelyekre a posztdokumentarista vagy a botrányokat tematizáló 
tévézés a bázisát építi. Sütő Kálmán ugyanarról az élethelyzetről próbált elru-
gaszkodni, ugyanazt a beszédmódot képviselte, mint a reality-műfajok, például a 
talkshow-k alkalmi hősei. Ez a fajta karakter a nyilvánosság több évszázados gya
korlata során nem létezett a média számára, vagy ha igen, csak rendkívüli, általá
ban kriminalizált helyzetekben. Akkor sem úgy, hogy a saját hangján szólalhatott 
volna meg. Újságíróként ezzel az újszerű motívummal is szembesülhettem.

Az újságírói szerepkör változásai

A késő modern médiakultúrának van egy rendkívül érdekes alakja, ezt John 
Hartley városi kószálónak (flâneur) nevezi, akiben egyesül a detektív, a turista és a 
hagyományos értelemben vett újságíró.22 A flâneur figuráját – a céltalan utcai kó
szálót, mint a modern városi élet intellektuális tanulmányozóját – Charles Baude
laire és Walter Benjamin alkotta meg. A flâneur semmittevő sétálása és a tömeg
ben való elvegyülése mögött a magánélet konvencionális határait átlépő, éles 
szemű megfigyelő rejtőzött, akinek figyelmét semmilyen jelentéktelen részlet nem 
kerülte el. A flâneur a hétköznapi tárgyakat és eseményeket egyszerre látta a nyil
vánosság fényébe került magánéleti drámáknak, és ugyanakkor egy nagyobb tár
sadalmi és politikai kontextus részének is, amint azt a detektívre, a turistára és az 
újságíróra való utalás is jelezte. A flâneurt magát szűkebb – történelmi – értelem
ben a városi élet 19. századi képviselőjének szokás tekinteni, ahogyan azt a figura 
megalkotói leírták, de tágabb – szociológiai – értelemben későbbi korokba is átül
tethető. A sétálóutcák, a bevásárlóközpontok és a plázák nyitott szemű ténfergőit is 
a flâneurök mai utódaiként írták le. A flâneur fogalmának ezt a mai aktualizálását 
tágította ki Elizabeth Wilson, amikor a médiahasználatot is a városi kószáláshoz 
hasonlította, és a rádióhallgató kapcsolgatását, a tévénéző sávváltását vagy az in
ternetező klikkelését említette. A médiaflâneur a „médiapolisz” kíváncsi csavar-
gója, aki mint rejtélyt, felfedezésre váró feladatot fürkészi a nyilvánossá lett privát 
szférát, és akinek kizárólag a tehetségén és a kíváncsiságán múlik, hogy milyen 
sikeresen tudja értelmes egésszé összerakni a különböző csatornákon látott ellent
mondásos reprezentációkat.

Apropó tehetség. A jó hírhez vagy az érdekes sztorihoz olykor azért profi 
„ kószálókra” is szükség volt. Aminek fontosságát a technológia előtti korszakok
ban a szerkesztők és a korabeli felhasználók (olvasók, rádióhallgatók, tévénézők) 

22 Idézi császi i. m. (19. lj.).
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nemigen kerülhették ki. Az újságíró nem születik, általában az orgánum teszi 
azzá. A klasszikus újságírói szerepkör kiváló példája (lehet éppen) Carl Bernsteiné 
(is), aki a Watergate-botránnyal vált világhírűvé. Tudni kell azonban róla, hogy ő 
sem kezdte zseniális zsurnalisztaként, noha tizenhat éves volt, amikor beállított a 
Washington Star szerkesztőségébe. Felvették: kézbesítőnek. Előzőleg a tanulással 
is gondjai voltak, nem érdekelte más, csak a pletyka meg az értesülés. Diktafonos
ként kezdte (1964-ben), és csak azért nem lehetett riporter, mert nem volt egyetemi 
végzettsége. Megtűrték „négynaposként”, azzal, hogy be kell járnia az egyetemre. 
Rámaradt aztán a nekrológírás, olykor szignálhatta is a megemlékező szövegeket. 
„Carl – mondta I. William Hill, az ügyvezető főszerkesztő –, te valóban megtoltad 
a szekeret, büszkék is vagyunk rád, de szeretnénk, ha befejeznéd a tanulmányai
dat. Mellesleg a tapasztalat nem elegendő ahhoz, hogy valaki képzett újságíró 
 legyen.”23 

Bernstein, miután beállt a New Jersey állambeli Elizabeth-ben megjelenő Jour-
nalhoz, rögtön kinyilvánította, ő sokkal többet ér, „mint az egész banda, ami 
nagyjából igaz is volt, bár talán jobb lett volna, ha erre a többiek önmaguktól jön
nek rá. Állandóan washingtoni fejesek nevével dobálódzott. Bosszúból gúnynevet 
ragasztottak rá: »Nyali«. Olyasvalaki, aki jól dolgozik, ismeri a főszerkesztőt és 
kicsit felvágós.”24

Aztán hamar megszaporodtak a díjai. Az egyiket azért az opusért kapta, amit 
egy áramszünet éjszakáján írt, a másikat azért, amit a tinédzserek italozási szoká
sairól jegyzett. A díjakért kapott pénzt persze arra használta (az apja), hogy kifi
zesse belőle a fiatal zsurnaliszta adósságait.

A császkáló félamatőr-félprofi szemlélődők előtti időszakban sokkal többet szá
mított a felkészült vagy a rátermett szakember, aki pontosan tudta, hogy hol húzó
dik a magánvilág és a közélet közötti választóvonal, és ha szeriőz lapnál dolgozott, 
tartotta magát ahhoz a szabályhoz, hogy például „párna alá nem leskelődünk”. Ez 
azt jelenti, hogy a kilencvenes évek elején föl se merülhetett volna, hogy valamit 
magára adó orgánumban olyan cikk jelenhessen meg, hogy – például – milyen órát 
hordanak a politikusok. A szigorúan vett társadalmi elvárás is az volt, hogy a 
pletykák megmaradnak a bulvár számára, az a fölötti terület történéseivel a mér
tékadó média gazdálkodhat. Az évtizedes hagyományokat maga előtt görgető 
„öregmédia” (mely Bersteinéket és a modern investigate-műfajokat, köztük Günt
her Wallraff szociografikus leleplezéseit is kitermelte) felkészületlenül állt az ez
redforduló viharában, amikor is ezek az egyensúlyok felborultak. Megjelent pél-
dául a friss hírek gyártásában a félamatőr blogger, aki nem pénzért írta a postjait, 

23 David hAlBerstAm: Mert övék a hatalom 1–2. Ford. félix Pál. Budapest, Európa Könyvkiadó, 
1988 . 2 . kötet . 325 . 

24 Uo .
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de olykor fölkészültségben felül tudta múlni azokat, akik azt hitték, hogy a közlés 
monopóliumát örök időkre lefoglalták maguknak. A papír-énjükkel ellehetetlenülő 
tanult és művelt újságírók – akiknek online-énjüket is mozgósítaniuk kellett, de ez 
nem ment zökkenőmentesen – meghökkenve tapasztalták, hogy a névtelen szerzők 
milyen népszerűek tudnak lenni az olyan helyekről (metró, repülőtér, bevásárló
központ stb.) szóló helyszíni jelentéseikkel, amelyek azelőtt nem számítottak a hír
készítés kincsesbányájának. Marc Augé francia kutató nem-helyeknek (non lieau) 
nevezi az urbanizáció és a globalizáció újfajta tereit, amelyek persze nem üres he
lyek (mert például a tengerpart nyáron eleve zsúfolt), olykor nagyon is telítettek. 
A klasszikus képzettségű etnológus így fogalmazott: „A hétköznapok megfigyelé
sében nincs semmi meglepő. Az Egy etnológus a metróban és a Séta a Luxem-
bourg-kerten át című kötetem is arról szól, milyen, ha az etnológus is a megfigye
lés tárgya. A turisták a metróban is az egzotikumot keresik: az volt az érzésem, 
hogy én vagyok a bennszülött, engem vizslatnak, mint párizsit.”25

A nem-helyeken megforduló városi sokaság soraiban egyre több lett a telefonjá
val fotóillusztrációt is készíteni tudó, a videofelvételt akár a buszmegállóban is 
megvágni képes városi kószáló, aki a történést (például egy tüntetést, de bármi
lyen más, közérdeklődésre számot tartó eseményt) dokumentálni tudja, s a techno
lógia (Twitter, Facebook stb.) segíti abban, hogy az értesülést uniformizált közle
mény formájában villámgyorsan megossza. Nem tudni, hogy ezáltal teljesebb 
lett-e a kommunikációs folyamat, de az biztos, hogy az értesülés megszerzését 
 követően a közzétételig sokkal kevesebb idő telik el, mint 1972-ben, a Watergate-
botrány kirobbantásakor. A technológiafüggő és felgyorsult hírfolyamat megvál
toztatta a modern befolyásolás lehetőségeit is. Nem véletlen, hogy ma már a nagy 
politikai kampányok és a kormányzati médiastratégiák is tartalmaznak olyan szeg
menseket, amelyek az életkor vagy a végzettség által pozicionált társadalmi cso
portok helyett a nagy városi terekben alkalmilag fellelhető sokaság szimpátiájának 
megszerzését célozzák. Ebben a folyamatban sokkal nehezebb a kommunikátort 
kiválasztani, mint a befolyásolás hagyományos évtizedeiben. A „paleotelevíziók” 
korában elég volt egy-két műsorvezető rokonszenvét elnyerni. Ez abban a korban, 
amikor a közösségi média megosztóoldalain terjednek a leggyorsabban a hírek, 
eleve kilátástalan .

És ezzel még nem értünk az út végére, a modern médiakörnyezetet az új köz
lésmódok állandó megújulása jellemzi. A hírek lerövidült tartalmakban koncent-
rálódnak, a szövegek megkurtítása (Twitter) után következik a képi tartalmak 
 koncentrált rövidítése. Amerikában divatba jött a hat másodperces minivideókat 
közzétevő vine, mellette ott van a tíz másodperces képi információkkal nyomuló 

25 Bolyongás a nem-helyeken. Interjú Marc Augéval. Népszabadság, 2013. november 2. 
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coub. Naponta egymilliárd (!) ilyen rövid videót játszanak le a felhasználók, az 
egyszerű ismétlődéstől a bonyolult, napokon át készített és szerkesztett, külső 
helyszíneken, kellékekkel leforgatott profi videókig terjed a skála.26 

Összement volna a világ a Watergate-botrány óta? Nem valószínű. Mégis, egé
szen másfajta szempontok döntik el az újságírás kérdéseit, mint akkor. Innen néz
ve tehát úgy tűnhet, hogy Carl Bernstein és Bob Woodward a pattintott kőkorban 
érte el újságcikkeivel, hogy megbukjon Richard Nixon, az Egyesült Államok el-
nöke . 

Nem előre gyártott

Amikor átlépdeltem a zebrán, és megpillantottam a velem szemben ballagó Sütő 
Kálmánt, teljesen olyan érzésem volt, mint amit Császi leír tanulmányában. Érez
tem a pillanat erejét, de felfedeztem önmagam számára azt a többletet is, ami arra 
predesztinált, hogy telefonommal fényképet készítsek, s közben ügyeljek arra – hi
szen nem magánember vagyok, mégiscsak „közvetítek” –, hogy a fotón egy drá
mai utcai arc jelenjen meg, s ne egy megállapodott pofa az asztal mögött vagy a 
tér valamelyik padján ülve tétlen testhelyzetben. Éreztem és tudtam, hogy valami
féle új kulturális nyilvánosság részese lettem a hír és háttértartalmának kibontásá
val. Leegyszerűsítve viszont, egy hús-vér figura példáját közölhettem olyan kon
textusban, mely nem volt előre gyártott, megőrizte utcai spontaneitását, miközben 
voltaképp az egyik legszentebb eszméről, a demokráciáról volt szó. Amihez termé
szetesen Sütő Kálmánnak is ugyanannyi köze van, mint bárki másnak ezen a vilá
gon . Azt is megértettem, hogy szükség van a nyilvánosság kitágítására . 

Rövidség és hírérték

Bajomi-Lázár Péter szerint27 az a tény, hogy a politikai üzenetek lerövidültek és 
leegyszerűsödtek, önmagában nem problematikus, hiszen hagyományosan munka
megosztás alakult ki az elektronikus média és a nyomtatott sajtó között: míg az 
előbbi a friss hírekről közöl rövid beszámolókat, az utóbbi a hírek hátterét igyek
szik feltárni. A probléma az, hogy az empirikus vizsgálatok szerint világszerte a 
televízió vált az első számú hírforrássá, miközben a háttér-információkat is közlő 

26 Napi egymilliárd lejátszás nem tévedhet. Index.hu, 2015. február 26. Lásd http://index.hu/
tech/2015/02/26/rovidvideok_coub_vine_instagram_loop_rovidvideo/

27 BAJomi-lázár Péter: A politika mediatizálódása és a média politizálódása. Médiakutató, 2005. 
tavasz. Lásd http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_01_tavasz/03_politika_mediatizalodasa/

http://index.hu/tech/2015/02/26/rovidvideok_coub_vine_instagram_loop_rovidvideo/
http://index.hu/tech/2015/02/26/rovidvideok_coub_vine_instagram_loop_rovidvideo/
http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_01_tavasz/03_politika_mediatizalodasa/
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minőségi lapok olvasottsága világszerte csökken. Ez azt jelentheti, hogy mind 
több olyan választó lesz, aki csak a hírműsorok sommás híreiből tájékozódik. 
A Bajomi-Lázár által idézett Pierre Bourdieu francia szociológus szerint ez azért 
aggályos, mert a „[…] televízió egyfajta tényleges monopóliummal rendelkezik a 
lakosság nagyon jelentős hányadának tudatformálásában. A színes hírcsokor elő
térbe helyezésével, a kevéske időnek ürességgel, (majdnem) semmivel való megtöl
tésével kiszorítják a lényegbevágó információkat, amelyekkel demokratikus jogai
nak gyakorlásához minden állampolgárnak rendelkeznie kellene.”28 

Mindamellett a politika mediatizálódását a szakírók ellentmondásosan ítélik 
meg. A pesszimista olvasat szerint e jelenség nem az érdemi vitának, hanem a po
pulista üzenetek kommunikálásának kedvez. Ez viszont az állampolgárok körében 
tapasztalható politikai apátia kialakulásához vezet. Michael Kunczik német média
kutató szerint „a politika szórakoztatóiparrá degradálódik. A stílus fontosabb, mint 
a tartalom. A kampányban fontosabb a személyiség, mint a politikai gondolatok, 
különösen akkor, ha a gondolatok túlságosan összetettek, és így nem könnyű tudó
sítani róluk. Az értelmiség megundorodik a politikától, és hátat fordít a közélet
nek, ráhagyja a politikát a professzionális politikusokra.” Ez pedig Kunczik szerint 
veszélybe sodorhatja a demokráciát.29

Jenei Ágnes első helyen említi a hírek vonatkozásában a hírre érdemesség vagy 
a hírérdemesség (newsworthiness) kategóriáját.30 Ez az az összetett tulajdonság, 
amely az események nyilvánosságba vezető útját eldönti. Azok az események, 
amelyek nem rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal – írja Jenei –, fennakadnak a 
szűrőn, mivel nem illeszkednek a termelési rutinba, és/vagy nem felelnek meg 
a szerkesztők által szakmai szempontból relevánsnak tartott elvárásoknak. Ebből a 
szempontból kap értelmet az a közismert mondás, hogy hír az, amiből az újságírók 
hírt csinálnak. Annak eldöntése, hogy miből lehet hír, mindig gyakorlati megfon
tolások alapján, a rendelkezésre álló idő, a felhasználható eszközök, valamint a 
humán erőforrás igénybe vehetőségének tekintetbe vételével történik. 

Hasonlóképp központi kategória a hírérték, azon szabálygyűjtemények együtte
se, amely az újságírás alapját adja. Jenei szerint a hírértékek a hírek tartalmára, az 
információs termék előállításához szükséges anyag elérhetőségére, a közönségre, 
valamint a konkurenciára vonatkoznak. A kutató is megjegyzi, hogy például olyan 
eseményekből is lehet hír ma Magyarországon, amelyek húsz évvel ezelőtt nem 
kerülhettek volna a nyilvánosság elé.”31 Számba kell venni a fontosság és az érde

28 Pierre Bourdieu: Előadások a televízióról. Ford. erőss Gábor. Budapest, Osiris, 2001.
29 BAJomi-lázár i. m. (27. lj.).
30 A hírre érdemesség kategóriája az olasz közszolgálati tévénél is dolgozó Mauro Wolf esszéista 

1985-ben vezette be a tömegtájékoztatás elméletéről írott tanulmánykötetében, Jenei Ágnes elemzésé
ben őt idézi. 

31 Ez teljesen igaz a hajléktalan történetére – R. L.
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kesség szempontjait is. Ismerünk olyan híreket, amelyeket az aktualitás elvesztése 
miatt gyorsan kell közölni, és kemény híreket, amelyek nemzeti érdekeket érinte
nek, illetve az ország sorsával függenek össze. Egy esemény akkor is „jó” hírnek 
minősül, ha tartalmi szempontból lehetséges kimenetele vagy következménye ne
gatív előjelű, és ha a normálistól elütő dologról van szó. Olyasvalamiről, ami nem 
az elvárható, nem a megszokott szerint működik. Minél negatívabb egy esemény 
következménye, annál valószínűbb, hogy hír lesz belőle.

Az érdekesség alapján a soft news, a kis színeseknek is nevezett események 
kerülnek a híradókba. Amellett, hogy a legszélesebb közönség érdeklődésére tart
hatnak számot, könnyedebbé tehetik a többnyire sötét tónusú hírműsort. Töltelék
ként viselkednek, szükség szerint bármikor – akár adás közben is – elmozdíthatók, 
illetve betehetők a műsorba. A soft news (kis színesek) emellett a híradók kiegyen
súlyozott összetételét is szolgálják. Különleges helyzetben lévő egyszerű emberek
ről szólnak, vagy közismert emberek hétköznapjairól, magánéletéről tudósítanak. 
Az érdekes hírek megítélésénél több helye van a szubjektív értékelésnek; a szer
kesztő ízlésén múlik, mit tart kellőképp figyelemfelkeltőnek és színesnek.32

A tapasztalat szövete

Roger Silverstone, a média egyik legnagyobb hatású kutatója azt vallotta, hogy a 
médiát azért kell kutatni, mert központi helyet foglal el életünkben. „Úgy kell ta
nulmányoznunk, mint a modern világ társadalmi, kulturális, gazdasági és egyúttal 
politikai dimenzióját. Szemügyre kell vennünk mindenütt jelenvalóságát és össze
tettségét [...] Azt állítom, hogy Isiah Berlin szavaival élve úgy kell vizsgálnunk a 
médiát, mint a tapasztalat általános szövetének részét.”33

Megfogott Silverstone humanizmusa, mert őszintén hitt a plurális világban. 
„Másokkal osztozunk rajta – írta –, Simpsonékkal, Ewingékkal, Oprah Winfrey-
vel, Bill Clintonnal, Tony Blairrel, Szaddam Husszeinnel. Tálibokkal, tuszikkal, 
bosnyákokkal, szerbekkel. Van, aki itt lakik közülük a szomszéd utcában, van, aki 
a földgolyó túloldalán. Együtt élünk velük és a különbözőségekkel a médián belül 
és azon kívül.”34

Az elesettekkel rokonszenvező tudós jutott eszembe, amikor arról olvastam, 
hogy a gyengéknek is esélyt kell adni, a médiának az elnyomottak hangját is föl 
kell erősítenie. „A kisebbségek láthatatlansága tükrözi és erősíti azok marginá

32 Jenei Ágnes: Miből lesz a hír? Médiakutató, 2001. nyár. Lásd http://www.mediakutato.hu/
cikk/2001_02_nyar/02_mibol_lesz_a_hir

33 Roger silVerstone: Miért van szükség a média tanulmányozására? Ford. károlyi Júlia . 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008. http://static.akkrt.hu/media/9/2/3/4/9234.pdf

34 Uo . 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2001_02_nyar/02_mibol_lesz_a_hir
http://www.mediakutato.hu/cikk/2001_02_nyar/02_mibol_lesz_a_hir
http://static.akkrt.hu/media/9/2/3/4/9234.pdf
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lis társadalmi helyzetét.”35 Silverstone útmutatása, hogy a médiának mediatizált 
 kulturális támogatást kell nyújtania a kisebbségeknek, ez a társadalom aktív részt
vevőivé teszi őket, és lehetővé válik számukra a közös helyzetek, valamint az egy
mással megosztott közös jövő felismerése. Silverstone médiapolisza akkor működ
het jól, ha sikerül a médiaműveltség és az átgondolt médiaszabályozás révén olyan 
médiapolitikát kidolgozni és követni, amely lehetővé teszi minél több hang meg
szólalását és hallhatóságát.36 

Nem vagyok tudós, de hosszú pályámon, melynek elején egy táskaírógépet pü
fölve próbáltam a hírek mélyére ásni, mindig érzékenyen érintett, amikor olyanok 
sorsát, történetét írhattam, akik nem tudták érdekeiket erőteljesen érvényesíteni. 
Amikor a hajléktalan férfi politikai választáson való indulásáról írtam – és e be
számoló korábbi szakaszában bőséggel ecseteltem, milyen gyorsan kellett dön-
tenem –, a legjobban annak örültem, amikor azt vettem észre, hogy nem „kis szí
nesnek” tekintem témámat. Miközben a telefonommal kattogtam és a képeket 
készítettem, illetve rögzítettem emlékezetemben az utcáról nálam sokkal többet 
tudó férfi szavait („Én is lennék olyan jó, mint mások”), arra gondoltam, mi tör
ténne, ha az, amit ez a hétköznapi ember eltervezett, valóra válhatna, és ez az 
egész teljesen természetes lehetne. Az elkészült szövegben, mely talán ezen ok 
 miatt sem tekinthető száraz, tényközlő híranyagnak, benne volt az a lehetőség, 
hogy itt voltaképp akár még ez is előfordulhat.

De aztán megtudhattuk, csak az történt, ami máskor. A hír egyes tudósok sze
rint dráma, pontosabban drámai (rituális) aktus, akkor is, ha írjuk, és akkor is, ha 
olvassuk őket. Ez azonban már egy gyökeresen másfajta nézőpont lenne.

35 Uo . 
36 myAt Kornél: A késő-modern médiapolisz filozófiai alapvonalai. Médiakutató, 2011. nyár. Lásd 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2011_02_nyar/09_media_morality

http://www.mediakutato.hu/cikk/2011_02_nyar/09_media_morality
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kAPitány ágnes  –  kAPitány gáBor

Média, szellemi termelés, késő kapitalizmus

A szellemi termelés szerepe a késő kapitalizmusban

Mára már nyilvánvalóvá vált, hogy a második világháború végén meginduló 
komputerizáció egyrészt beteljesülése volt annak a folyamatnak, amely két-három
száz évvel korábban a tőkés társadalom születését egyben a gépesítés, a „gépkor
szak” nyitányává tette. A számítógépek megjelenése másrészt a technikai fejlődés 
olyan új korszakát indította el, amely legalább akkora – a termelés egész rendszerét 
forradalmasító – minőségi ugrást jelentett, mint a tizenkilencedik század számára 
a gőzenergia, a huszadik század számára a villamosenergia (majd később a kémia, 
az atomenergia, a biotechnológia) munkába állítása; s egyszersmind olyan húzó-
ágazattá is vált, mint a tizenkilencedik században a vasútépítés, a huszadikban az 
autógyártás; s ráadásul a kommunikációt, az érintkezési viszonyok rendszerét is 
forradalmasította, mint a tizenkilencedik században a távíró, a huszadikban a tele
fon, a rádió és a televízió. Túlzás nélkül állítható, hogy ekkora jelentőségű innová
ció még nem volt a modern kor történetében. S ami szempontunkból meghatározó: 
ez a technikai újdonság alapvető társadalmi változást is magában hordott: míg a 
gépi nagyipar kifejlődése a tőkés társadalom egyik főszereplőjévé tette e gépi 
nagyipar munkásosztályát, a számítógép kultúrája ugyanilyen mértékben tette 
alapvetővé a szellemi termelést. Mint Masuda írja: míg az ipari társadalomfejlődés 
alapja a gőzgép, amely egyszerre helyettesítője és megsokszorozója a fizikai mun
kának, a számítástechnika a szellemi munka helyettesítője és megsokszorozója.1 
De fordulatot nemcsak az élet minden területére rohamosan behatoló számítás
technika jelentett (amelynek alkalmazása azonnal megkövetelte a képzettségi szint 
növelését, s a munkában fokozta a szellemi képességek szerepét a társadalmi lét 
szinte minden területén, a hadseregtől az esztergapadokig). Nagyon lényeges elem, 
hogy a kezdetben hatalmas, tudományos központokba koncentrált komputerek 
 kapacitása rövidesen2 személyes hatáskörbe helyezett eszközökbe költözött: az új 

1 Yoneji mAsudA: Az információs társadalom (mint posztindusztriális társadalom) . Ford. hámori 
Ferenc. Budapest, OMIKK, 1988. 34.

2 A villámgyors elterjedés folyamatát Masuda a (nagy) tudomány – vezetés – társadalom – egyén 
vonalon vezeti le (az 1970-es és 1975-ös év kiemelt szerepével), lásd mAsudA i. m. (1. lj.) 43., s fontos, 
hogy mindegyik szint, mihelyt közegében beindult az ez irányú fejlődés, önállóan fejlődik tovább. 
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technika olyan széles körben vált az emberek hétköznapi életének (egyszerre mun-
kájának és munkán túli létének) részévé és eszközévé, mint (talán a ruházat, a haj
lék, az alapvető bútorok és a táplálkozás eszközei kivételével) korábban semmi 
más .3 Mint másutt4 részletesen kifejtettük, a szellemi termelésnek igen lényeges 
sajátossága, hogy állandó összeköttetést igényel és teremt az egyéni és általános, 
az individuum és a nembeli között: a számítógép ennek is minden korábbi infor
mációhordozónál sokkal többre képes, ráadásul gyors interaktivitást is biztosító 
eszköze . A szellemi termelés igen lényeges feltétele az autonómia: a személyi szá
mítógép minden korábbi körülménynél sűrítettebben hordozza ennek az autonó-
miának a feltételeit. A személyi számítógép (és a hozzá kapcsolódóan kialakuló 
gyakorlat, kultúra, életforma) tehát nemcsak az emberiség életében nyit új korsza
kot, hanem kifejezetten a szellemi termelés főszerepbe kerülésének is meghatáro
zó tényezője. A személyi számítógépekre épülő termelés és társadalom magas 
fokú individualizációt feltételez, és erősíti is az individualitást. A huszonegyedik 
századba a fejlett centrumországok szélsőségesen individualisztikus társadalmak
kal léptek be, s ez a trend réseket ütött a hagyományosan erősen közösségi (és 
egyszersmind az individualitást erősen korlátozó) társadalmakon is. Ugyanakkor 
a szélsőségesen individualizált társadalmakban különösen fontos a magas fokú 
 koordináció, s ehhez a személyi számítógépekre épülő világban nélkülözhetetlen
né vált az egyes gépek összekapcsolásának lehetősége; ezt a világháló maradékta
lanul meg is valósította. A tömegtermékeket előállító, tömegek mozgatásán alapuló 
ipari társadalom helyébe egy egyedi igények kielégítésére képes, egyéneket össze-
kapcsoló és mozgató (s az ezen egyének által is mozgatható) termelési és érintke-
zési rendszer lépett. Az ilyen rendszer szükségképpen „demokratikus”, legalábbis 
abban az értelemben, hogy az egyes, a Hálóba becsatlakozó számítógépek működ
tetőinek elvben egyenrangúnak kell lennie (az más kérdés, hogy – mint minden 
emberi rendszer – ez is alkalmas arra, hogy a benne jobban tájékozódóknak, 
a kulcspozíciók elfoglalóinak jelentős előnyöket, esetenként a többiek fölötti hatal
mi lehetőségeket is biztosít; ahhoz, hogy a technikai rendszerben rejlő demokra-
tikus potenciál kibontakozhassék, természetesen az ilyen irányú társadalmi szabá-
lyozás is szükséges).

Castells a hadiipari komplexum és a tudomány öntörvényű közegének eredőjéből származtatja a fejlő
dés ezen irányvételét. Mindkét elemzést elfogadhatjuk: egyrészt az is igaz, hogy a tudományos 
in nováció a politikai hatalom döntéseinek függvényében, azon keresztül jut „le” a társadalomhoz 
(s különösen így van ez a centralizált és tekintélyelvű társadalmakban), másrészt mindig érvényesül a 
különböző szereplők saját érdekű cselekvése is, tehát a fejlemények számos esetben a hatalom dönté
seitől függetlenül (sőt, gyakran azok ellenében is), illetve azok döntéseitől függetlenül is alakulnak .

3 Ez akkor is így van, ha persze az emberiség egy jelentős részének a számítógép (és használatának 
kultúrája) még nem áll a rendelkezésére. (Még a legfejlettebb társadalmakban sem). Azonban ez 
elmondható a hajlékról és az egyéb eszközökről is.

4 kAPitány Ágnes – kAPitány Gábor: A szellemi termelési mód. Budapest, Kossuth, 2013. 
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Amikor „szellemi termelési módról” beszélünk, annak a termelési módnak a 
sajátosságait próbáljuk felvázolni, amely a történelemben éppúgy a kapitalizmusra 
ráépülő, s ilyen értelemben azt követő formációnak mutatkozik, mint ahogy a ka-
pitalizmus épült rá a különböző prekapitalista formációkra, s tette így azokat a 
tör ténelemben önmaga „előttivé”. Azt gondoljuk, Marxék ellentmondásokba ke -
veredtek, amikor a klasszikus munkásosztályt tekintették a tőkés társadalom meg
haladójának, és akkor is, amikor a politikai forradalmat fetisizálva attól várták egy 
kapitalizmuson túli társadalom létrejöttét. Említett könyvünkben többek között azt 
is bizonyítani próbáljuk, hogy ezek a tévedések nagymértékben felelősek azért a 
zsákutcáért, amit a huszadik században az úgynevezett „szocializmusok” jelen-
tettek. Ugyanakkor azt a gondolatot fontosnak tartjuk, hogy a tőkés termelési 
 módot csak egy, magából a kapitalizmusból szervesen (alapvető technológiai és 
társadalomszerkezeti változásokon, gyökeresen új ember- és világképen, és nem 
utolsósorban etikai megújuláson keresztül) kifejlődő másik termelési mód halad
hatja meg, s az utóbbi évtizedek fejleményeiben ennek lehetőségét lehet megpil
lantani .

A „posztmodern” divatja a „nagy elméletek” iránti általános szkepszishez veze
tett. A mikrofolyamatok felé fordított figyelem az emberi társadalom és a történe
lem nagyon sok fontos részletének megismerését, nagyon fontos distinkciók meg
tételét eredményezte, de a részletek igazsága és az egész igazsága nem mond 
egymásnak ellent, a részek különbségei és az egész egysége ugyanannak a rend
szernek a képe; s a „nagy elméletek” posztmodern tagadása maga is egy múlé
kony, és „nagy elmélettel” jól magyarázható korsajátosság. A kapitalista társadal
mat örökkévalónak tekintő „történelem vége” konklúziót pedig abszurdnak tartjuk 
(az volt már a marxistáknál is, akik a kapitalizmus utáni társadalmat jósolták 
öröknek és a történelem messiási végpontjának); hiszen ha csak nem pusztul el az 
emberiség, társadalmának mozgásai mindig történelemmé fognak összeállni, s ez 
állandó változást jelent, hosszabb időtávon egész formációk, termelési módok 
szükségképpeni megváltozását is .

Az utóbbi évtizedek változásait mellesleg a legkülönfélébb beállítottságú elem
zők egyként alapvető fontosságúnak érzékelték, hol azok szociológiai, hol politikai-
hatalmi, hol termelői (a termelés jellegének átalakulását eredményező),5 hol pedig 
antropológiai (újfajta emberi képességeket preferáló-kifejlesztő) oldalára koncent
rálva .

A rendszer egészére kiható változások egyik legközvetlenebb kifejeződése bármely törté
nelmi fejlődési folyamatban a foglalkozási és foglalkoztatási struktúra átalakulása. […] 
[Ma] ezt a folyamatot a legfejlettebb gazdaságokban az áruk felől a szolgáltatások irányá
ban történő váltás, a menedzseri feladatkörök és a magas szakképzettséget igénylő foglal

5 Maurizio lAzzArAto: Immaterial Labour. www.generation-online.org/c/fcimmateriallabour3.htm

http://www.generation-online.org/c/fcimmateriallabour3.htm
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kozások előtérbe kerülése, az ipari és mezőgazdasági termelésben betöltött munkakörök 
háttérbe szorulása és a munka növekvő információs tartalma jellemzi .6 

A társadalom egyre inkább függ az értelmiségtől, az üzleti szféra is egyre na
gyobb respektussal viseltetik irántuk.7 „Közismert, hogy a tudás az utóbbi néhány 
évtizedben alapvető termelőerővé vált.”8 

A technetronikus9 társadalomban a plutokratikus alapon való kiemelkedést kihívás éri a 
politikai vezetés részéről, amelyben növekvő mértékű a sajátos képzettségekkel és intellek
tuális tehetséggel bíró egyének jelenléte. A tudás a hatalom egyik eszköze lesz, s a tehetség 
hatékony mozgósítása a hatalom megszerzésének fontos útja.10 

Mallet a társadalom (s azon belül a munkásság) radikális átalakulását, belső át
rendeződését hangsúlyozza, mely új csoportok felemelkedésével, a hagyományos 
nyomásgyakorló csoportok befolyásának elvesztésével járt. Az átalakulás lényege 
az üzemszervezet tekintetében az automatizáció, s ezzel együttjáróan az iskolázott 
munkások és technikusok előtérbe kerülése. Az automatizáció alapjául szolgáló 
számítógépes fejlődés már nemcsak fizikai, hanem szellemi funkciókat is átvesz 
az embertől, ennek következtében az ember teendői főként a munkafolyamat 
„előttjére” és „utánjára” – „az ember a termelő folyamat mellé lép!” –, a kreatív 
mozzanatokra, illetve a felügyeletre tevődnek át. Az újfajta termelés sokkal maga
sabb fokú kulturális és technológiai tudást igényel, a különbség mindinkább elmo
sódik a manuális és a szellemi munka között.11 

Hardt és Negri is kiemeli a hagyományos tömegtermelő ipari munkással szem
ben a szellemi munkaerő előtérbe kerülését, és arra figyelmeztet, hogy ennek kö
vetkezménye egy újfajta történelmi szubjektum (a szellemi – Hardtnál és Negrinél: 
„immateriális” – munkaerő) megjelenése is.12

    6 Manuel cAstells: A hálózati társadalom kialakulása. Az információ kora I. Gazdaság, társa-
dalom és kultúra. Ford. rohonyi András. Budapest, Gondolat – Infonia, 2005. 284. (Kiem.: K. Á. –  
K. G.)

    7 Seymour Martin liPset – Richard B. doBson: The Intellectual as Critic and Rebel. With Special 
Reference to the United States and the Soviet Union. Daedalus, 1972/3 .

    8 Jean-François lyotArd: A posztmodern állapot. Ford. BuJAlos István – orosz László. In: Jürgen 
hABermAs – Jean-François lyotArd – Richard rorty: A posztmodern állapot. Budapest, Századvég, 
1993. 15. (Kiem.: K. Á. –  K. G.)

    9 Zbigniew Brzezinski ezzel a kategóriával próbálta megragadni azt, amit mások információs 
társadalomnak vagy tudástársadalomnak neveztek.

10 Zbigniew Brzezinski: Between Two Ages (America’s Role in the Technetronic Era) . 
Harmondsworth, Middlesex, Penguin Books, 1976. 11–12.

11 Serge mAllet: Essays on the New Working Class. St. Louis, Telos Press, 1975.
12 Michael hArdt – Antonio negri: Empire. Cambridge (Mass.) – London, Harvard University 

Press, 2002.
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[m]inél szélesebb körű és minél mélyebbre hatoló a fejlett információs technológia elterje
dése a gyárakban és az irodákban, annál nagyobb igény merül fel az önállóan gondolkodó, 
jól képzett dolgozók iránt, akik képesek és hajlandók a munka minden lépés-sorozatának 
meghatározására és programozására .13 

Az információs technológiák […] feleslegessé teszik azt a munkát, ami programozható 
szekvenciákba kódolható, és ugyanakkor megerősítik az olyan munkát, amihez elemzésre, 
döntésekre és folytonos újra-programozásra van szükség, valós időben és olyan szinten, 
ahol erre csak az emberi elme képes.14 

[a] munkafolyamat két kulcsfontosságú jellemzője a rugalmas stratégiai döntéshozatalra, 
illetve a termelési folyamat valamennyi elemének szervezeti integrálására való képesség 
lesz .15 

Másfelől 

Az információs technológia […] biztosítja az infrastruktúrát a rugalmassághoz és az alkal
mazkodóképességhez a termelési eljárások és a menedzsment egész területén.16 

Mindezekből a fejleményekből persze a különböző elemzők egészen eltérő követ
keztetéseket vontak le a társadalom jövőjét illetően. S az is hamarosan világossá 
vált, hogy mindannak, ami bekövetkezett, valóban többféle kifutása lehet, a tár-
sadalomfejlődés irányát (s különösen azt, hogy a termelési mód szempontjából is 
paradigmaváltás, a kapitalizmusnak egy más termelőmóddal való felváltása követ-
kezik-e be, vagy csak a kapitalista paradigma egy újabb szakasza) sem a számító-
gépes „forradalom”, sem a szellemi termelők szerepének megnövekedése önmagá-
ban nem dönti el.

Mint Garnham figyelmeztet: ugyanazok a folyamatok értelmezhetők optimista, 
de pesszimista forgatókönyvek szerint is. Az optimista olvasatban e folyamatok 
általános demokratizációhoz, mindenki szellemi termelővé és az új elektronikus 
agora résztvevőjévé válásához vezetnek, ám a pesszimista változatban a változá
sok egy új technokrata elit lehetőségeit növelik meg a manipuláció és kontroll fo
kozására, és új egyenlőtlenségeket, sőt szakadékokat hoznak létre az információk 
birtokosai és az azokkal nem rendelkezők között.17

13 cAstells i. m. (6. lj.) 331.
14 Uo ., 332 .
15 Uo ., 333 .
16 Uo . 
17 Az internet és általában a számítógépes kultúra térhódítása azt a veszélyt is magában hordja, 

hogy a virtuális valóság eluralkodik az embereken (és a társadalomban domináló gazdasági és politikai 
erők az embereket ebbe a fiktív valóságba terelve eltérítik őket attól, hogy saját valóságos társadalmuk 
ellentmondásaival szembesüljenek, az ellen lázadjanak) – lásd erről fülöP Ádám: I-nemzedék. 
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 Az információ a piacrendszerek „megálmodott” ellenőrző és szabályozó eszközévé válhat, 
mely magára a tudásra is kiterjed, és kizárólag a teljesítményelv révén kormányoz. Ezzel 
tehát elkerülhetetlenül együtt jár a terror. Az informatizáció azonban a metaelőírásokat 
megvitató csoportokat is szolgálhatja, amennyiben olyan információkkal látja el őket, ame
lyek legtöbbször hiányoznak ahhoz, hogy a helyzet ismeretében döntsenek. A követendő 
irány, amely az utóbbi felé ágazik el, elvileg rendkívül egyszerű: a nyilvánosság férhessen 
szabadon hozzá a memóriákhoz és az adatbankokhoz.18

A szellemi termelés megnövekedett szerepe egy olyan társadalom kialakulásába 
is torkollhat, amelynek egész szerkezete a szellemi termelés jellegéhez igazodik, 
leváltva a haszonelvű kapitalista metastruktúrát, jelenleg ugyanakkor a domináns 
metastruktúra a maga értékrendjének megfelelően a szellemi termelést is a haszon
elv szolgálatába állítja. Az új eszközök lehetőséget adnak mindkettőre, de a szelle
mi termelők növekvő tömege is felhasználható mindkét cél érdekében. (Az egyik 
kulcsszó a Garnham által is említett „kontroll”: a tudatos kontroll a szellemi ter
melésnek is nagyon lényeges része, de az már megint csak a társadalom nagyszer
kezetének függvénye, hogy a kontrollokat ki gyakorolja és minek az érde kében).

A lényeg tehát, hogy korunkat két, a társadalom egész metaszerkezetét megha
tározni képes logika ütközése jellemzi: a szellemi termelés és a haszonelvű piac
társadalom logikájának versenye. A tőke érdeke, hogy minden szellemi terméket 
alávessen a profitlogikának (tehát csak azokat preferálja, amelyek profitot termel
nek, s ennek kontroll alá vétele érdekében minden szellemi terméket igyekszik 
mennyiségileg mérhetővé, a szellemi termelőt pedig a profittermeléshez igazított, 
annak eszközévé degradált bérmunkássá tenni); a szellemi termelők ezzel ellenté
tes érdeke pedig az, hogy termékeik minél több emberhez eljussanak, a szellemi 
termék alapvetően minőségi (mennyiségi szempontokkal csak torzítóan kezelhető) 
természetű, a szellemi termelés szempontjából pedig nem a profitmaximalizálás 
célracionalizmusa, hanem az egyirányú célmeghatározás által nem korlátozott szi
nergia racionalizmusa az optimális. A tőkelogika alapja, hogy minden új termék
ből haszon szerezhető, ha az új termék olyan áru, amelynek fogyasztásáért valakik 
fizetni hajlandóak19 (ehhez viszont az kell, hogy ne álljon korlátlanul rendelke-
zésre); a szellemi termelés pedig olyan termékeket hoz létre, amelyek a fogyasztás 
során nem fogynak el, (sőt, mint például egy termékenyítő gondolat, e folyamatban 
tovább szaporodnak is), s a szellemi termelő alapvető érdeke, hogy terméke (pél-

Eszmélet (89), 2011. tavasz –; a vízválasztó azonban éppen az, hogy a számítógépes kultúrát arra 
használják-e, hogy az embereket ily módon (is) alárendeljék az adott társadalom uralkodó viszonyai-
nak, vagy éppen arra, hogy az emberek rendeljék maguknak alá ezeket a viszonyokat (a virtuális való
ság eszközeivel aktívan alakítva a valóságos társadalmat).

18 lyotArd i. m. (8. lj.) 143–144.
19 A tőkelogika ezért mennyiségelvű: e szempontból pontosan mérhetővé kell tenni, hogy a terme

lésbe befektetett anyagi források árához képest a létrehozott termék árában realizálható-e a kiadásokat 
meghaladó bevétel. 
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dául egy új gondolata, felfedezése) minél több emberhez korlátozás nélkül eljus
son .20 (Néhány konkrét példa, ahol e két logika ütközését tapasztalhatjuk: a ge-
netikai kódok megfejtését a tőkelogika a gyógyszergyárak profitmaximalizáló 
törekvéseinek megfelelően kezdettől fogva monopolizálni igyekezett, a szellemi 
termelés logikája viszont a megfejtett kódok azonnali és teljes nyilvánossá tételét 
követeli meg az egész emberiség érdekében. A tőke számára a művészeti alkotások 
is megfizetendő áruvá válnak, a szellemi termelés logikájának azonban sokkal in
kább megfelel az az internet adta lehetőség,21 hogy a zeneművek, képzőművészeti 
reprodukciók, filmek bárki számára szabadon hozzáférhetővé váljanak.)

A két logika versenye mindenesetre folyik, s ebből a szempontból kitüntetett a 
média szerepe, hiszen a média mint közvetítő az egyik legfőbb terep a társadalom
ban, amelyen keresztül a különböző logikák terjedhetnek, mivel a média alapvető
en szemléleteket közvetít. (Elvben minden irányban, de mivel a médiaeszközök is 
részei az adott társadalom gazdasági és hatalmi rendszerének, nyilvánvalóan 
nagymértékben az uralkodó gazdasági és hatalmi érdekekhez igazodva). 

Média az ezredforduló után

A média a kétezres években nagy hatalom: az emberek szabadidejük nagy részét 
töltik televíziónézéssel, újságok, interneten elérhető tartalmak befogadásával, s a 
már ebben felnőtt népesség arányának növekedésével azok aránya is nő, akikre 
e hatás meghatározó, akik számára a legfőbb beszédtémákat, a legfőbb szórako-
zási formákat a média jelöli ki, a legfőbb világképformáló erőt a média jelenti. 

20 A tőke továbbá alapvetően a versenyben érdekelt, hiszen különleges profitra mindig más tőkék
kel szemben szerzett előnyökkel tud szert tenni; a szellemi termelés kooperációban érdekelt (számos 
példa bizonyítja, hogy a szellemi termelés legtermékenyebb csomópontjai ott jönnek létre – lásd pél
dául a Becquerel laboratórium legendássá vált példáját –, ahol az egyes szellemi termelők között sza
bad, a versengés féltékenysége által nem korlátozott gondolatáramlás folyik). Az más kérdés, hogy 
mivel jelenleg a világban a tőkelogika dominál, a szellemi termelők is piaci szereplők: szellemi termé
keik árubevételéből élnek, és a kedvezőbb pozíciók érdekében versengenek egymással. De ez nem 
azért van, mert „ilyen az ember természete”, hanem mert az ember változatos „természetéből” minden 
társadalom a saját alapszerkezetével legadekvátabb vonásokat helyezi előtérbe; a tőkés társadalomban 
a sokfajta emberi tevékenység (és a különböző tevékenységekkel adekvát szemléletmódok) közül a 
kereskedelem szemlélete vált dominánssá, s igazította magához a többi tevékenység jellegét is; ez a 
szemlélet igen termékenynek, a korábbi korszakok szemléleténél sok szempontból hatékonyabbnak 
bizonyult, de ez is csak egy korszak szemlélete, nem „örök”. Mihelyt korlátozó vonásai meghaladják 
előnyeit, nyilván átadja majd a helyét egy előnyösebb metastruktúrának. (A szellemi termelés szem
pontjából ma mindenesetre egyre nagyobb mértékben e korlátozó vonások tűnnek szembe).

21 Az más kérdés, hogy a piaci társadalomban az internet működtetői (tehát az ingyenes letöltések, 
a szabad szoftverek forgalmazói) a reklám- és egyéb bevételekből maguk is nagy tőkehaszonra tehet
nek szert .
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A kétezres évekre a legnagyobb hatásúakká vált médiaműfajok mind egyértel-
műbben sugározzák a piaci versenytársadalom értékeit és világképét.22 Részben 
azért, mert ezt feladatuknak tekintik, de sok esetben nem is szándékosan: mint
hogy olyan világban működnek, amely ezen értékek és világkép szerint működik 
(s mint információtovábbítók, Kelet-Közép-Európában ebben előbbre is járnak, 
mint a társadalomnak az államszocializmusból a tiszta piaci versenytársadalomba 
csak lassanként áthangolódó többsége), automatikusan is ezeket az értékeket, ezt 
a világképet közvetítik. Az egyes műfajok más-más hangsúllyal emelnek ki ebből 
a világképből mozzanatokat, s a média természetéhez tartozik az is, hogy az egyes 
műfajokkal széttagolja a világképet: a politika területén hozzájárul a népesség 
megosztásához, megosztó szempontok tematizálásához; a szórakoztatásban vi
szont (teret adva ugyan itt is a vélemények versenyének, de) – az „amerikai álom” 
jegyében – lényegében mindenkit egyesíteni uniformizálni próbál. Mindkét törek
vés szerepet játszik a társadalmi status quo fenntartásában; hiszen az emberek éle
tének alakulását közvetlenül érintő politikában a (legtöbbször nem a leglényegibb 
kérdések felé terelt) megosztottság gyengíti a rendszer elleni fellépés – és egyálta
lán, a valós összefüggések felismerésének – lehetőségeit, a szórakoztatásban pedig 
a felemelkedés illúziójának ébren tartása fenntartja azt az érzetet, hogy az adott 
világban lényegében minden rendben van.

A kétezres évtized azonban a médiában annak a drámai változásnak a kora is, 
amely – a pluralizmusa ellenére lényegében mindig „fentről” ható tömegmédiával 
szemben – az új média, a világháló általánossá válásának kora is; ez az új média, 
(ma már eléggé általános szóhasználatban: újmédia) ebben az évtizedben érte el 
igazán a társadalom tagjainak többségét.

Az újmédia mindazon területen megjelent, amely a hagyományos média hatása 
alatt állt, s ez sok mindenben alapvető változásokat hozott.

A politikát ugyan eddig is több, egymással konkuráló és gyakran egymással 
ellentétes érdekeket megszólaltató csatorna közvetítette, de még a legkisebb 
televíziócsatorna, a legkisebb újság is „valahonnan fentről”, valamilyen hivatalos
ság irányából érkezett az egyének otthonába (még ha az a hivatalosság csupán egy 
kis város vagy egy civil szervezet hivatalossága volt is). Az internet lényege a kö
zéppont eltűnése, s ez, mint oly sokan (köztük a legtöbbször hivatkozott Castells) 
leírták már, magában hordja egy sok és állandóan áthelyezhető csomópontú, a köz
vetlen demokrácia ideáltípusára emlékeztető társadalom létrejöttének lehetőségét . 
Egy olyan társadalomét, ahol mindenki középponttá, globálisan végigfutó hatások 
kezdeményezőjévé válhat (ha rendelkezik a hálózatépítés feltételeivel és a hozzá 
szükséges készségekkel). 

22 Természetesen a média (különösen az újmédia) az alternatív értékek és világképek megjelené
sének és terjedésének terepe is… 
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Ez a jelleg annyiban is jó feltételeket teremt az igazi demokráciához, hogy 
minden hatalom, a társadalom minden túlsúlyra kerülő szereplője ezekkel az 
eszközökkel kontroll alá vehető. A kézikamerák, a mobiltelefonok fejlődése, és 
az, hogy emberek sokaságának állandóan a „kezeügyében” vannak, lehetővé te
szi, hogy bármely állampolgár tapasztalata ne csak dokumentáltassék, de be is 
kerülhessen a nyilvánosságba. Az egyes politikusok megnyilvánulásainak vagy 
olyan eseményeknek a rögzítése, amelyek politikai jelentősége esetleg csak ké
sőbb világlik ki, leleplezhet, lejárathat politikusokat és politikai szervezeteket 
(vagy éppen rokonszenvet kelthet irántuk); átértékelhet politikai meggyőződése
ket, felértékelhet olyan szereplőket, akikre addig nem esett figyelem. Az ilyen 
kontroll eddig főként a tág értelemben vett újságírás feladata volt (de tudjuk, 
hogy az újságírók számára is csak a kapcsolatok, támogatások bonyolult rend-
szere, tehát valamilyen hatalmi tényező biztosíthatta, hogy „szavuk” eljuthasson 
a nyilvánosságig). Az új eszközök elvben bármely állampolgár, bármely indivi
duum kezébe helyezik ezt a lehetőséget, és ez nagyságrendekkel növeli a demok
ratikus kontroll esélyeit . 

Míg korábban rendkívül nagy idő-, energia- és nem utolsósorban tőkebefektetés 
kellett ahhoz, hogy egy potenciális politikai erő megszerveződhessék, valóban je
lentős politikai erővé váljék, ez az interneten (bár persze szervezőképességet és 
energiaráfordítást itt is feltételezve) sokkal egyszerűbben megvalósítható.

A társadalom életének legfontosabb kérdéseiben lehetővé válik (minden, az ál
lammal szemben ellenérzésekkel viseltető szabadgondolkodó álma:) a közvetlen 
demokrácia, az akár mindennapossá váló referendum.

Ugyanakkor persze világos, hogy mindez csak az egyik lehetőség. Mivel a 
világháló is része az emberi társadalomnak, mindazok az erők, amelyek a társa
dalomban hatnak, természetesen érvényesülhetnek a világhálón is, és a nagyobb 
hatalom, a nagyobb tőke, a rafináltabb manipuláció a világhálón éppúgy előnyö-
ket élvezhet, mint a társadalmi lét bármely más területén. (A demokrácia egész 
története arról szól, hogy a fejlődés újabb és újabb eszközöket ad a „lent” lévők 
kezébe, hogy kontrollt gyakorolhassanak a „fenttel” szemben, a fent lévők pedig 
kitalálják, hogy hogyan tudják ezeket az eszközöket a maguk érdekében felhasz
nálni, a „lentről” jövő aktivitást saját érdekeik szerint manipulálni; a „tényfeltáró 
leleplezés” eszközeit politikai érdekek szerinti, megtervezett karaktergyilkos-
ságra használni, vagy akár egy „alulról jövő” népfelkelést is „felülről” megszer
vezni stb.)

Ráadásul – éppen, mert a szabadság és demokrácia élményét nyújtja – a világ-
háló használói felkészületlenebbek is az innen érkező beavatkozásokkal szemben, 
mint ott, ahol már bőséggel megtapasztalták és tudatosították a manipuláció jelen
létét. A szabadság és demokrácia élménye az egyik leghatékonyabb mézesmadzag, 
amellyel az újmédia a „fent lévők” érdekeit szolgálhatja. A politológusok már ré
gen felfigyeltek arra, milyen nagy szerepe volt a rádiónak a huszadik század első 
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felében a diktatúrák propagandájában, s leírták, hogy az akkor friss élmény, hogy 
egy (emberi) hang mindenkit az otthonában szólít meg, miként szolgáltatott ki 
mindenkit a propaganda erőszakos behatolásának (s hogy a korábbi köztéri – a ma
gánélettől gondosan elválasztott, és mindig csak az emberek korlátozott mennyisé
gét elérő – szónoklatnál mennyivel hatékonyabb – és korlátlanul mindenkit elérő – 
eszköznek bizonyult, hogy az intim szféra közepéből, s azonnal a tudatalattiba is 
benyomulva hangzott fel a propaganda).23 Ehhez kellett a hang testetlen, absztrakt 
jellege is. A televízió már kevésbé absztrakt, látható személyekként mutatja be a 
politikusokat: az elemzők azt hangsúlyozzák, hogy ezért a tévékorszak olyan po-
litikusoknak kedvez, akik személyükben rokonszenvessé tudnak lenni, akik úgy 
jelennek meg a képernyőn (az ember otthonában), mint vendégek; s hogy meg-
hívja-e a vendéget, arról a néző maga dönt: a tévékorszak politikusai (inkább jó 
ügynökökként, mint szónokokként) leginkább arra törekszenek, hogy (minél több 
emberrel) „meghívassák magukat”. Az újmédia újabb fordulatot hoz. Az internetes 
kapcsolat eleve önkéntes, szabad választásokon nyugszik. Akikkel az ember kap
csolatba lép, azokban megbízik, azokat saját referenciacsoportjának tartja. Most az 
ebből adódó gyanútlanságot használhatja ki a politika. Az ügyesen alkalmazott 
propaganda most a barátok felől érkezik (a politikust nem kell többé „meghívni” 
az otthonba, mert már ott van): az ügyesen elhelyezett politikai véleményeket, 
mozgósító hívószavakat, illetve az egyes politikusokat illető támogató vagy eluta
sító véleményeket a referenciacsoport, a barátok közvetítik az egyénhez. Ezt segíti 
az is, hogy az internet – a tévékorszakhoz képest – ismét személytelenebb: a sze
mélyes kapcsolatfelvétel – éppen, mert hálókban történik – áttekinthetetlenül ösz
szemosódik ismeretlen résztvevők bekapcsolódásával.

Mindazonáltal az újmédiában a politika kétségkívül jóval plurálisabb, mint pél
dául a hagyományos parlamenti színtéren. Ám – mint sokan figyelmeztetnek 
erre – különösen kedvez a szélsőségeknek, mert azok a csomópontos, a központi 
kontrollt kiiktató szerkezetből adódóan (például a tiltó törvényeket és mindenféle 
korlátozó ellenőrzési lehetőséget megkerülve) terjeszthetik kirekesztő, gyűlölet-
keltő nézeteiket; s már csak azért is, mert a világháló információtúltermelésében 
figyelemfelhívó előnyhöz juthat minden, ami radikális, meghökkentő, sokkoló, 

23 Ez közös a kor rádión át elért hatásaiban, amelyek egyébként változatosak: Hitler és Goebbels 
például deklaráltan is a verbális megerőszakolás stratégiáját alkalmazta, a megközelíthetetlen magas
ban trónoló, az emberek többsége által sosem hallott Sztálin kénytelen megszólalása a világháború 
kitörésekor éppen „emberi” jellege által vált hatásossá (azt sugallván, hogy „a vezér itt van velünk”), 
az amerikai győztesek pedig éppen azért kényszerítették rá az alattvalói által még inkább istennek 
tekintett Hirohitót a rádiós megszólalásra, hogy az emberi hang lerombolja a császárt az emberek 
köréből kiemelő istenkultuszt.
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harsány és szélsőséges.24 (Ráadásul az összeesküvő típusú radikális szervezetek 
– gyorsan ráérezve a lehetőségre – általában igen tudatosan és hatékonyan hasz
nálják az újmédiát).

Az ezredforduló utáni évtized fontos (és legradikálisabb) politikai eseményei
ben már főszerepet játszott az internetes szervezés (a 2001. szeptember 11-i me
rénylettől a 2011-es „arab tavaszon” át a 2013-as kijevi „Majdanig”). Lassan be
épül a tapasztalatok közé, hogy az újmédia is rejtett szándékok és manipulációk 
színtere. Csak míg a közvetlen emberi viszonyokban az emberismeret, az apró me
takommunikációs jelekből olvasó „hatodik érzék” segíthet például a provokátorok 
felismerésében, az internet információi esetén szinte lehetetlen megkülönböztetni 
a teljesen egyenes (vagy éppen dilettáns) egyéni megnyilvánulásokat a tudatosan-
szándékosan elhelyezett, rejtett célokat szolgáló információktól. 

Az is az új médiakorszak jele, hogy az emberek nagy része hozzászokott ahhoz, 
hogy a politikai híreket az interneten kövesse, mert a fenti veszélyek dacára job-
ban megbízik egy-egy általa választott internetes fórum információiban, mint 
azokban, amelyeket a hagyományos médiából nyerhet. S mert az újmédiában – az 
információt feltevők hatalmas száma, mindenütt jelenléte folytán – sokkal több is 
az (érdekes) információ. S nem utolsósorban, mert az újmédia információtováb-
bítása sokkal gyorsabb, mint a hagyományos csatornáké. A hagyományos média 
megtartja azt a szerepét, hogy az emberek hivatalosként megnézikmeghallgatják
elolvassák az egyes médiumokban közölt híreket, s mivel a hagyományos médiá
ban kialakult szerepmegosztásban egyértelműek a politikai elköteleződések, to
vábbra is viszonyításul használják (ebben a tekintetben az újmédia kevésbé nyújt 
biztos támpontokat, bár persze többnyire ott is világos az egyes portálok által kép
viselt irány). Így az egész média (s vele a politikai mező) átrendeződik, valóban 
többközpontúvá válik. Annyiban mindenképpen pluralizálódott a rendszer, hogy 
sokkal érzékelhetőbbé vált, hogy a társadalom mozgásai több aktor aktivitásának 
eredőjében jönnek létre (s bár az összeesküvés-elméletek továbbra is azt sulykol
ják, hogy a világot egy-egy „központi” erő mozgatja, s csak annyiban van pluralitás, 

24 Mindennek egyébként megvan az a negatív következménye is, hogy a mérsékelt indíttatású 
irányzatok képviselőinek véleménynyilvánításai is eltolódnak a mind radikálisabb, indulatosabb, into
leránsabb hangvétel felé. Ezt táplálja az élő idejű internetes csevegésben magától értetődő rövid, tömör 
fogalmazás kívánalma, az, hogy ez a közeg nem kedvez a hosszabb, finomabb, differenciáltabb kifej
tésnek, s ezzel szinte tol a leegyszerűsítések felé. Másrészt táplálja az is, hogy az internetes kommu-
nikációban az ember vagy az „övéi” között van, s az egyirányú vélemények halmozódása gerjeszti 
az ellenkező álláspontok (egyre egyértelműbb) elutasítását, vagy ha konfrontálódik, egy arctalan 
„ellentáborral” szemben inkább érzi szükségét a hitvalló kiállásnak, mint a másik megértésére törekvő 
meggyőzésnek (amelynek kísérletei ugyan előfordulnak, de gyakran az hallgattatja el őket, hogy az 
ellentábor össztüzében annyiféle indulat és vélemény zúdul rájuk, hogy azt a megértő meggyőzés 
taktikájával nagyon nehéz egyszerre kezelni).
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hogy ezzel szembe lehet szegülni, az újmédia – amelyben ezek az összeesküvés-
elméletek is teret kapnak – éppen azt sugallja, hogy ilyen központok bárhol és 
bárki által létrehozhatók). Talán nem tévedünk, ha a „betelefonálós”, „SMS-kül
dős” politikai műsorok (és a nyomtatott sajtóban az olvasói levelek, kommentá
rok) terjedését is az internet hatásának (vagy legalábbis: annak is) tulajdonítjuk: 
bár a hagyományos médiában ezek az „interaktív” mozzanatok alapvetően azon a 
hierarchikus-tekintélyelvű beidegződésen alapulnak, hogy majd a tévé, az újság 
„hivatalossága” megmondja az igazságot, megválaszolja, eloszlatja a hozzá forduló 
egyén kételyeit, de legalábbis a hatalom képviselőjeként „meghallgatja a nép hang
ját”, azért egyúttal az állampolgárok aktivitásának növekedését is jelzik (s ennek 
lehet táplálója, bátorítója az új középpontokat – és a politikai aktivitás lehetőségét 
mindenkinek – felkínáló újmédia).

De annak, hogy az újmédia sokkal gyorsabb, és egyszersmind sokkal több in-
formációt közvetít, döntő következményei vannak a média egyéb funkcióira nézve is. 

Egyrészt (miként a politikai közvélemény tekintetében) az internet gazdag in
formációkat szolgáltat egyéb kérdésekben is. Bár az interneten megjelenő „közvé-
lemény” a hagyományos közvéleménykutatások reprezentatív mintáihoz képest 
torzít: egyrészt nem a teljes népesség használja, s így nem minden vélemény jele
nik meg benne, másrészt akik használják, azok is nagyon különböző súllyal (és 
aktivitásfokkal) nyilvánítanak véleményt. Ugyanakkor az aktív véleménynyilvá-
nítók világképe és értékrendje sokkal finomabb, és az előforduló szerepjátszások, 
virtuális személyiségek dacára többnyire nyíltabb formában jelenhet itt meg, mint 
mondjuk egy kérdőíves felmérés válaszaiban. Ezt az előnyt (a politikán kívül) ta
lán a piackutatás ismerte fel a leghamarabb. Az interneten az egyes emberek ér
deklődésük irányait követve szörfölnek, létesítenek kapcsolatokat, s ahogy a nagy 
bevásárlóközpontok fel tudják használni az árukódokat és a vásárlói kártyákat a 
vásárlói szokások felderítésére, az internetes látogatások (és gyakran bevásár-
lások)25 is jó támpontot adnak ahhoz, hogy a marketing egyrészt nagyszámú 
 in formációt szerezzen a kereslet alakulásáról, másrészt egyénenként (feltáruló 
 íz lésükön, preferenciáikon keresztül) célozhassa meg a potenciális vásárlókat. 
A Facebook is feltehetőleg azért lehetett olyan sikeres vállalkozás (s kapott elegen
dő tőkehátteret), mert a rajta megjelenő személyes információk sok tájékoztató in
formációval szolgálhatnak a személyeket megcélzó gazdasági szereplők számára. 
Mindenesetre, ahogy a televíziókat (és a többi hagyományos médiumot is) eláraszt
ják a reklámok, ma már ennél is nagyobb a reklámtevékenység (és általában a piaci 
aktivitás) az interneten. Az újmédia ebből a szempontból nemcsak az eladók, ha

25 Mind több áruféle beszerzése tolódik át az internetre (a házhoz szállított élelemtől a könyvön, 
színházjegyen át a repülőutak megszervezéséig vagy a legkülönfélébb használt cikkek adás-vételéig). 
Vannak olyan árufajták, amelyek beszerzésében már dominál az internetes megrendelés. 
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nem a vásárlók szempontjából is előnyös, mert lehetővé teszi a számukra legmeg
felelőbb (legolcsóbb, legközelibb stb.) kínálat felkutatását (persze a szemtől szem
beni érintkezés előnyei, ellenőrzési lehetőségei nélkül).

A média hagyományos funkciói közé tartozik az is, hogy az egyént esetenként 
a nyilvánosság fényébe emeli. Az újmédia természetesen kevésbé garantálja a köz
ismertséget, mint az, amikor valaki annak idején az ország egyetlen (de már a la
kosság többsége által nézett) televíziójában jelenhetett meg. Már ma is vannak 
azonban – egyre nagyobb arányban – példái annak, hogy valaki az interneten vá
lik híressé, s az új generációk mindinkább az internetről szerzik értesüléseiket. 
(Vannak már írók is, akik – kizárólag – az interneten való megjelenéssel váltak 
híressé). E tekintetben is ma a hagyományos és újmédia egymást kiegészítő tevé
kenysége az igazán jellemző. A televízióban szereplőket a különböző internetes 
megjelenési formák tovább népszerűsítik (vagy éppen lejáratják), alaposabban be
mutatják, közelebb viszik a „közönséghez”.26 Másfelől, gyakran az interneten lesz 
híres valami, amit a hagyományos médiának eszében sem lett volna bemutatni 
(de az internetes elhíresülés már alapot ad ehhez). Lényegében érdektelen videó-
felvételek százmilliós nézettséget érhetnek el. Gyakran előfordul, hogy a YouTube-
on megmagyarázhatatlanul sokan néznek meg valamit (amiben talán van egy ki
csit vicces, egy kicsit szokatlan mozzanat, de nagy „hírértéke” nincs), aztán a 
többiek már azért nézik meg, hogy láthassák, mi váltotta ki oly sokak érdeklő-
dését.27 Ez a nyilvánosság esetleges, de kétségkívül demokratikusabb, mint a szer
kesztők, zsűrik által szűrt „műsorképes” megjelenés, és egyes esetekben valóban 
óriási (másokkal szemben persze még a hivatalos szűrésnél is igazságtalanabb) 
nyilvánosságot adhat az erre ácsingózóknak.

Az újmédia ezen természete teljesen átalakítja az emberek kulturális aktivi-
tását is . 

26 A világszerte közfigyelmet keltett Susan Boyle esetében is nagy volt a YouTube szerepe: az 
előnytelen külső és szép hang kontrasztja mint érdekesség miatt milliószám kerestek rá a YouTube 
használói.

27 Csak néhány példa ilyen sikeres YouTube-produkciókra: két kisgyerek lökdösi, harapdálja egy
mást; egy érdektelen amatőr „táncos” különböző stílusú zenék mixére táncol; egy kisbaba gurgulázva 
nevet; egy ember macskát gyalogoltat a mennyezeten stb. (Talán e sikerek tapasztalata csatolódik 
vissza a hagyományos médiához, amikor az elkezdi a tehetségkutatók szánalmas produkcióit is mu -
tatni, hátha a közönség ezekre is vevő; s valóban, az egyik tehetségkutatóban a tehetségtelenség 
netovábbjaként bemutatott-kinevettetett szereplő annyira népszerű lett a YouTube-on, hogy azután 
számos helyre meghívták előadónak. A kétféle média közti kölcsönhatás másféle példája az a verseny
ző, akit YouTube-típusú – de az előző példában említettel ellentétben nem fájóan dilettáns – produk-
ciójával mint érdekességet továbbjuttattak, s akit a népszerűség egészen a verseny harmadik helyéig 
repített. Az ő esetében azonban jelen voltak olyan tehetségelemek és karaktervonások, amelyeket fel
erősítve „be lehetett dolgozni” a hagyományos média „műsorképes” produkciói közé is.
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A hagyományos tömegmédia korábban sem túlságosan nagyarányú tudományos 
ismeretterjesztő funkciója az utóbbi évtizedekben egyre inkább visszaszorult, s ez 
történt a kultúra- és művészetterjesztő funkcióval is. Az újmédia azonban nemcsak 
ezen funkciók ellátását vállalta fel, hanem átvette olyan médiumok funkcióit is, 
mint a lexikonok, különböző könyvtári adatszolgáltatások. Nincs az a nagylexikon, 
amely annyiféle adatot, információt tartalmazna, mint amennyi az internet kereső
programjain keresztül elérhető (számos tudományos mű nemcsak az ismertetésén 
keresztül, hanem közvetlenül is tanulmányozható, felkerül az internetre), mint 
ahogy filmből, irodalmi, képzőművészeti, zenei és egyéb alkotásokból is olyan 
mennyiségű (és olyan minőségben letölthető) anyag választéka terül a számítógép-
használó elé, amire sosem volt példa. (S bár a tévécsatornák szaporodása felkínálta 
a nézőknek, hogy egy-egy tematikus csatornán a személyes ízlésüknek, érdeklődé
süknek megfelelő információkat fogyasszanak, az internet megjelenésével ennek a 
kínálatnak a jelentősége is csökkent.) Az internet (a folyóiratok, újságok után) las
san magukat a televíziócsatornákat is beszippantja (egyre több csatorna műsora 
tekinthető meg rajta keresztül). Bár – a gyakran hiányzó szűrő, hitelesítő mecha
nizmusok miatt – az internetes információk nem mindig megbízhatóak, kellő kont
rollal mind többen támaszkodnak rájuk. 

A kultúrához való viszony megváltozása, egy újfajta kulturális aktivitás megje
lenése azonban a legszembetűnőbb abban, ahogyan az újmédiát emberek tömegei 
elkezdték „alkotói” és „kultúraterjesztői” szerepkörben (is) használni. Míg a hiva
talos nyilvánosságba és a „kultúra” világába való (akár alkotói, akár terjesztői) be
lépést a korábbi formák erős korlátokkal szűkítették (és a kultúra-terjesztési jó 
szándék gyakran épp e korlátok léte miatt vallott kudarcot), addig ma az internet 
megnyitja a belépés korlátok nélküli lehetőségeit; s lehetőséget nyújtván bármilyen 
adat, szellemi termék, önprezentáció feltöltésére különböző kép- és hangmegosztó 
portálokra, ezzel egyúttal az alkotói és kultúraközvetítői attitűdöt is mintegy de
mokratizálja. Saját készítésű fotók, videók, hanganyagok, írások válnak széles kör
ben hozzáférhetővé (ez egyszerre jelenti az önprezentáció lehetőségeinek megnö
vekedését és a mások által feltöltött vizuális és hangzó anyagok megtekintését, 
cserélgetését – vagyis a kultúrába történő bekapcsolódás és a kultúraterjesztés 
egészen új formáinak megjelenését). Az ipari társadalomban kialakult „hivatásos”/
hivatalos, azaz különvált kultúraterjesztő szerepkörökkel szemben egyre nagyobb 
teret nyer az önkéntes kultúraterjesztés (például filmek önkéntes feliratozása, 
 zeneművek, képek, filmek, képes útibeszámolók, kulturális ajánlók hálóra való fel
tétele, közösségi oldalak létrehozása; vagy az olyan kezdeményezések, mint a 
Wikipédia, ez a folyamatosan változó, bővülő kulturális információforrás). Mind
ezzel kapcsolatban persze ismét rögtön felmerül a színvonalromlás kérdése, amely 
egyes esetekben vitathatatlan, de a kulturális paradigmaváltásoknál mindig van 
színvonalromlás is, ami rendre átmenetinek bizonyul, hiszen a kialakuló új kultu
rális formák önfejlődése mindig elvezet a korábbi színvonalat elérő, sőt azt megha
ladó fokra is. Mindenesetre az eredmény az, hogy olyan emberek (főleg a fiatalabb 
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generációk tagjai), akik a kultúra hagyományos szerkezetében nem hogy „alko
tók” vagy „kultúraközvetítők”, de még kultúrafogyasztók sem lettek volna (a kul
túra szűkebb értelmében), „filmeket”, „művészfotókat” készítenek, zenéket kom
ponálnak, s mint „kultúraterjesztők” az internetlátogatók sokaságát segítik hozzá 
különböző kulturális értékek élvezetéhez.

És itt már a hagyományos média egyik legfontosabb funkciójánál, a szórakozta-
tó funkciónál vagyunk. Az internet ebből is nagyon sokat átvesz: azzal is, hogy 
terjeszti a televíziók szórakoztató műsorait, de önálló kínálattal is. Aki órákat tölt 
az internet előtti szórakozással (jelentse ez a „múzeumlátogatást”, a zenehallga
tást, filmnézést vagy bármilyen egyéni időtöltést), azt már a hagyományos média 
helyett az újmédia szórakoztatja. S egészen új műfajokkal is. Az utóbbi években 
terjedt el tömegesen az olyan kör-email, amely – a „Szent Antal-lánc” terjedési 
 elvére épülve – egy-egy kép-szöveg-zene összeállítást juttat el az ismerősökhöz. 
A szöveg gyakran vers (ily módon sokszorosan több emberhez jutottak el versek, 
mint a korábbi években bármikor); a kép gyakran gyönyörű és/vagy meghökkentő 
látvány (szép tájak, érdekes természeti jelenségek és műalkotások, épületek képei, 
amelyeket a címzett különben lehet hogy sosem látott volna). Persze a kép, a szö
veg és a zene is lehet giccses, olykor uszító (jóval többször a szeretet eszményét 
hirdető), de e kör-emailek (az esetek nagy részében slide-show-k) többségének az 
az alapvető üzenete, hogy a világ szép és érdekes, mindezt valakik – rám gondol
va – megosztják velem, s én is megoszthatom másokkal. Ez pedig nagyon pozitív 
fejlemény (s minthogy gyakran a hivatalos „posta” közé vegyülve jut el a címzet
tekhez, a hivatalos lét lélektelenségét is emberibbé oldja). Küldenek ilyen e-maile
ken vicceket és fontosnak, magvasnak tartott gondolatmeneteket is.

Az újmédia olyan funkciókat is ki tud elégíteni, amelyekre a hagyományos mé
diának alig van módja. A hagyományos média is igen jelentős szocializáló szerepet 
játszik; ez érvényes az újmédiára is. Méghozzá halmozottan, hiszen míg a hagyo
mányos média elsősorban a „hivatalos” szocializáló hatásokat közvetíti, az internet 
átveszi a baráti társaságok, kortárscsoportok szocializáló funkcióit is. Ráadásul 
jelentős lehetőségei vannak a kapcsolatteremtésben és a kapcsolatok fenntartásá
ban is (a hagyományos média ilyen szerepet csak az interaktivitással kísérletező 
ritka kezdeményezéseiben tudott játszani). Az e-mail gyakorlatilag megszüntette 
(vagy majdnem megszüntette, jószerint a hivatalos küldeményekre szűkítette) a 
postai levelezést, s ezt azért tehette meg, mert sokkal gyorsabb és teljesebb érint
kezést tud megvalósítani (különösen, ha hozzávesszük a Skype lehetőségeit is). Az 
emberek, akik órákat töltenek a készülék előtt, ezt az időt jelentős részben kapcso-
lattartásra használják (e-maileznek, skype-olnak, csevegőszobákban „ülnek”; oly
annyira, hogy egy-egy üzenet gyakran a következő percben már választ is kap az 
„ugrásra kész” partnertől, s minthogy mindenki a háló egy szeme, a gép előtt ül
vén igen sok ember van egyszerre ebben az „ugrásra kész” állapotban). Az internet 
szocializáló szerepe szempontjából különös fontossága van a közösségi oldalaknak 
(Facebook, LinkedIn, korábban az iWiW stb.). Egyrészt elevenen tartanak egy 
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(a hétköznapi életbelinél jóval szélesebb körű és aktívabb) networköt, másrészt 
módosítják a kapcsolattartás általános jellegét: míg a hagyományos kapcsolattartá
si formákban eléggé külön működnek a közelebbi, például baráti és a közvetettebb 
kapcsolatok, az internetes kapcsolatrendszerben a közvetlen is nyilvános (és a nyil
vánoshoz is közvetlenül lehet kapcsolódni), s ez visszahat a világképre – az embe
rek mind kevésbé érzik élesnek a privát és a nyilvános közti határokat. Persze a 
társadalom meglévő tagoltsága, hierarchizáltsága és ebből adódó működési sajá
tosságai az újmédiában is érvényesülnek. Egyrészt a társadalmi elkülönülésnek itt 
is megvan a lehetősége (ki-ki a maga „világában” kapcsolódik, az oda nem illő 
stílusúakat ki lehet szorítani egy közösségből, és szűrőket biztosíthatnak az olda
lakra való belépés regisztrációs – és gyakran fizetési – kötelezettségei is). Amikor 
túlságosan sokan kapcsolódnak rá egy kapcsolathálóra, megindul az „elitcsopor
tok” átvándorlása kevésbé populáris oldalakra, illetve nemzetközi oldalakra.

 Az újmédia megjelenése a világkép alakulására tehát igen jelentős hatást gya
korolt. Mint lenni szokott, a változások ambivalensek. A jelentős demokratizáló-
dási lehetőség együtt bukkant fel a manipuláció és egyéb visszaélési lehetőségek, 
a szélsőségek megnövekedett veszélyével. Az újmédia soha nem látott mértékű le
hetőséget ad értékek felszínre jutásának, felfedezésének, terjesztésének, tömeges 
megismerésének, ugyanakkor – például az idétlen, értéktelen, sőt olykor anti-
humánus tartalmak hatalmas nézettséghez juttatásával – torz értékviszonyokat is 
sugall. Óriási képi, szöveges és hangmennyiséget forgat – ugyanakkor az adatok 
tárolásában sok a bizonytalanság (míg a tizenkilencedik század második felében 
készült fotográfiák százötven év múltán is jelentős egyéni, családi és kordokumen
tumok, kérdés, hogy a mai anyagokból mi és meddig fog fennmaradni). Megvál-
tozik az alkotás és befogadás viszonya. Lazulnak a privát és a nyilvános határai; 
gyengül a „hivatalosság” jelentése és jelentősége; a „fent” és a „lent” helyett az 
„itt” és „körülöttünk” lesz inkább a viszonyítási alap. Az egyén (a „mindenhová 
eljutás”, „mindent elérés” élményével megerősítve) sokkal öntudatosabb, ugyanak
kor (a képernyő előtti magányában, az információk tömegében az Egész átlátására 
képtelenül) sokkal kevésbé magabiztos is. A közösségek jóval erősebbek, mert tér
ben határtalanná növekedhetnek, és jóval gyengébbek, mert nélkülözik a közvetlen 
testi érzékelésen keresztüli ráhatás eszközeit. A szemlélt világ sokkal gazdagabb 
tartalmú, de elveszti hagyományos (a földrajzi tér által meghatározott) körvonalait. 
A történelmi idő szerepe a képözön állandó jelenében tovább csökken. Az újmédia 
minden eddiginél erősebb virtuális jellegének köszönhetően pedig módosulnak a 
„realitás” fogalmának és képzetének határai is. A világkép módosulása egészen 
a szent/profán dimenzióig terjed: szent és profán mintegy egymásba tolódik, s az 
ember számára az, amit a média közvetít, vagy totálisan profán (maga a média 
nem áll szembe „szentként” az egyénnel, mint a televíziózás hőskorában, s egyál
talán, a „fent” és „lent” ebben a tekintetben is összemosódik), vagy – mivel az 
ember a Háló képviselte Egészen belülre kerül – az egyén mintegy belülről, a min
denható „istenség” részeként találkozhat a transzcendenciával. Mindez az újmédia 
jellegéből következik.
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A kétezres évek médiavilágát tehát a televízió és az internet megosztott uralma 
jellemzi. A televízióban megmaradt, s még növekedett is a politikai funkció (el
sődlegesen a „fentről” jövő politikai hatások képviselete), a szórakoztató műso-
rokban pedig totálisabbá vált a domináns piaci versenytársadalom értékeinek 
szimbolikus terjesztése. Az internet térhódítása a politika,28 a piaci érdekképvise
let, a nyilvánosság, a kulturális aktivitás, a szocializáció új formáit hozta magával, 
e társadalmi működések nagy részét a virtuális térbe helyezve. Mindkét terület 
közeledett az egyéni igények kielégítése felé, miközben a média jelentőségének ál
talános növekedése, a mediatizálódás azt is jelenti, hogy az eredetileg (elnevezése 
szerint is) közvetítő szféra lassan magához hasonítja mindazt, ami között közvetít: 
a világban uralkodó hatalmakat éppúgy, mint a „közönséget”, a társadalom egyé
neit .

Ha mindezt a tőkés világrend és a szellemi termelés közti viszony szempontjá
ból próbáljuk szemlélni, azt állapíthatjuk meg, hogy a tőkés társadalmat mozgató 
haszonelv érvényesülése évszázadok óta számos olyan újdonság megjelenéséhez is 
vezet, amelyek a tőkelogikából való kilépés lehetőségeit növelik. A számítógépes 
forradalom a szellemi termelés jelentőségének növelésével különösen ilyen fordu
latot jelentett, az újmédia létrehozásával pedig olyan eszközt is adott a szellemi 
termelők kezébe (lásd például a szabad szoftverről a génszekvenciák szabadon 
hozzáférhetővé tétele kapcsán fentebb mondottakat), amellyel a szellemi termelés 
adekvát szemlélete is terjeszthető. Ugyanakkor a tőke mind a hagyományos, mind 
az új média segítségét igénybe veszi ahhoz, hogy világrendjét megőrizze, hogy 
saját szemléletét érvényesítse, s ahol lehet, korlátok közé szorítsa a szemléletének 
ellentmondó hatásokat (így a szellemi termelési mód logikájának megfelelő hatá
sokat) is.

A média a tőkés világrend  
és a szellemi termelők versenyében

A kommunikációs képességek, a pszichológiai érzék és tudatosság már az emberi 
történelem kezdetein – az olyan tudatformáló szakemberek, mint a javasemberek, 
papok, művészek, tanítók és politikai vezetők mellett – leginkább a kereskedők 
körében fejlődtek ki, a sikeres kereskedelmi tevékenység egyik legfőbb feltétele
ként. Nem véletlen a filozófiának a pszichológia felé fordulása a tizennyolcadik 
században, az irodalomban a pszichologizáló regény uralma az egész polgári kor

28 Ha a hagyományos média a „fentről jövő” politika, az újmédia a „fenti” politika és a civil társa
dalom találkozásának, küzdelmének és egymásra hatásának új, elsődleges terepe.
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szakon keresztül,29 s magának a pszichológia tudományának (majd a kommuniká
ció külön tudományának) a megjelenése a tizenkilencedik század végén, a husza
dik század elején. A tőkés társadalomnak kialakulásától fogva alapvetően fontos 
az eladók (főként a munkaerőeladók) és a vásárlók mind hatékonyabb pszicholó-
giai befolyásolásának lehetősége, az emberi tudat „megmunkálása”. A huszadik 
században mind nagyobb mértékben épít is e tudományok eredményeire, felhasz
nálva azokat mind a konkrét piaci terjeszkedésben, mind pedig az egész rendszer 
alapjainak megerősítésében és védelmében.30

A befolyásolás egyre nagyobb jelentősége folytán válik a média a rendszer nagy 
hatalmú tényezőjévé.31 Szokás a „negyedik hatalmi ágnak” nevezni (ami arra utal, 
hogy megnövekedett súlyával a média önálló erővé is tud válni a polgári demokrá
cia hatalommegosztó, az egyes hatalmi ágakat egymással kontrolláló rendszeré
ben); mások, például Castells, azt hangsúlyozzák, hogy a média nem annyira ön-
álló hatalmi ág, mint inkább a hatalmi harcok egyre fontosabb terepe,32 ezt a harcot 

29 A párhuzamos tendenciák a többi művészeti ágban is jellemzőek, gondoljunk a zene olyan fej
lődésére, amely a barokktól kezdődően mindinkább a személyes érzelmek kifejezésére épül, vagy a 
képzőművészetben olyan műfajok térhódítására, mint a (pszichologizáló) portré, a (személyes) érze
lemkifejező tájkép, egészen azon korszakmeghatározó stílusok megjelenéséig, amelyek az egész ábrá
zolásmódot olyan individuálpszichológiai tényezők megragadásának vetik alá, mint az egyén éppen 
adott észlelési állapota (az impresszionizmusban), affektivitása (az expresszionizmusban) vagy éppen 
„tudatalattijának” működése (a szürrealizmusban); mígnem a folyamat az ábrázolóművészet hagyo-
mányos alapjainak megkérdőjelezésével olyan irányzatokba torkollik, amelyekben – gondoljunk a 
különböző koncept-műfajokra, performance-akciókra – az egyéni gesztus lesz a legmeghatározóbb 
elem . A lényeg a pszichológiai mozzanat meghatározó szerepe a művészetekben – az egész polgári 
korszak idején.

30 A „menedzser-kapitalizmus” létrejöttében is jelentős szerepe van annak, hogy a tőke felismerte, 
hogy az autoritás nyílt érvényesítésénél jóval eredményesebb a közvetett befolyásolás. „A gazdasági 
mezőre korábban inkább jellemző személyes uralkodási mód olyan szereplőket követelt, akik belülről 
azonosultak a hagyományos (szélsőséges esetben katonás) tekintélymodellekkel, és akik alaposan 
ismerték azokat a technikai eljárásokat, amelyek révén az üzemben megvalósult a tulajdonos és a 
beosztottak közötti (technikusok, művezetők révén történő) közvetítés. Az uralkodás strukturális 
módja éppen ellenkezőleg, olyan egyéneket követel, akik a kapcsolattartás (public relations) szakem
berei. Képeseknek kell lenniük arra, hogy biztosítsák a többi vállalattal, illetőleg az államigazgatással 
összekötő külső kapcsolatokat (ami az integrálódott nagyvállalat működéséhez és a piac feletti hatal
mának megőrzéséhez egyaránt nélkülözhetetlen), továbbá, hogy kiépítsék azokat a belső kapcsolato-
kat, amelyek révén, legalábbis normális körülmények között, az üzemen belüli rend fenntartható.” 
(Pierre Bourdieu: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Ford. ádám Péter – ferge Zsuzsa 
– léderer Pál. Budapest, Gondolat, 1978. 361.)

31 Természetesen nem csak a befolyásolásnak a médián keresztül megvalósítható lehetőségei teszik 
főszereplővé a médiát a késő kapitalizmusban. Legalább ekkora szerepe van ebben a tőke (egyre foko
zódó) információszükségletének vagy annak, ahogy az „egyetlen faluvá szűkült világban” a média 
átveszi a hagyományos társadalmak számos társadalomszervező funkcióját.

32 Manuel cAstells: Az identitás hatalma. Az információ kora. Gazdaság, társadalom és kul-
túra II. Ford. Berényi Gábor – rohonyi András. Budapest, Gondolat – Infonia, 2006. 458. 
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befolyásolni képes lehetőségekkel.33 (Itt megint mindegyik állítás igaz: a médiában 
valóban különböző érdekek ütközetei is folynak, ugyanakkor a média felléphet a 
többi hatalmi ággal szemben is, külön – ebben az értelemben egységes – „média
érdeket” képviselve; de ami a legfontosabb, közvetít is uralkodó – az egymással 
küzdő különböző érdekek közös nevezőjét képező – érdekeket: a politikai hatalom, 
s még inkább a mögötte álló társadalmi rendszer érdekeit.) A média világképfor
máló manipulációs technikák sokaságát alkalmazza mindezen célok érdekében. 
Miután ezt a manipulatív funkciót – a befolyásolás iránt a második világháború 
után ugrásszerűen megnőtt érdeklődés hullámában – a médiakritikai iskola túl
hangsúlyozta, tért nyerhettek a manipulatív funkciót tagadó elméletek, amelyek a 
média szükségletkielégítő szerepét helyezték előtérbe. A szembeállítás azonban itt 
is fölösleges. Természetesen a média nemcsak manipulál, hanem valóban nagyon 
sokféle valós szükségletet elégít ki, de ezen szükségletkielégítő funkciók ténye nem 
ad okot arra, hogy tagadjuk, hogy mindeközben manipulatív funkciókat is ellát.34

Amit hagyományosan „médiának” szoktunk nevezni, a nyomtatott és elektroni
kus sajtó, a rádió, a televízió az egyik legerősebb, de nem az egyetlen eszköze a 
(status quo érdekében végzett) befolyásolásnak, az „uralkodó gondolatok” érvé
nyesítésének. Egyrészt felsorakoznak mellé az új – a komputerizációval létrejött – 
interaktív médiumok, másrészt tekintetbe kell venni az olyan hagyományos befo
lyásoló és világképalakító tényezőket is, mint a közvélemény-formáló domináns 
csoportok face-to-face kommunikációban terjesztett vélekedéseinek áramlása vagy 
a művészetek, a filozófia, a tudományok, az iskola, a hatalmi-igazgatási intézmé
nyek világkép-befolyásoló hatásai.

Mindezen csatornákon folyik a befolyásolás: érdemes sorra venni azokat a leg
főbb eszközöket és azokat a legjellemzőbb közvetített tartalmakat, amelyek ma a 
tőke és a szellemi termelési mód szemlélete közötti versenyben, küzdelemben fel
merülnek .35 

33 Castells úgy határozza meg a politikát is átszabó (és formailag maga alá rendelő) mediatizációt, 
hogy a tartalmat nem a média határozza meg, „de logikája és szervezete keretezi és tagolja a politikát”. 
cAstells i. m. (32. lj.) 430.

34 A közben eltelt csaknem fél évszázad alatt sem vált időszerűtlenné Galbraith azon megjegyzése 
sem, hogy amikor az „egyéni szabadság”, az „egyéni szükségletek” védelme, az „ízlések egyenlősége” 
és a „kereslethez való igazodás” nevében sokan kiállnak a média által közvetített silány és káros tar
talmak, az alacsony szellemi szinten tartott műsorok mellett, „ez a doktrína voltaképpen a szervezet 
érdekeit álcázza”. John Kenneth gAlBrAith: Az új ipari állam. Ford. hAntos Éva. Budapest, 
Közgazdasági és Jogi, 1970. 257.

35 A manipuláció megítélésekor persze azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a manipuláció 
nem mindenható. Dyer-Witheford úgy fogalmaz, hogy a média fogyasztói nem passzívak: vélemé
nyük, ellenvéleményük van. Nick dyer-Witheford: Cyber-Marx. Cycles and Circuits of Struggle in 
High-technology Capitalism. Urbana-Champaign – Chicago-Springfield, University of Illinois Press, 
1999. – Castells is fontosnak tartja kiemelni, hogy a médiamanipuláció nem passzív tömegekre hat; 
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Belülről irányítottság – kívülről irányítottság

A belső iránytű, a szellemi autonómia megléte a szellemi alkotás egyik alapfeltéte
le, a szellemi termeléssel adekvát szemlélet fontos pillére. Az alapviszonyokon vál
toztatni nem kívánó társadalmi hatalmaknak azonban az ilyen belülről irányított
ságnál kedvezőbb, ha „kívülről irányított személyiségek” tömegeivel van dolguk. 
Míg a kapitalizmus, a polgári társadalom kibontakozásának idején a status quót 
védő feudális hatalmakkal szemben a polgár ideálformája a „belülről irányított 
személyiség” volt, a huszadik században – mint Riesman már az ötvenes években 
kimutatta36 – ezt mindinkább kiszorította a „kívülről irányított”, a döntően a poli
tikai és reklámmanipuláció számára kiváló alanyként szolgáló, „mag nélküli” sze
mélyiségtípus .37 S itt nemcsak arról van szó, hogy a korábbi, felívelő polgári kor 
eszménye a dekadenciában ellenkezőjére fordul, nemcsak a polgár két korszaka 
kerül szembe egymással, hanem e „vagy-vagy” a kapitalista és a szellemi termelé
si mód versenyében is választóvonallá válik. Ezért a késő kapitalizmus tudatbefo-
lyásolási mechanizmusai között tudatosan fontossá lesz a „belülről irányítottság” 
rombolása, az etikai alapállás és a minőség relativizálása, és ezzel gyengítése. 
(Mindez az általános emberkép alakítását érinti, mert a szűk, irányító elitben – ki
váltságként – továbbra is lehetőség nyílik a belülről irányítottság és a minőségelv 
érvényesítésére. A lényeg éppen az, hogy mindez ne válhasson tömegessé, vagyis 
hogy a társadalom tagjai ne válhassanak tömegesen aktív alannyá saját sorsuk és a 
társadalom alakításában. Ha az újmédiában – mint erről fentebb szó volt – új ak-
tivitási formák terjednek, ez – különösen, ha a minőségelv jegyében történik – 
a szellemi termelési mód logikájának erősödéséhez vezet; a fennálló viszonyok 
védelme e tekintetben azt kívánja meg, hogy vagy az aktivitást vagy a minőséget 
csökkentsék, relativizálják). A médiában a siker és a minőség látványosan elvál-

úgy véli, a közvélemény többnyire függetlenül és józanul cselekszik, az üzeneteket átértelmezik és 
olykor elfogadják, olykor felbomlasztják. [cAstells i. m. (32. lj.) 429.] Ez igaz, és éppen ezért minden 
hatalom alávetettjeinek s a manipuláció befolyásoltjainak is van módjuk az ellenállásra, a saját érdekek 
védelmére. Ugyanakkor nagyon sokan, akik kisgyermekkoruktól fogva abban nőnek fel, hogy ami 
lényeges információ, az a médiából származik, gyakran teljesen kritikátlanul azt tekintik az igazság
nak, amit a médiában látnak-hallanak, abból építik fel világképüket, amit a média tematizál, így 
a média – s a rajta keresztül érvényesülő tőkés érdekek – manipulációs hatása mégiscsak igen nagy a 
társadalomban.

36 Lásd David riesmAn: A magányos tömeg. Ford. szelényi Iván. Budapest, Közgazdasági és 
Jogi, 1968 .

37 Habermas ezt úgy fogalmazza meg, hogy „[a]z iparilag fejlett társadalmak egy külső ingerek 
vezérelte, nem pedig normák irányította magatartáskontroll modelljéhez közelednek. A tételezett 
stimulusok általi indirekt irányítás főként a látszólag szubjektív szabadság (a választás, a fogyasztás és 
a szabadidős magatartás szabadsága) terén fokozódott.” Jürgen hABermAs: Válogatott tanulmányok . 
Ford. AdAmik Lajos – Bendl Júlia – felkAi Gábor. Budapest, Atlantisz, 1994. 41–42.
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nak egymástól: a siker egyre kevésbé alapul minőségi értékeken (az egyes embe-
rek sikeressé válásában ezeket mindinkább látványosan külsőséges szempontok 
helyettesítik), a minőség pedig egyre kevésbé lehet sikeressé .38 Ahol mégis érvé
nyesül (s ez azért előfordul nemcsak az új médiában, hanem olykor még a hagyo
mányosban is), ott megvalósul a szellemi termelési mód térnyerése is.

A „kívülről irányítottság” biztosításának másik fontos eleme az intim szféra ha-
tárainak kikezdése, a nyilvánosság behatolása az egyén legszemélyesebb szférá-
jába (az olyan szemlélet terjesztése, mely szerint gyáva és/vagy őszintétlen az, aki 
védi ezt az intim szférát):39 könnyű belátni, hogy mindez nagymértékben növeli az 
egyén kiszolgáltatottságát minden további manipulációnak, illetve a politikai ha
talmak és a piaci marketing befolyásolási törekvéseinek. Fentebb utaltunk arra, 
hogy a privát szféra és a nyilvánosság közti határok az újmédiában amúgy is ol
dódnak, „kívülről irányítottság” azonban csak akkor jön létre, ha ez a határelmo
sódás egyoldalúan, lényegében a privát szféra lerombolásával történik. Az intim 
szféra határainak ilyetén visszaszorítása, az ember „lemeztelenítése” a médiában, 
a művészetben és a közvélekedés alakulásában az ezredforduló környékén igen 
szembetűnő tendencia. Hasonló tendenciának tekinthető a mediatizációban40 a po
litikusok és egyéb közszereplők magánéletének felszámolása, a bulvármédia el
uralkodása, a „kitárulkozást” lehetővé tévő olyan műfajok terjedése, mint a 
blogok,41 s még inkább az olyan valóságshow-k megjelenése, amelyek a végletekig 
lerombolják a privát szféra határait. A hagyományos médiában műfajok sora mu

38 Korábban az új médiumok pozitív jelentőségét hangsúlyoztuk a kultúraterjesztésben, utalva 
olyan, az öntevékeny kulturális aktivitásnak nagy teret nyitó csatornákra, mint a YouTube; ám amikor 
ezeken a csatornákon a legnagyobb nézettséget félőrültek halandzsái érik el, ez közvetve a minőségelv 
leértékelését is jelenti. Rossz ízlésű és erkölcsű emberek mindig voltak; a korra jellemző jelenségnek 
mindezzel kapcsolatban az tekinthető, hogy a média – és a többi befolyásoló csatorna – minderre 
ráerősít, bonyolult összhatása következtében az értékrelativizmust abszurd végleteiig fokozza, és 
mindezzel (erkölcsileg meggyengült, s ezért ellenállásra képtelenebb) befolyásolható tömegeket nevel 
(a szellemi termelési mód szubjektív feltételeit pedig gyengíti).

39 Jellemző divatszó e szemlélet terjesztésében a „bevállalós”: mely pozitív konnotációkat kapcsol 
azokhoz, akik hozzájárulnak az intim szféra feladásához.

40 Maga a mediatizáció is jelzi a dolog lényegét: az „alkotó” helyett a „szereplő” kerül a közép
pontba, és mindenki szereplővé válik (a médiában az alkotó – a tudós, a művész, a politikus, a vállal
kozó és a munkás – is csak mint „szereplő” érdekes); jól szimbolizálja ennek a paradigmának a lénye
gét, hogy a média színpadának főszereplői, a „sztárok” túlnyomórészt olyan területekről kerülnek ki, 
amelyeken az elsődleges tevékenységet valamilyen szereplés jelenti: színészek, énekesek-táncosok, 
sportolók; a politikusok közül a szónokok és debattőrök. 

41 Mint mindenben, persze itt is keverednek a funkcionális és a torzító mozzanatok. A blogok való
ságos pszichológiai szükségleteket is kielégítenek; a „kor szelleme” és a torzító hatás elsősorban abban 
nyilvánul meg, hogy egyes típusaik esetében a (kifelé irányuló) öndokumentálás kényszerré válik, 
illetve hogy itt is elbizonytalanodnak az intim szféra határai, a párkapcsolatok nyilvánossá válnak 
(miközben az egyén sok esetben nem kapcsolódik be valóságos, szerves közösségi tevékeny ségbe).
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tatja be – kellemes szórakozásként, s nem mint emberellenes tevékenységet – az 
egyéni szuverenitás (a személyiségvédelmi jogok) megszüntethetőségét,42 s épít az 
emberek megalázására.43 

Miközben a médiaközegben a privát szféra (és rajta keresztül az egyéni autonó
mia) szimbolikus felszámolása folyik, a privát szféra felszámolása egészen kézzel
fogható hatalomtechnikai síkon is végbemegy (s a szimbolikus felszámolás ennek 
elfogadását is könnyebbé teszi): az adatnyilvántartások, a térfigyelő rendszerek, 
a mobiltelefon cellainformációival megvalósított mozgáskövetés, a kiterjedő lehall
gatások, a műholdas megfigyelés stb. egyfelől hasznosak lehetnek a társadalmat 
veszélyeztető bűncselekmények felszámolásában, másfelől azonban az állampolgá
rok túlnyomó többségét vonhatják a személyi szabadságot korlátozó ellenőrzés alá. 
(S ez mindaddig a diktatórikus hatalomgyakorlás lehetőségeit erősíti, ameddig az 
ellenőrző és az ellenőrzött – egy hierarchikus társadalom uralkodó viszonyait le
képező – egyenlőtlen viszony két oldalán állnak, vagyis amíg a viszonyok nem 
változnak meg úgy, hogy az ellenőrző szerepet a társadalom autonómiájukban 
megerősített polgárainak összessége gyakorolja).

Társadalmi tudatosság versus biologizmus és szociáldarwinizmus

A szellemi termelés logikájával adekvát társadalom a saját viszonyait is állandóan 
(újra)termeli, ennek megfelelően nagyon fontos pillére a társadalmi tudatosság. 
Ebből következik, hogy a szellemi termelési mód térnyerését fékezni kívánó 
statusquo-védelemnek fontos érdeke a társadalmi tudatosság gyengítése, a társa

42 Az, hogy ezekben a műsorokban a szereplők önként aláírják a szerződéseket, csak annak bizo
nyítéka, hogy mily mértékben előrehaladt a privát szféra rombolása, hiszen az esetek nagy részében az 
aláírók egyáltalán nem tudják felmérni vállalásuk minden következményét.

43 Az olyan, viszonylag ártatlanabb műfajoktól, mint a „kandi kamera” vagy a „kész átverés” az 
ennek teljes tudatában nem lévő emberek „hülyeként” való kiröhögtetésén keresztül az olyan, eleve a 
megalázásra építő vetélkedőkön át, mint az Okosabb vagy, mint egy ötödikes? vagy A leggyengébb 
láncszem, egészen az olyan show-kig, amelyekben a szórakoztatás legfőbb forrása az emberek „alja
népként” való bemutatása. – Az is figyelemre méltó egyébként, hogy míg az ősi mesékben, amikor a 
próbára tett főhőst az elé a próba elé állítják, hogy kárt kell okoznia másoknak (akár szeretteit is bele
értve), a hős akkor állja ki jól a próbát, ha nem hajtja végre a parancsot (hanem inkább magát áldozza 
fel, vagy olyan megoldást talál, amellyel kifog a számára nyilvánvalóan végrehajthatatlan elváráson), 
a kívülről irányítottság mai társadalmában erről szó sem lehet: a különböző valóságshow-k szereplői
vel aláíratott szerződések abszolút engedelmességet feltételeznek; az öntörvényű emberek renitensek
nek nyilváníttatnak, és azok jutnak előre, akik a legengedelmesebb parancsvégrehajtóknak bizonyul
nak. Ez bizony a szélsőséges diktatúrák modellje, amelyre a kívülről irányítottság társadalma ezúttal 
nem fegyverrel, hanem játékos kondicionálással kényszeríti („polgárságukat” ezáltal elvesztő) polgá
rait. (A szereplők a jelenkor emberséget felfüggesztő gladiátorai – az önkéntes szerződés nem képez 
jelentős különbséget: a római cirkuszi játékoknak is voltak olyan korszakai, amikor a gladiátorok nem 
a rabszolgaságból fakadó kényszerből, hanem szabad választással mentek az arénába.)
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dalmi összefüggésekkel szemben más meghatározó tényezők keresése. A biologiz
mus, a biológiai meghatározottságok hangsúlyozása kezdettől fogva fontos szere
pet kapott a polgári gondolkodásban, hiszen a különböző előjogokkal szemben a 
természetjog előtérbe helyezése adott lehetőséget a polgárságnak a demokratizáló 
hatalomátvételre, az ember természeti meghatározottsága (a minden ember jogi 
egyenlőségét megalapozó, minden emberre egyaránt vonatkozó, közös természeti 
meghatározottság) pedig közvetlenül biológiai.

Ugyanakkor ez a biológiai meghatározottság nemcsak a „múlt”, hanem a „jövő”, 
nemcsak a feudális előjogok, hanem a szellemi termelési mód ellen is kijátszható. 
Amennyiben ugyanis a szellemi termelési mód hívei azzal állnak elő, hogy a törté
nelem folytatódik, s ahogy a kapitalizmus felváltotta a feudalizmust, ugyanígy s 
hasonló (történelmi) törvényszerűségek alapján egy újabb termelési mód, egy 
újabb társadalmi formáció lép a kapitalizmus helyére, akkor ezzel szemben lehet 
azzal érvelni, hogy az ember történelmi meghatározottságairól beszélni csupán 
marxista tévedés: az ember csupán biológiailag meghatározott.

A hangsúlyozott biologizmus felerősödött a huszadik század végén: olyan 
jelenségegyütteseket is elkezdtek biológiai alapokra visszavezetni, amelyeknél ez 
korábban egyáltalán nem volt ennyire egyértelmű. A szerelemmel kapcsolatban 
például mindig figyelembe vettek lelki (emocionális, intellektuális) tényezőket, ar
ról nem beszélve, hogy egyes formáit – például a lovagi s az abból kifejlődött ro
mantikus szerelmet – kifejezetten történelmi képződményként határozták meg. 
Ezzel szemben az ezredforduló környékén a szerelemmel kapcsolatos szocializá-
ciós komponensek és lelki tartalmak értelmező szerepe visszaszorult, s divatossá 
vált ezzel kapcsolatban is pusztán biológiai, biokémiai magyarázatokat keresni (ki
emelve például az illatok, hormonok szerepét a párválasztásban).44 Hasonló ten
dencia a klasszikusan szociális problémák betegségként való megközelítése, 
medikalizálása (és sokszor kemikáliákkal való gyógyítása). Természetesen a gyak
ran szociális eredetű pszichés betegségeknek (depresszió, pánikbetegség stb.) van
nak az egyes ember szervezetében megragadható biológiai összetevői is, korjel
lemzőnek ezzel kapcsolatban is azt tekinthetjük, hogy a biologista megközelítés 
elnyomja a társadalmi oldalt.

Míg a tizenkilencedik századi romantikában az „állat az emberben” toposz 
szörnyűségként, az ember világát fenyegető belső ellentmondásként jelent meg, 
a huszadik század végén az emberben lévő állati elem mint az ember pozitív, „ter
mészeti” magja jelenik meg,45 az „állati ösztönt” összemossák a képzettségtől füg
getlen tehetséggel .

44 Jellegzetes, a médiában unos-untalan használt szófordulat: „működik közöttük a kémia…”
45 Számos játékfilm dolgozza fel ezt az alaptémát, s jól jelzi a szemléletváltozást a romantika 

 jellegzetes rémfigurájának, a többek közt a továbbélő „vérszívó” feudális elemek által is ihletett vám
pírnak az átértékelése (a vámpír, a zombi, a vérfarkas stb. az „állat az emberben” téma különböző 



142 Határtalan médiakultúra

Egyre több vonatkozásban foglalkoznak az ember és állat közötti határok elmo
sódásával. A túlélésért folytatott harc színterének látott és láttatott világban (játé
kos formában erre a stuggle for life-ra kondicionálnak a médiában elburjánzó ve
télkedők is) gyakran olyan – az állatokban is46 meglévő – képességeket látnak és 
láttatnak a túlélés legfontosabb feltételeinek, mint a kemény állóképesség és a testi 
vonzerő.47 (Az ember legspeciálisabb jellemzői, a túlélés szempontjából is a fenti
eknél lényegibb intellektuális és kooperatív képességei a korábbiaknál sokkal ki
sebb hangsúlyt kapnak). A filozófiában és a humán tudományokban végbemenő 
hangsúlyáthelyeződések által is támogatottan a köznapi gondolkodásban terjed a 
„vesszen a gyenge” szemlélet, az „ami nem öl meg, az megerősít” lapos bölcses-
sége .48 Minthogy e szemlélet a szociális problémák társadalmi alapjai, okai helyett 
alapvetően (az állatvilágban is érvényesülő) biológiai különbségeket emeli ki,49 
könnyen vezet annak elfogadásához is, hogy a párialétre kárhoztatott emberek 
azért kerültek elviselhetetlen helyzetbe, mert „életképtelenek”, „biológiailag töké
letlenebbek”. Általában is, ennek a biologizáló szemléletnek az egyik lényegi célja, 
hogy az emberek a társadalmi feszültségeket ne társadalmi okaikhoz vezessék 
 vissza; ugyanakkor kifejezi a „kockázattársadalom” alapélményét, hogy a világ 
„veszélyes dzsungel”,50 ahol az ember – akár a többi élőlény – küzdhet a túlélé-
sért, de nem (kivételes) ura már a sorsát meghatározó folyamatoknak.

Ez a szemlélet kedvez annak is, hogy a háborúkat, agressziókat azok több évti
zedes elutasítása után ismét „normális” (és „dicsőséget” hozó) megoldásmódok

variációi); az ezredvég filmjeiben (a boszorkányokkal s az említett vérfarkasokkal együtt) a vámpír 
is gyakran pozitív figuraként, dekadens, túlfinomult, de azonosulásra kínált főhősként jelenik meg.

46 Az állati létformákkal való azonosulás apró, esetleges, de jellemző példája, ahogy az Egy a száz 
ellen című vetélkedőben az egyénnel versengő csoportot „falkának” nevezik.

47 A gyereknevelésben prioritást kap a küzdőképesség, az önvédelem képessége; a tudományos 
kutatások jelentős része irányul a versengés törvényszerűségeinek feltárására. Magának az állatvilág
nak a bemutatásában (például az ismeretterjesztő természetfilmekben) is nagymértékben előtérbe 
kerülnek az állatok túlélésért folytatott küzdelmei .

48 „Az élet: harc” jegyében a korábbiakhoz képest jóval nyíltabban vállalt magatartásformává lesz 
a munkahelyeken is a „helycsináló”, könyöklő-taposó kíméletlenség.

49 Mint mindig, amikor a biológiai különbségeket hangsúlyozzák, tért hódít az emberek biológiai 
különbségeire alapozott rasszizmus is.

50 A világ sérülékenysége, törékenysége az ezredforduló környékén meghatározó alapélmény: 
a legfőbb tevékenységi tereppé lett számítógépes rendszert fenyegető vírustámadások lehetőségétől, 
a terrortámadások elleni védőháló „lyukaitól” a pénzpiacok sebezhetőségén, egész nemzetgazdaságok 
beomlásán keresztül a Föld veszélyeztetettségéig (az ember által felborított természeti egyensúlyok, 
a globális felmelegedés és az „új jégkorszak”, a Földnek csapódó meteoritok és a megavulkánok kitö
résének lehetősége, stb.) a pusztulás perspektívájából láttatott világ ez: a lehetőségei végét, az össze-
omlás közeledtét érző tőkés társadalom, mint minden mást, az önnön várható sorsáról alkotott képet is 
természetesen az egész emberiség sorsával azonosítja, világvége-víziókba vetíti ki.
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ként fogadtassák el, mint ahogy (az „iszlám által kezdeményezett” élet-halál harca 
hivatkozva) szükségesként és ennek következtében „normálisként” fogadtatják el a 
szabadságjogok korlátozásait is.

Kedvez ez a szemlélet továbbá a hangsúlyozottabban hierarchikus viszonyok
nak is; egy új elitizmus (az újmédiában kinyilvánított véleményekben is megfigyel
hető) terjedésének, amelynek szemléletében az előjogok biológiai alapon, mintegy 
„tudományosan” igazolhatóknak tűnnek, s ahol a felső csoportok létviszonyaikban 
is mesterségesen és hatékonyan elválasztják magukat az alsóbbaktól, kisgyermek
kortól kezdve és az élet minden területén: a lakóhely, a munkahely, az egészség
ügyi szolgáltatások, az üdülés, az utazás, a szórakozás, az általuk használt üzletek 
stb.: nincs az életnek szinte egyetlen területe sem, ahol az ily módon egymástól 
gondosan szegregált csoportok érintkeznének. Természetesen ez a hierarchikus el
különülés végigkísérte a tőkés társadalom (mint osztálytársadalom) tör ténetét, de a 
polgári demokratikus ideológia (és a szocializmusok nyomása) a huszadik század
ban jó ideig kedvezett az egyenlőség felé haladás szellemi áramlatainak. Ez látszik 
megfordulni az ezredvégen; most inkább a hierarchiák nyílt felvállalása a trend, a 
mobilitás bezárulása a társadalmi ranglétra alján és tetején; a beosztottakat mint 
„rabszolgákat” emlegető diskurzus; annak hangoztatása, hogy „mindenkinek tud
ni kell, hol a helye”; az elfordulás, a szolidaritás megvonása a társadalmi hierar
chia aljára kerülőktől.

A tőkés társadalom történetében egyrészt mindvégig jelen vannak ezek a moz
zanatok, másrészt egyfajta periodicitással váltakoznak a kíméletlenebb korsza
kok a kifinomultabbakkal (annak megfelelően, hogy éppen melyik kedvezőbb a 
tőke számára, és persze attól sem függetlenül, hogy az érdekvédelmi eszközök 
mennyire hatékonyan tudnak működni).51 A jelen tendenciában, a biologizmus és a 
szociáldarwinizmus a média hagyományos és új területein is megfigyelhető terje
désében három olyan elem is érzékelhető, amely túlmutat a szokásos periodikus 
mozgáson (és nem tulajdonítható pusztán a tőke mindenkori vonzódásának a 
biologikus vagy a szociáldarwinista szemlélethez). Az egyik, hogy ez a szemléleti 
divat most „lebontó” jellegű, nem valahová „felfelé” helyezi a célrendszerét, ha
nem tulajdonképpen nyíltan vállalja a színvonalbeli süllyedést. A másik, hogy vi
lágképe nem egyszerűen a kíméletlen verseny érzékelése miatt sötét, hanem azért 
is, mert „világvége”-képzetekkel és hangulatokkal terhes .52 Végül, egyértelmű az 

51 Korai, uzsorás korszakában szélsőségesen kegyetlen arcát mutatta a tőke, de aztán kifejlődött a 
polgári etika a maga nemes eszményeivel; az ipari forradalom ismét kíméletlen eszközökkel tört előre, 
de azután a romantika felerősítette a demokrácia és az altruizmus eszményeit; a huszadik században a 
fasizmus pusztításait a hosszú békeévek liberalizmusa és pacifizmusa követte, s most úgy tűnik, megint 
keményedik, etikai szempontból mind érzéketlenebbé válik a „korszellem”.

52 A mind több katasztrófafilm mellett erről a katasztrófapszichózisról tanúskodik az is, hogy a 
televíziók „ismeretterjesztő” műsoraiban is egyre nagyobb arányban van jelen ez a tematika. Vannak 
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is, hogy a a tömegek szellemi retardációjának irányában ható döntések, a „spektá
kulum társadalmában” eluralkodó igénytelen és igénycsökkentő szórakoztatás 
gyakran a szellemi termelés perspektívája ellenében tudatosan választott (annak 
esélyeit csökkentő) stratégia.

A rendszerkritika tabuja

A prokapitalista befolyásolási törekvések egyik legfőbb célja annak megakadályo-
zása, hogy széles körben merüljön fel a rendszer mint rendszer elutasításának le-
hetősége. A „szólásszabadság” eszménye következtében a rendszerkritika – sőt a 
rendszer elvi elutasítása is – megengedett, de az ilyen véleményeket a vélemények 
pluralizmusának széles palettáján könnyű meggondolatlan53 szélsőségeknek nyil
vánítani, ha pusztán maroknyi kisebbség képviseli őket. A pluralizmust erre is fel 
lehet használni, és a semlegesítő hatás még fokozódhat is azáltal, hogy a különbö
ző tényezők következtében – s ezek között vannak célzatos beavatkozások is – 
a nemzedékek, az egymás nyomában felbukkanó divatos irányzatok között éles ha-
tárok képződnek; így a közös nevező helyett mindig új szempontok kerülnek 
előtérbe, az egyes csoportok és nemzedékek egymással küzdenek, a rendszer pedig 
állandóan változónak látszik, s változatlan lényege eltűnik e változások mögött.

A média ráadásul maga is fellép a rendszer alapjait érintő radikalizmussal 
szemben. Bár közvetve megjelenhet a médiában a radikalizmus is, egészében a 
kiegyenlítő, liberális pluralista hangvétel uralkodik benne: minden, a társadalom 
alapjait illető elemzés csak mint egyéni vélemény kaphat teret (rendszerint kioltva 

olyan műsorok, amelyek a számos adaptációs technikát elhagyott-elfelejtett emberiséget legalább 
egyes veszélyek lehetséges túlélésére próbálják felkészíteni (például Bear Grylls sorozatai: a Worst 
case scenarios – a sorozat igen jó, képies magyar címe: Ha minden kötél szakad, de az angol cím még 
jobban jelzi, hogy miről is van szó – és A túlélés törvényei, de ilyen a Túlélőpárbaj vagy az Egyedül a 
rengetegben is). De a lényeg, hogy a világ alapvetően veszélyes helyként jelenik meg a műsorok nagy 
részében. Néhány jellemző cím az ismeretterjesztő csatornák riogató kínálatából: Katasztrófa, ahogy 
én láttam, Az ember mint préda, Házikedvenceink gyilkos rokonai, Emberevők, Életveszélyes albérlők, 
Halálos fogás, Bálnák háborúja, Amikor az állatok támadnak, Őskori ragadozók, Végzetes másodper-
cek, Megúsztam élve, A katasztrófa anatómiája, Szélsőséges világegyetem, Földrengető katasztrófák, 
Égszakadás, földindulás, Amikor a Föld diktál, Megacunami, Tornádók nyomában, Vulkánkitörés 
Izlandon, Vacsora a halállal (mérgező ételekről), Kihalásra felkészülni, Megelőzni az Armageddont, 
Élet az emberek után… (És mindez csak 4 ismeretterjesztő csatorna kétheti kínálatából vett példasor…) 
Az újmédiában pedig egymást riogatják ilyesmivel a Facebook posztolói.

53 Az is tipikus, hogy amikor megjelenik a médiában a rendszer alapjaival szembeni elégedetlen
ség, ehhez többnyire erőszakos utcai cselekmények képei társulnak, ami a társadalom békeszerető 
többségét általában szembe is fordítja a rendszerellenes állásponttal.
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mások ellenkező véleményével).54 (Az újmédiában, mint említettük, igen radikális 
véleménycsoportok is szerveződhetnek, itt a pluralizmust az információs rendszer 
egésze hordozza, de az esetek többségében az egyének kapcsolathálójának össze
tettsége folytán a közösségi oldalakra is többféle, egymást gyakran kiegyenlítő ál
láspont kerül fel).

A média azzal is hozzájárul a struktúra fenntartásához, hogy – mint Merton 
rámutat55 – az azonosulási mintákat felfelé (az adott status quóban domináló erők 
felé) irányítják, és fenntartják azokat az ambíciókat, amelyek a rendszert működ-
tetik .56 

Amikor egy-egy társadalomban vagy nemzedékben túlságosan felhalmozódnak 
a rendszer negatív vonásait kiemelő tapasztalatok (mint például a kelet-európai or
szágok rendszerváltása után, már kapitalista viszonyok között felnőtt nemzedék
ben), s úgy tűnik, hogy nem lehet őket jelentéktelenné marginalizálni, akkor eze
ket a tapasztalatokat s a belőlük fakadó indulatokat gyakran a szélsőjobb felé 
áramoltatják,57 mert a szélsőjobb radikalizmusa úgy fokozza fel s irányítja célra a 
felhalmozódott indulatokat, hogy eközben nem fenyegeti a rendszer alapjait .

Ilyen és ehhez hasonló módszerek segítenek a rendszerkritika minimalizálá-
sában, s ezzel összességében többnyire létrejön a „hallgatás spiráljaként” ismert 
hatás: a rendszer sokkal stabilabb lesz a benne élők tudatában, mint a valóságos 
viszonyok indokolnák, mert mesterségesen fenntartott „csendje” következtében58 

54 Az értelmiségi „szakértők” véleményét tekintélyérvként használják fel a rendszer apológiájában, 
mihelyt azonban valamelyikük rendszerkritikus hangot üt meg, a „szakértői” szerepből azonnal áttol
ják a „magánvélekedő” kategóriába. Ha alkalmas arra, hogy radikális véleményét elrettentő szélsőség
ként vagy nevetséges bohóckodásként állítsák be, helyet kap a médiában, ha nem, akkor kiszorítják 
onnan. (Az újmédiában az ilyen kiszorítást nem a szerkesztői hatalom, hanem a „megfelelő” irányba 
terelt „közvélemény” tudja megvalósítani). Mindehhez egyébként meg kell gyengíteni (a rendszer 
szempontjából olykor veszélyes vizekre tévedni hajlamos) értelmiség általános mintaadó tekintélyét is. 
Ennek is köszönhető az értelmiség szerepének az a változása a huszadik század végén, amelyet 
Bauman regisztrál. [Zygmunt BAumAn: Legislators and Interpreters (On Modernity, Post-modernity 
and Intellectuals). Cambridge, Polity Press, 1987.]

55 Robert K. merton: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Ford. Berényi Gábor. 
Budapest, Gondolat, 1980.

56 John WestergAArd – Henriette resler: Osztály egy kapitalista társadalomban. Ford. 
krokoVAy Zsolt – melis Ildikó. Budapest, Gondolat, 1985.

57 Az ilyen „terelésre” nagyon sokféle manipulációs technika létezik, a leglényegesebb kérdés az, 
hogy mit tematizál a média és mit nem. Míg a médiában hangoztatott véleményekkel (s a hivatalos 
véleményekkel vagy a média hivatásos véleményformálói által hangoztatottakkal is) egyet is lehet 
érteni, de ugyanúgy kiválthatják az ellenkező hatást, ezért nem maga a vélemény a döntő; az viszont, 
hogy mit milyen mértékben tematizálnak, nagyon nagy mértékben megnövelheti a hírekben szereplők 
társadalmi súlyát; s akinek a témái dominanciára jutnak a nyilvános diskurzusban, az többnyire köze-
lebb kerül a politikai dominancia megszerzéséhez is.

58 A szélsőjobb radikalizmusának hangossága csak növeli a rendszer alapjaival kapcsolatos 
csendet.
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a vele elégedetlenek úgy látják, hogy saját negatív tapasztalataik és véleményük 
nem általános – s így talán nem is jogos –, ezért ők sem adnak neki hangot, ami 
ismét fékezőleg hat másokra, és így tovább.59

Persze a tőkés rendszer nem csak manipulál: vannak olyan kiegyensúlyozó, bé
keteremtő mechanizmusai, amelyek a mindennapokban objektíve is csökkenthetik 
a feszültségeket, s ezzel gyengíthetik a rendszerkritikát; de ennél többre van szük
sége akkor, amikor a válságok tartóssá válnak, s a rendszer ellentmondásai egyre 
nyilvánvalóbbak lesznek. Legfőképpen arra van szüksége, hogy az emberek ne 
lássák át az összefüggéseket, ne jussanak el a valóságos ok-okozati kapcsolatok 
megértéséhez, hiszen akkor világos lenne, hogy az egyes, esetenként igen szörnyű 
tapasztalatok miként következnek a rendszer alapjaiból.

[A status quót őrző megoldások az esetek nagy részében persze nem úgy szület
nek, hogy valahol, valakik kitalálják, hogy éppen mit kell tenni a rendszer védel
mében, hanem úgy, hogy a tőke hatékony működtetésének szándéka kitermeli az 
ennek megfelelő, minél inkább ehhez a célhoz igazított intézményrendszereket, az 
azok működtetéséhez szükséges mechanizmusokat, gondolkodásformákat, szemlé
leti sajátosságokat, s aztán az ezeket az intézményeket működtető emberek e szem
léletek jegyében meghozzák azokat a döntéseket, amelyek a fentieket eredménye
zik. Sok esetben a cselekvők nem akarnak „rosszat” – még csak nem is feltétlenül 
a többiek feletti hatalom fenntartásának szándéka vezeti őket (bár persze olykor az 
is) –, csupán a nagyobb hatékonyságot, jobb szervezettséget, az akadályozó-zavaró 
tényezők kiiktatását stb. szeretnék előmozdítani. Ám amikor e célok jegyében cse
lekszenek, döntéseik következményeiként, mintegy „másodlagosan”, létrejönnek 
az itt bemutatott és még sorolandó rendszervédő automatizmusok.]

A történelem eltüntetése

Az összefüggések átlátásának esélyeit csökkenti, ha alacsony szinten sikerül tarta
ni a társadalom átlátását elősegítő képességeket. Ennek egyik hatékony eszköze a 
történelem, az irodalom és általában a művészetek leértékelése az oktatásban és a 
közítéletben. (Amikor egyes szakterületek képviselői arról panaszkodnak, hogy 
mennyire meggyengült például a műszaki oktatás, ez teljesen jogos panasz, de 
nem jogos, ha ezen az úgynevezett „humán” területek visszaszorításával próbál
nak segíteni. A „humán” tárgyak alapvető szerepe a társadalmi viszonyok megér-
tetése, az azokban való aktivitás készségeinek kialakítása, erre pedig mindenkinek 
nélkülözhetetlen szüksége lenne ahhoz, hogy ne váljon passzív, manipulálható esz-

59 Elisabeth noelle-neumAnn: The Spiral of Silence. A Theory of Public Opinion – Our Social 
Skin. Chicago, University of Chicago Press, 1984.
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közzé a sorsáról döntő hatalmak kezében.60 Persze itt nem arról van szó, hogy 
mely területek egyetemei mennyire népszerűek; e tekintetben nyilván egyfajta 
egyensúly az optimális: a lényeg az, hogy a humán területek oktatása során való
ban növekszik-e a társadalom átlátásának képessége, vagy csupán üres és szemlé
leti rendszerré össze nem álló ismeretek elsajátítása – és apologetikus érvelések 
terjesztése – folyik.)

A tőkés társadalomnak érdekes (és változó) a viszonya a történelemhez (is). 
Születésekor maga a legfőbb támogatója a történelmi szemlélet kialakulásának, 
mert a történelem mint előrehaladó mozgás az állandó változtatás szükségességét 
sugallja, a „haladás” eszményének kedvez, márpedig egyfelől a tőke lényegéhez 
tartozik az állandó innováció, másfelől csak úgy tud hatalomra kerülni, ha – mint 
a történelem, a „haladás” aktuális ágense – félretolja útjából a „múlt” erőit. Hata
lomra kerülvén viszont már ő sem érdekelt a status quo alapvető változásában, 
s így a történetiség is egyre kevésbé fontos a számára. Ráadásul a tőke innováció 
iránti elkötelezettsége nem jelent tudatos, tartós építkezést: nagyon is jelenorien
tált, a piac kiszámíthatatlan változásaihoz igazodó. Ez a jelenorientáltság a tőke 
szemében leértékeli, lényegében feleslegessé teszi a történelmet. Különösen felerő
södik ez abban a korszakban, amely az egész modernizációs gondolat válságával 
jellemezhető. A történelemre ilyenkor a regnáló hatalomnak csak abban az esetben 
van szüksége, ha nem az oksági összefüggésekre mutat rá, hanem időtlen azonos
ságot jelez (a posztmodern a jelen sajátosságait összevegyíti, összemossa a múlttal 
és jövővel, a különböző múltakat egymással, s ezzel segít a jelen kimerevíté-
sében).61

60 A történeti tudatosság a modern, az individualitásra alapozott társadalmak egyik legfőbb dina
mizáló tényezője: ez ad ugyanis az egyénnek az egyéni élethatárain túlnyúló perspektívát; a történeti 
tudat nélküliség egyúttal perspektívanélküliséget is jelent. 

61 A médiában természetesen sokféleképp megjelenik a történelem. Az ismeretterjesztő anyagok 
azonban inkább történelmi jelenségeket járnak körül, azoknak vagy egyediségét hangsúlyozva, vagy 
ha valamilyen törvényszerűségre utalnak a történelmi példa kapcsán, az többnyire olyasmi, ami a 
jelent, a jelen értékrendjét igazolja, s a legritkább esetben sugallják azt, hogy a jelen is csak egyike a 
történelem relatív érvényű korszakainak. (Ha ilyesmivel találkozunk, akkor az a fentebb említett 
katasztrófapszichózis kategóriájába tartozik, és nem olyan elemzés, hogy miként lehetne a jelen viszo
nyait emberibbekké tenni). A „történelmi” filmek nagy része pedig vagy a mai viszonyokat és érték
rendeket vetíti ki a történelembe – azokat ezáltal mintegy örökkévalónak ábrázolva –, vagy olyan 
fantázia-múltakat konstruál, amelyekkel kapcsolatban fel sem merül a valóságos történelmi mozgások 
megismerésének lehetősége.
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A jótékony fátyol

„A rendszerre jellemző képmutatás csúcsa, hogy a valódi döntéseket, amelyeket 
meg kell hozni – s amelyeket valójában már meg is hoztak, méghozzá a legönké
nyesebb módon –, elrejtik a szem elől.” 62, Vagy miként ugyanerről Habermas írja: 

A kommunikatív módon strukturált életvilágot instrumentalizáló, rendszerszerű kénysze
rek szubjektív észrevétlensége a megtévesztés, az objektíve hamis tudat jellegét ölti. Rejtve 
kell, hogy maradjanak a rendszernek az életvilágra gyakorolt behatásai […] Ebből szerke
zeti erőszak keletkezik, amely anélkül, hogy kézzelfoghatóvá válna – hatalmába keríti a le
hetséges kölcsönös megértés interszubjektivitásának formáit […] a kommunikációban 
résztvevők számára tipikus módon előre meghatározzák az objektív, a társadalmi és a szub
jektív világ összefüggését .63 

Tütő László összefoglalásában: 

Az áthelyezett küzdelem a bírálat irányát eltereli az alapstruktúráról. Hatására mást táma
dunk, mint ami az általunk célzott eredményhez vezethet:
– a konfliktusok bizonyos szereplőit a konfliktusokat előidéző rendszer helyett;
– kifejezéseket, kategóriákat a mögöttük levő tartalmak helyett;
– kisebb visszásságokat az alapvetőek helyett;
– a rendszer egyes részmegnyilvánulásait a rendszer egésze helyett;
– tüneteket az alapok helyett;
– felszíni jelenségeket a gyökereik helyett;
– egyes következményeket a kiváltó okok helyett;
– bizonyos eseményeket, tényeket a struktúra helyett.64 

Az elterelés többszörös technikával történik: egyrészt a média szereplői „meg
termelik” mindazt, amire a rendszer alapjairól át lehet terelni a figyelmet; előtérbe 
állítják a bűnbaknak megtehető szereplőket, a kisebb visszásságokat, a tüneteket, 
a felszíni jelenségeket, az okok helyett megvizsgálható következményeket, létre
hozzák a tartalmak helyett diskurzusmeghatározóvá tehető kategóriákat, kifeje-

62 mészáros István: A tőkén túl. Közelítések az átmenet elméletéhez, I. Az ellenőrizhetetlenség 
árnya. Budapest, Eszmélet könyvtár, L’Harmattan – Eszmélet Alapítvány, 2008. I/340. – Minthogy a 
tőkés érdekek jelentős része nem nyíltan, deklaráltan érvényesül, ezért bármely kritika, ami ezen érde
kek érvényesítésére hívja fel a figyelmet, „bizonyítatlan állításnak”, megalapozatlan szándéktulajdoní
tásnak, összeesküvés-elméletnek minősíthető.

63 Jürgen hABermAs: A kommunikatív cselekvés elmélete I–II. Ford. felkAi Gábor – király Edit. 
Budapest, ELTE Filozófiaoktatók Továbbképző és Információs Központja – ELTE Szociológiai Intézet 
és Továbbképző Központ (Filozófiai Figyelő és Szociológiai Figyelő kiadványa), 1985. 205. (Kiem.: 
K. A. – K. G.)

64 tütő László: Obama bin Laden. Eszmélet (86), 2010. 166. 
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zéseket. Másrészt teret adnak mindazoknak a tőlük függetlenül felbukkanó sze-
replőknek, mindannak a kisebb visszásságnak, tünetnek, felszíni jelenségnek, 
következménynek, kategóriának és kifejezésnek, amely – bárhol jön is létre – al
kalmas arra, hogy a lényeg helyett szerepeljen .

Az utóbbi évtizedekben az elterelés aktív mechanizmusai igencsak kifejlődtek. 
Ahogy az ókori Rómában a cirkuszi látványosságokkal fedték el a rendszer fe
szültségeit, a cél most is hasonló: a társadalom tagjai ne jussanak el a rendszer 
egész sorsukat meghatározó összefüggéseihez és a rendszer „leváltásának” lehető
ségéhez. „A modern spektákulum azt képezi le, amit a társadalom megtehet, de 
ezen az ábrázoláson belül a megengedett abszolút módon szemben áll a lehetséges
sel. A spektákulum dolga fenntartani az emberek öntudatlanságát, miközben a lét
feltételeik gyakorlatilag folytonosan változnak.” 65 Természetesen a nyilvánosság 
egésze nem azonosítható az ily módon tudatosan kialakított spektákulum-világgal, 
de annak egyre nagyobb szerepe van az adott – egyre tűrhetetlenebb – viszonyok 
fenntartásában.66

Nem csak a spektákulum biztosítja az elterelést. Jelentős részben az elterelés 
része maga a politikai rendszer is. Ebben a rendszerben természetesen születnek 
igen lényeges, az emberek sorsát nagymértékben meghatározó döntések is, a poli
tikai küzdelmek jelentős részében azonban olyan kérdések tematizálódnak – a mé
dia fókuszálása pedig igen sokszor tovább erősíti ezek tematikus súlyát –, amelyek 
maguk is alkalmasak a rendszer alapjait alkotó összefüggések elfedésére. A politi
kában megvitatott kérdések gyakran ideológiai ütközéseket jelentenek, amelyek 
mögé, azok értéktartalmainak és a hozzájuk fűződő érzelmi asszociációknak kö
szönhetően, jelentős tömegek – s különösen az ideológiatermelésben is részt vevő 
szellemi termelők csoportjai – felsorakoztathatók; ám gyakran később az derül ki, 
hogy ezek az ideológiai preferenciák is csak üzleti érdekeket lepleztek (vagy az 
üzlet utólag használja ki az ideológiai konjunktúrát); s a politikába bevitt szociális 
hangsúlyokból a „szociális biznisz”, a nemzeti hangsúlyokból a „nemzeti biznisz”, 
a környezetvédelmi hangsúlyokból a „környezetvédelmi biznisz” profitál. Termé
szetesen nem mindig történik ilyesmi, de a tőkés rendszer igen jól ki tudja hasz
nálni a parlamentáris többpárti demokráciában s annak jellegzetes politikai-ideoló
giai működéseiben rejlő lehetőségeket.

Az egyik legfőbb „elfedendő” összefüggés természetesen az alapviszony: a ter
melők által létrehozott érték és a tőkés profit közti összefüggés tabu;67 az, hogy 
hány termelő munkájából szerez hasznot a tőke, úgy fogalmazódik meg, hogy 

65 Guy deBord: A spektákulum társadalma. Ford. erhArdt Miklós. Budapest, Balassi – BAE 
Tartóshullám, 2006. 16. 

66 hArdt–negri i. m. (12. lj.) 321–323. 
67 Ezt próbálják elfedni azzal, amikor „gazdaságosságról” beszélnek (ezen mindig a munka kizsák

mányolási fokának növelését értik).
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„hány embernek biztosít munkát”, „hány munkahelyet teremt”; s mindazokat a kö
veteléseket, amelyekkel a munkavégzők a maguk pozícióit javíthatnák a profit ká
rára, irracionálisnak és/vagy megvalósíthatatlannak nyilvánítják. „A gyárban ab
ban rejlik a tőke hatalma, hogy a mindennapok szokásos gyakorlatában ki tud 
zárni bizonyos lehetséges munkáscélokat azon az alapon, hogy azok megvalósítha
tatlanok.” 68 Ezt a munka képviselői az esetek nagy részében – egyes, nem túl lé
nyegi, de kézzelfogható kedvezmények fejében – elfogadják; a tőke nyomása és e 
kompromisszumok érdekében kifejtett manipulációs technikái mindmáig többnyi
re hatásosak . 

Ha ugyanis egyszer a fönnálló társadalmi-gazdasági rendszert adottnak vették a jogos kö
vetelések és törekvések szükségszerű kereteként, akkor már mindent „realisztikusan” kel
lett értékelni […] Ebből aztán az következett, hogy az egyenlőség eszméjét szigorúan alá 
kellett rendelni a „méltányosság” és „igazságosság” megfontolásainak, megfelelő mérce
ként alkalmazva a „méltányosságot” meg az „igazságosságot” mindenre, amit csak a tőke 
képes és hajlandó volt átengedni a maga ingadozó mértékű nyereségéből.69 

A médiában a társadalmi viszonyok szereplői mindig egyénekként jelennek 
meg, s így a társadalmi struktúra biztosította egyenlőtlen viszonyok helyett egyen
lőnek feltételezett egyéneket találunk egymással szemben: a „méltányosság” és az 
„igazságosság” ilyen esetben mindkét fél nézőpontjának figyelembevételét követeli 
meg, ahol is a dolgozó munkához és munkabérhez való joga azonos súlyú a tőke
tulajdonos profithoz való jogával. Ebben a beállításban elfedődik egyrészt az, hogy 
míg annak, hogy a dolgozó megkapja a munkát és a munkabért, a tőketulajdonos 
feltételéül állíthatja, hogy ő megfelelő profithoz jusson, a dolgozó nem állíthatja a 
tőketulajdonos profitjának feltételéül azt, hogy munkát biztosítson neki, mert vi
szonyuk létéről vagy nem létéről a tőketulajdonos dönt. (A dolgozó dönthet úgy, 
hogy kilép a viszonyból, de nem dönthet arról, hogy a tőketulajdonos alkal mazza-e 
őt vagy sem). Másrészt a látszólag egyének közötti munkaszerződésben elfedődik 
az, hogy a tőketulajdonos és a dolgozó viszonya alapvetően nem két egyenrangú 
egyén viszonya, hanem a tőketulajdonos(ok) viszonya a dolgozók sokaságával, 
amelyben a tőketulajdonos legfeljebb e sokasággal állítható equilibriumba, vagyis 
a három embert foglalkoztató tőketulajdonos három, a tízezret foglalkoztató vi
szont tízezer dolgozóval „egyenlő súlyú”.70

68 WestergAArd–resler i. m. (56. lj.) III/7, 515. 
69 mészáros i. m. (62. lj.) I/330. 
70 Ezeken az egyenlőtlenségeken nem változtat az, hogy ma már a tőketulajdon igen gyakran nem 

egyes egyének, hanem csoportok, szervezetek kezében van, azon meg különösen nem, hogy mind a 
dolgozói, mind a tulajdonosi oldal nézőpontja a médiában egyének nézőpontjaként, véleményeként 
jelenik meg .
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Divide et impera

Az egyik legfőbb technika, amelyet – mint bármely más hatalom – a tőkés hatalom 
is alkalmaz a vele szemben állók ellenében, a lehetséges ellenerők megosztása: 
a munkásság imént jelzett érdekérvényesítési korlátozottságának is egyik fő oka 
a megosztottság, az egyes dolgozói csoportok egymás elleni kijátszásának lehető
sége. A szellemi termelők megosztottsága még nagyobb. Minthogy a szellemi ter
melők ideológiákat is termelnek, a tőke ezek közül válogatva – túl azon, hogy 
mindig a számára éppen legmegfelelőbbet „vásárolhatja meg”, helyezheti előtérbe 
(s az egymással is ütköző részérdekek pluralizmusában e részérdekek mindegyike 
is megtalálhatja a neki megfelelő ideológiai támasztékot) – egyúttal ki is játszhatja 
egymás ellen ezeket az ideológiákat, saját belső megosztottságát rákényszerítve a 
szellemi termelőkre is. De minden szempontból igyekszik a szellemi termelőket 
mindinkább fragmentálni (ezt segíti az az ideológia is, amely a szakértői kom-
petenciát mind szűkebb területekre szorítja vissza), az egyes szellemi termelők 
 elméleteiben, ideológiáiban rejlő eltéréseket pedig ideológiai szembenállássá, el
lenségeskedéssé segít fokozni, antagonizmusokat képezve „nemzetiek” és „koz
mopoliták”, „konzervatívok”, „liberálisok” és „szocialisták”, „modernizálók” és 
„értékvédők”, városiak és falusiak (fővárosiak és vidékiek), materialisták és idea
listák, istenhívők és ateisták, keresztények, mohamedánok és zsidók, hinduk és 
muszlimok, a különböző etnikumok stb. között, le egészen az egyes tudományos 
iskolák csatározásaiig .71 Minden társadalomnak szüksége van összerendező gon
dolati magra, s felívelő szakaszában a polgári társadalom is törekedett ilyenek ki
alakítására, mihelyt azonban olyan eszmék is felbukkantak, amelyek e világ alap
jait is megkérdőjelezték, elveszett az összerendező mag; ettől kezdve magát a 
megosztottságot szentesítő értékrelativizmust tették „összerendező eszmerend-
szerré”, s a megosztottságot – összemosva azt az egyes egyének egymástól szük-
ségképpen eltérő tapasztalatainak, gondolatainak pluralizmusával – igyekeztek 
örök szükségszerűségnek feltüntetni, s ekként tartósítani.

Ez a megosztottság nem csak az ideológiában érvényesül: a társadalom egész 
működése erre alapozódik, mert jóllehet az egyre komplexebb világban mind na
gyobb szükség lenne az összefüggések átlátására, a tőkének alapvető érdeke a 
részérdekekre való széttöredezés, mert ezzel a rendszer negatívumainak alapoka, 
a tőkeviszony elleplezhető, s e negatívumok létrejöttében a tőkés termelési mód 
mint rendszer felelőssége eltüntethető. Az egymás ellen kijátszott részérdekek pe-
dig egymást „tartják kordában”.

71 A szellemi termelési mód adekvát logikája szerint egyáltalán nem szükséges ezen különböző 
ideológiák szembenállása, természetesen mindegyik alapján lehet szellemi értékeket termelni, s ezek a 
különböző nézőpontokból létrehozott értékek mindig szintetizálhatók is.



152 Határtalan médiakultúra

 A részekre bontás egészen az individuumig terjed. A polgári individualizmus 
egyúttal atomizációt is jelent,72 ez pedig az ellenerők megszerveződésének gyengí
tésén kívül már csak azért is előnyös a tőke számára, mert az atomizált egyének 
fogyasztókként is könnyebben befolyásolhatók.73

Ezt a fragmentáló hatást fokozza az is, hogy a polgári gondolkodásnak az egész 
tőkés korszakon keresztül meghatározó sajátossága volt a (természettudományok 
szemléletét uraló, de a társadalomtudományokban is érvényesülő) részekre, ele-
mekre bontás.

72 Beck ezt az individualizációt elemezve megállapítja, hogy a késő kapitalizmusban létrejön a 
foglalkoztatottaknak a hagyományos munkásosztálynál jóval kiterjedtebb osztálya, de olyan társadalmi 
szerkezetben, amely nem fogja össze a dolgozókat osztállyá, hanem individualizálja őket – „helyzet és 
témafüggő koalíciókat” képez, a konfliktusok pluralizálódnak, a pártok elvesztik osztályjellegüket, s a 
problémák mediatizálása dönti el, hogy az egyes választók kire szavaznak. [Ulrich Beck: Túl renden 
és osztályon? Ford. Berényi Gábor és kerékgyártó Béla. In: Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi 
rétegződés komponensei. Budapest, Új Mandátum, 1999.]. Szalai Erzsébet ehhez hozzáfűzi, hogy a 
politikai váltógazdaság egészében is valódi alternatívából (ha ugyan valaha is az volt) az ellenerők 
megosztásának és a manipulá cióknak az eszközévé válik. (szAlAi Erzsébet: Az újkapitalizmus és ami 
utána jöhet. Budapest, Új Mandátum, 2006. 15.)

73 Ez az egyénekre bontás nem az individualitás kibomlását, hanem csak a tőkének megfelelő 
fragmentációt szolgálja. Lényege nem az individualitás kibontása, hanem a közösségektől való meg-
fosztás. Az individuális identitás csak közösségekkel való interakciók sorozatán keresztül lehetséges, 
de az újkapitalizmus éppen ezt a „másikat” számolja fel, írja Szalai Erzsébet, s ezzel az egyén szabad 
választását is. Márpedig „közösségek nélkül nincs identitás, identitás nélkül nincs individuum – és 
individuum, individualitás nélkül […] a szabadság is csupán fikció” [szAlAi i. m. (72. lj.) 25.] 
„Közösségek nélkül nem vagyunk mások, mint önrendelkezésüktől megfosztott »társadalmi atomok«. 
Akik tökéletesen ki vannak szolgáltatva a »társadalmi szükségszerűségek« változásának és a minden
kori uralkodó elitek önkényének. És akik az identitás hiányából fakadó önreflexiós deficit következté
ben ezt a helyzetüket fel sem ismerik”. (Uo., 25.) Az egységes individuum helyett az ezredforduló 
embere szerepek laza halmazából áll. Mint Habermas fogalmaz: „A magánemberek okoskodó közös
ségének kommunikációs kapcsolata szétszakadt: az egykor belőle kialakuló közvélemény részben 
felbomlik közösség nélküli magánemberek informális véleményeire, részben a publicisztikailag haté
kony intézmények formális véleményeiben összpontosul.” [Jürgen hABermAs: A társadalmi nyilvános-
ság szerkezetváltozása. Ford. endreffy Zoltán. Budapest, Gondolat, 1971; szAlAi i. m. (72. lj.) 40.] 
Mindennek következtében nincs kollektív vélemény, s így nincs megoldáskísérlet, alternatíva, a rend
szer alapjait érintő kritika sem. [szAlAi i. m. (72. lj.) 41.] Ugyanezt Beck úgy jellemzi, hogy: „Az 
egyén és a társadalmi struktúra egyre közvetlenebb kapcsolatba kerül egymással, s így a kollektív sors 
közvetlenül egyéni sorsba és pszichés konfliktusokba csap át […] az osztálytudat tükre eltörött, de nem 
esett szét, és minden töredék az egészet tükrözi a maga sajátos látószögéből, anélkül, hogy a repedések 
behálózta kép a kis részekre tagolódó tükörfelületen egy közös képet mutatna. [Beck i. m. (72. lj.) 
447.] „A társadalmi egyenlőtlenségek éleződése és individualizálódása egymásba nyílik. A rendszer
problémák emiatt egyéni kudarcokká alakulnak át, és politikailag leépülnek. A hagyományoktól meg
fosztott életformákban egyén és társadalom új közvetlensége jön létre, a válság és betegség közvetlen
sége abban az értelemben, hogy a társadalmi válságok egyéni válságoknak mutatkoznak, s társadalmi 
jellegük csak nagyon feltételesen és közvetve vehető észre.” (Ulrich Beck: A választás tétje. Ford. 
g. klement Ildikó. Szeged, Belvedere, 2003. 134.)
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A késő kapitalizmusban még a művészet is – amely pedig lényege szerint össze
kötő és összefüggésekre orientált – fragmentáló hatásokat fejt ki: egyrészt azáltal, 
hogy szétesik egymástól független és elkülönülő ízlés- és stílustípusokra; másrészt 
azáltal, hogy a tőkés ideológiában a művészet lényegévé nem megismerő, hanem 
önkifejező (és másoktól megkülönböztető) funkciója, s a művészet értékelésének 
alapjává az individuális tehetség-tehetségtelenség dimenziója válik.

A média már csak szerkezete – a csatornák pluralizmusa, az interneten megje
lenő tartalmak sokasága – következtében is ezt a fragmentáltságot és relativizmust 
sugallja, de a médiában megszólalók gyakran explicite deklarálják is, hogy ezt 
tartják a világ lényegének .74 

Mindenesetre mindennek az eredménye a szellemi termelők – és az egész társa-
dalom – széttöredezettsége különérdekű, egymással vetélkedő-ütköző csoportokra-
egyénekre, akiknek eszük ágában sincs erőiket egyesíteni olyanokkal, akiket 
egyébként ádáz ellenségüknek látnak (vagy legalábbis mélységesen idegennek). 
A tőke a termelők és a tőke alapvető ellentétét ily módon egy olyan pluralista rend
szerrel fedi el, amelyben mind a hatalom, mind az annak alávetettek társadalma 
rendkívül megosztottnak tűnik. Westergaard és Resler azonban kimutatja, hogy ez 
csupán egy mesterségesen kialakított, a lényegi viszonyokat megkerülő rendszer, 
amelyben azok mögött a nézeteltérések mögött, amelyek alapján a „fent” és a 
„lent” világa is mélységesen plurálisnak tűnik, valójában egyáltalán nem állnak 
antagonisztikus ellentétek; azok a különbségek, amelyek viszont valóságosan meg
osztják a társadalmat, nem kerülnek be a diskurzusokba, tabutémák maradnak.75 

Az (át)értelmező hatalom 

A következő átfogó manipulációs módszer, amelyet a status quo védelmében alkal
mazhatnak, az egyes jelenségek (át)értelmezése . 

Az egyik legalapvetőbb átértelmezés magának az antikapitalizmusnak az átér
telmezése . Miután sikerül a vélemények pluralizmusának hangsúlyozásával min
den véleményt relativizálni,76 azok az álláspontok, amelyek – például azáltal, hogy 

74 A magányos hős filmbeli toposza is ezt a világképet húzza alá: a világ egymástól különböző 
egyének versenye és küzdelme, s amikor az egyén a világrenddel találja magát szemben, ez is csak az 
egyén (legfeljebb néhány más egyén segítségét igénybe vevő) küzdelme lehet.

75 WestergAArd–resler i. m. (56. lj.) 302–307.
76 A véleménnyé lefokozott igazságok pedig könnyen marginalizálhatók, elterjedésüket nagymér

tékben korlátozni lehet. Egy másik relativizáló technika az egyén mögött álló nagyobb társadalmi 
egységek „eltüntetése”: vagy úgy, hogy tagadják az ilyen nagyobb egységek (például az osztályok) 
létét (feloldva azokat az egyének egymástól különböző különösségében); vagy úgy, hogy „szociális 
konstrukcióknak” minősítik őket (például a nemzeteket), amelyek így tehát sokkal inkább meghatáro
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a rendszer egészét bírálják – a partikuláris (magán)véleménynél nagyobb érvényre 
tartanak igényt, azonnal szélsőségesnek, elfogultnak, megengedhetetlenül „esszen-
cialistának” minősíthetők. Miután az uralkodó diskurzusokban nem jelenik meg 
a rendszeregész, csak annak részletei, szeletei, így a rendszeregészre vonatkozó 
megállapítások (bizonyíthatatlan) „összeesküvés-elméletnek”, a társadalmi több
ség nevében megfogalmazott kritikák „populizmusnak” nyilváníttatnak . Mivel 
 valóban vannak az összefüggéseket rövidre záró összeesküvés-elméletek, demagóg 
populizmusok,77 az antikapitalista gondolatok kifejtőinek különösen kell ügyelniük 
arra, hogy ne csússzanak át ezekbe, bizonyítható tényekre, és ne csúsztatásokra 
támaszkodjanak; ám még ha ügyelnek is minderre, a tőkeérdekeket szolgáló mani
puláció által befolyásolt közvélekedésben a radikális antikapitalizmus akkor is ösz
szemosódhat ezekkel a szélsőségekkel. Pedig a tőke képviselete itt is a szokásos 
kettős mércét alkalmazza: ugyanazt nevezi populizmusnak, amit – mikor az ő ér
dekeit szolgálja – demokratikus népképviseletként ünnepel; ugyanazokat ítéli el 
terroristaként, akiket – mikor az ő érdekeit szolgálja – forradalmárokként, szabad
ságharcosokként támogat; az általa „összeesküvés-elméletként” elmarasztalt ma
gyarázatoknál pedig sokkal laposabb, az összefüggéseket rövidre záró gondolat
meneteket emel időről-időre a divatos elmélet rangjára. (Arról nem is beszélve, 
hogy saját érdekeit védve időnként gátlástalanul alkalmazza akár a populista 
 demagógia, akár az állami- vagy magán-terrorizmus eszközeit, rendszerellenes 

zottjai, mint meghatározói a vélekedő egyéneknek. (Lásd például Ernest gellner: Nations and 
Nationalism. Oxford-Cambridge, Blackwell, 1983.; Benedict Anderson: Imagined Communities. 
Reflection on the Origin and Spread of Nationalism. London – New York – New Delhi, Verso, 1992.) 
A nyolcvanas-kilencvenes években divat lett minden nagyobb társadalmi egységet ilyen konstrukció
ként meghatározni, akár az egész társadalmat is. (Anthony giddens: The Constitution of Society . 
Cambridge, Polity Press, 1984.) Az, hogy ezt főleg „baloldali” társadalomtudósok végezték (akik 
marxista iskolázottságuk következtében hozzászoktak ahhoz, hogy a társadalmi jelenségekre mint 
„felépítményekre” tekintsenek), mit sem változtat azon, hogy a gondolati következmények alapvetően 
megfelelnek a tőke relativizáló érdekeinek.

77 Populizmus természetesen van. Žižek definíciója szerint: „A populista politika végeredményben 
mindig az egyszerű emberek frusztrációjára, elkeseredésére alapoz, arra az érzésre, hogy »Nem tudom, 
mi folyik, de elegem van! Ez nem mehet így tovább! Ennek véget kell vetni!« – ami nem más, mint 
egy türelmetlen kitörés, a türelmes megértés elutasítása, a komplexitás miatti kétségbeesés és a nyo
mába lépő meggyőződés, hogy lennie kell valakinek, aki felelős a zűrzavarért, és szükségképpen 
megjelenik a »próféta« vagy a »vezér«, aki éles logikájával mindent megmagyaráz. Éppen a valódi 
megértés elutasításában rejlik a populista politika tisztán fetisizáló dimenziója. […] Ezért nagyon is 
megfelelő itt Nietzsche érvelése: a végső különbség a valóban radikális, felszabadító és a populista 
politika között az, hogy az autentikus, radikális politika aktív, ráerőlteti vízióját a lakosságra, míg a 
populista alapvetően reaktív, a zavaró betolakodóra adott reakció. Más szavakkal a populizmus meg
marad a »félelem politikája« egyik változatának: a korrupt betolakodótól való félelem felkeltésével 
mobilizálja a tömegeket.” (Slavoj ŽižeK: 1968-ban a struktúrák kimentek az utcára – vajon megint 
megteszik-e? Ford. BArthA Eszter . Eszmélet (80), 2008. 199–200.)
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kritikusaival – a „gonosz szándékok vezérelte kommunistákkal”, a „mindent le
rombolni akaró anarchistákkal” vagy akár a „fanatikus vallási fundamentalis-
tákkal” – szemben pedig az összeesküvés-elmélet klasszikus formáit mozgósítja).78 
Mindenesetre a tőke egyik komoly hatalomfenntartási eszköze, hogy a hagyo-
mányos médiában a tőkeérdekeknek megfelelő álláspontú véleményirányítók 
 alkalmazásával, előtérbe helyezésével fenntartja, az újmédiában pedig igyekszik 
megszerezni a minősítés monopóliumát,79 azt, hogy a társadalomról való gondol-
kodásban az ő képviselői definiálják nemcsak azt, hogy mi a „racionális”, hanem 
azt is, hogy mi a „tisztességes”, az erkölcsileg elfogadható. Ennek a manipuláció
nak az eredményeire azután további lépések is ráépíthetők. Miután például az 
egész marxizmust betolták a nem „comme il faut” gondolatok halmazába,80 elég 
bármely bátortalan kritikát vagy a rendszer titkait kifecsegő elemzést lemarxis-

78 Ugyanaz történik ezzel kapcsolatban is, mint amikor nemcsak a valóban soviniszta agresszi-
vitást, hanem a kis népek védekező ellenállását is „nacionalizmusként” bélyegzi meg a hódító „nagy
népi” nacionalizmus (vagy a nemzetek felett uralkodó nemzetközi tőke).

79 A plurális médiakínálatban persze megjelenhetnek olyan médiumok is, amelyek a tőkeérdekek
kel ellentétes álláspontokat preferálnak, minthogy azonban minden médium működtetése tőkeigényes, 
sokkal nagyobb súlyra képesek szert tenni azok, amelyek mögött a saját érdekeiket természetesen 
érvényesíteni igyekvő nagytőkék támogatása áll. Az újmédiában, már csak annak hálózatos szerkezete 
miatt is, jóval nagyobb az esélye más álláspontok megjelenésének és terjedésének, de a tőkehatalom 
által megnyert hangadó értelmiségiek és egyéb véleményformálók itt is megszerezhetik a minősítés 
kulcspozícióit, arról nem is beszélve, hogy a tőketámogatás mértékétől az újmédiában sem független 
az, hogy milyen vélemények mekkora mennyiségben és a tömeges befolyásolás szempontjából meny
nyire kedvező helyen tudnak megjelenni.

80 A marxizmus egyoldalúvá, szélsőségessé minősítése mellett a mai napig komoly szellemi erőfe
szítéseket tesznek elavultságának bizonygatására is. (Vagy azt hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi rend
szer már nem az, amit Marxék elemeztek, vagy azt, hogy a marxi megközelítést haladta meg a tudo
mány; vagy azt, hogy a rendszer sokkal bonyolultabb annál, ahogy azt a marxizmus elgondolja, vagy 
azt, hogy az emberek – a marxista feltételezéssel ellentétben – nem akarják a rendszer alapjait megvál
toztatni. A lényeg az, hogy ahelyett, hogy leválasztanák a marxizmusról azt, ami tényleg tévedés 
benne, az egészet támadják, az egészet akarják kiiktatni a közgondolkodásból – legfeljebb olyan ele
meit elismerve, amelyek nem jelentik a rendszer alapjainak megkérdőjelezését.) A piaci verseny társa
dalmának ez az általános megoldása a tudományban. Állítás, tagadás, a tagadás tagadása. A szellemi 
termelési móddal adekvát szemlélet egyáltalán nem így építkezik. Tudván, hogy ugyanazokat a jelen
ségeket nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, nem az a cél, hogy az egyik egyoldalúságot egy 
másikkal helyettesítsük, hanem az, hogy a különböző nézőpontokat engedjük szintetizálódni; keressük 
meg közös nevezőjüket. A marxizmus magyarázata a termelési módra vonatkozóan, a marxizmus osz
tályszemlélete valóban csak egy a lehetségesek közül, de mivel ez is a lehetséges igazságok egyike, 
mint bármely más elmélethez, ehhez is az a megfelelő viszony, ha ennek az igazságait is szintetizáljuk 
mindazokkal az igazságokkal, amelyek más elméletekben születtek. Az persze továbbra is elkötelező
dés kérdése, hogy a sok magyarázat közül ki melyiket tartja a döntőnek, leglényegibbnek, ennek 
igazságfoka viszont nem a tudományban, hanem a társadalmi gyakorlatban dől el (és mindig az éppen 
fennálló körülmények függvénye). Nyilván azoknak a magyarázatoknak nagyobb a relevanciája, ame
lyeknek figyelembevételével alapvetőbb változásokat lehet elérni.



156 Határtalan médiakultúra

tázni ahhoz, hogy kikerüljön a „komolyan vehető”, „tudományos”, azaz a tárgyi-
lagos, legitim elgondolások köréből. A lényeg az, hogy „(…) a globalitás hata-
lomszerkezetének harmadik intézményi elemét az értelmező hatalmak jelentik, 
amelyek lényegében a globális média rendszerén keresztül nyilvánulnak meg. Ezek 
fő feladata, hogy létrehozza, illetve folyamatosan újraalkossa és üzemeltesse azt 
az értelmezési keretet és fogalomkészletet (összefoglaló néven: ’narratívát’), amely 
a globalitás hatalmi rendjét mint ’természeti törvényt’ tünteti fel. És amelyben 
minden ezzel való szembeszegülés csakis tudatlanságot vagy destruktív törekvése
ket takar,81 így vagy a ’pedagógia’, vagy a legitim erőszak eszközeivel kell fellépni 
ellene.”82 A mindezzel elérni kívánt alapcél annak sugallata, hogy a fennálló hatal-
mi rendszer az egyetlen lehetséges társadalmi létforma.

A figyelemnek a lényegről való elterelését segíti az is, hogy részproblémákat az 
alapkérdésekkel azonos szintre emelnek. Az utóbbi időben például elterjedt, hogy 
– ha még egyáltalán elismerik az osztályok tényét – az „osztályellentétekkel” egy 
szinten tárgyalják a nemi (gender) és etnikai ellentéteket (és elmarasztalják, reduk
cionistának minősítik az osztályszemléletű kritikát, mondván, hogy az csupán 
egyetlen szempontot vesz figyelembe). Dyer-Witheford teljes joggal hívja fel a fi
gyelmet arra, hogy ezzel a rendszerkritikát a kritikai szempontok egyikévé deg-
radálják (a rasszizmus, hímsovinizmus stb. bírálata mellett), holott nem azok szer
vezik a társadalmi rendet, hanem a tőke (tehát mindenképpen a tőkeviszony a 
lényegi elem), és ez az, ami igazából mindent redukál (a nőt élvezeti tárggyá,83 
a „fajt”, etnikumot lényegi – szociális – különbségképző elemmé stb.).84 Ugyanez 
vonatkozik a környezetvédelem meghatározó szemponttá emelésére is: a környe
zetvédelem valóban élet-halál kérdés, de a környezetrombolás megállíthatatlan a 
haszonorientált rendszer alapjainak megváltoztatása nélkül.85 (Arról az általános 
gyakorlatról nem is beszélve, amikor – az emberek különböző, a társadalmi viszo

81 Amikor például John Lennon lázadását elemezve azt gyermekkori árvaságával, a munkáscsalád
ban kapott rendőrellenességgel, a „művész egzaltáltságával”, személyes sértettséggel vagy rá rossz 
befolyást gyakorló személyek hatásával magyarázzák, ezzel azt sugallják, mintha „normális”, szemé
lyében nem sértett ember magától soha semmi kivetnivalót nem találhatna a fennálló rendszerben.

82 Bogár László: „Hálózatok” világuralma, avagy globális háborúk rejtett dimenziói a XXI. szá
zad első évtizedeiben. In: sándor Péter – VAss László – tolnAi Ágnes (szerk.): Magyarország Poli-
tikai Évkönyve 2007/I. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2007. 533.

83 Ennek az elterelésnek a hatására olykor még olyan rendszerkritikusok, mint Mészáros, sem 
veszik mindig észre, hogy a női emancipációs mozgalmakban az, hogy a küzdelem hangsúlyai a nemi 
felszabadításra helyeződnek, egyúttal az osztályviszonyok kérdésétől való távolítással is járnak. 
(Akárcsak akkor, amikor „fajok” vagy „civilizációk” küzdelmének tüntetik fel a világtársadalom viszo
nyait.) A tőke érdeke mindenképpen az, hogy a dolgok mozgatóit az osztályviszonyok helyett más, 
nem a rendszer alapjait érintő síkokon keressék, le egészen az egyéni törekvésekig. 

84 dyer-Witheford i. m. (35. lj.) 13–15.
85 Uo ., 16 .
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nyokat közvetlenül nem érintő szükségleteit kiszolgálva s azok jelentőségét felerő
sítve – teljesen apolitikus témákat helyeznek a figyelem fókuszába a gasztronó-
miától a különböző játékokig, az erotikus élményektől a szörnyülködést kiváltó 
borzalmakig).

A viszonyok átértelmezésének fontos eszköze (az ellenfelek marginalizálása és a 
fő érdekellentétek más ellentétekkel való leplezése mellett) az adott uralkodó viszo-
nyok idealizálása és idillizálása. A tőkés társadalom szereti magát demokrácia-
ként, a szabad világ társadalmaként definiálni. De ez egyúttal azt is jelenti, hogy a 
tőkés formában biztosított szabadságot, és elsősorban a tőke számára biztosított 
szabadságot azonosítják „a szabadsággal”. Csak azokat a társadalmakat ismerik el 
„szabadnak” és kellőképpen „nyitottnak”, amelyekben a tőke kap szabad utat, 
amely megnyílik a tőke behatolása előtt, (jóllehet ha komolyan vesszük ezeket az 
értékeket, akkor az igazán szabad társadalmaknak a tőkétől – a kizsákmányolás
tól – is szabadnak, az igazán nyitott társadalmaknak az antikapitalizmus igazságai 
iránt is nyitottaknak kellene lenniük). A tőke azonban – önmagához képest minden 
mást fejletlenebbnek minősítve – éppen azáltal is tudja magát szabadnak, nyitott
nak, demokratikusnak feltüntetni, hogy a rajta kívülállókat eleve mindezek hiá
nyával jellemzi. „Vagy-vagy” jellegű dichotómiákat képez: a kapitalizmust az 
 államszocializmussal állítja szembe, s ezt úgy interpretálja, hogy tehát csak a de
mokrácia és diktatúra, szabadság és szabadsághiány, nyitott és zárt gondol-
kodás, „szabadságelv” és „vezérléselv” között lehet választani.86 [Hasonló a Kelet– 
Nyugat-dichotómia is: mindazt, amit nem sorolnak a („fejlett”, „civilizált”, stb.) 
Nyugat oldalára, azt a („fejletlen”, „elmaradott”, „irracionális”, stb.) „Kelet” fogal
mában mossák össze.]

A szabadság és demokrácia eszményítése, a (nyugati) kapitalizmussal való azo
nosítása ugyanolyan eufemizálása a valóságos viszonyoknak, mint ahogy ezt a tár-
sadalmat a „legracionálisabbnak” is nevezik. Pedig erről is már eléggé régóta tud
ható, hogy a racionalizmus olyan fogalmán alapszik, amely csak egy nagyon is 
speciális racionalizmus, a haszonelv szempontjából „racionális”. A tőke azonban 
mindezen pozitív értékeket mindig önmagához társítja. Egyes értékeket – ha azok 
éppen nem alkalmasak arra, hogy önmagát általuk kedvezőbb helyzetbe hozza – 
időlegesen elejt (amikor például az állam „racionalizálásnak” feltüntetett szabályo
zó tevékenységét nem érzi éppen érdekei szerint valónak, akkor megkérdőjelezheti 
a racionalitás értékét is; s hasonlóképpen függeszti fel olykor a demokrácia vagy a 
szabadság értékeinek mindenek fölötti érvényét, ha érdekei úgy kívánják), mind
ezek a korlátozások – a racionalitás, a demokrácia vagy a szabadság korlátozásai – 

86 Ezt a technikát alkalmazzák akkor is, amikor látszólag elismerik a kapitalizmus negativitását is. 
Ilyenkor ugyanis gyakran a rendszerkritikusok igazát is látszólag elismerve a churchilli érvelést veszik 
elő, és a kisebbik rossz választásának szükségességét sugallva foglalnak állást a tőke mellett. Csakhogy 
maga az alapállítás nem igaz: nem csak ez a két lehetőség létezik.
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azonban elfelejtődnek, egyének-csoportok hibájának minősülnek vagy időleges 
szükségességükkel magyaráztatnak, mihelyt újból ezek az értékek képezik legiti
mációja alapját.87

Az adott viszonyok eszményítése érdekében olyan átértelmezéseket is alkalmaz 
a tőke érdekképviselete, amelyek a tőke azon működéseiért viselt felelősséget, 
amelyek miatt a rendszer valójában nem ezek szerint az eszmények szerint műkö-
dik, áthárítják a rendszer „alattvalóira”.

A rendszer helyett tehát maguk az emberek azok, akik „pazarolnak”, akik irra
cionálisan viselkednek, akik „természetük szerint egyenlőtlenek”; ha rosszul él
nek, csak ők az okai: nem dolgoznak eleget, nem vállalkoznak eléggé bátran, stb. 
A tőke azt sugallja (mint már utaltunk rá), hogy ő adja a munkát a dolgozóknak;88 
a nyugdíjasok pedig „eltartottak” (az, hogy nyugdíjas éveik előtt mennyit fizettek 
be nyugdíjjáruléknak, s mekkora profittal gazdagították munkáltatóikat, feledésbe 
merül). Az „aki akar dolgozni, az talál munkát” szintén az ilyen rendszervédő, fe
lelősségáthárító – és egyértelműen hamis89 – érvelések közé tartozik . A kereslet 
nem csak a munkavégző képzettségéhez nem igazodik; van, amikor számszerűen 
is alatta marad a kínálatnak: vannak régiók, ahol a munkakeresők egyáltalán nem 
tudnak munkához jutni. (A tőke ilyenkor is rájuk hárítja a felelősséget: miért nem 
elég mobilak, miért ragaszkodnak annyira a lakóhelyükhöz? Arról, hogy ez a 
„ mobilitás” megint kizárólag a tőke érdeke, s a munkavállaló érdekei és alap-
vető szükségletei ilyenkor sincsenek figyelembe véve, egyáltalán nem esik szó.) 

87 A tőke által önjellemzésként propagált értékek relativitása, érdekfüggősége azonban nem azt 
jelenti, hogy ezeknek az értékeknek egyáltalán nincs valóságtartalma. Bauman például a tőke által 
szintén gyakran hangoztatott modernitás-értékkel kapcsolatban mutatja ki annak ideologikus voltát. 
Eközben bírálja azokat a modernizmus-kritikákat (Freud, Simmel, Elias), amelyek a modernizmust 
visszafordíthatatlannak, nyitott végűnek és felsőbbrendűnek látják. Ez jogos kritika: a modernitás (és 
általában a haladás) értéke is azok közé tartozik, amelyekkel a tőke rendszeresen legitimálja (s a nála 
tökéletlenebb „többiektől” megkülönbözteti), a posztmodern szakaszában – vagy más antimodern 
időszakokban – pedig amelyektől időlegesen elhatárolja magát. Bauman azonban úgy véli, hogy ez és 
az ehhez hasonló ideologikus önlegitimációk hamis tudatok. Weber mítoszának nevezi a „puritaniz
must” és „racionalitást”. Ez nem teljesen jogos: valóban volt a tőkés társadalomnak puritán szakasza 
(mint ahogy volt olyan szakasza is, amelyben az adott helyzetben legdemokratikusabb, legszabadabb, 
legracionálisabb, leghaladóbb stb. lehetőséget képviselte), de ennek érvénye nem terjedtek ki a tőkés 
társadalom egészére (ezek az eszmények nem „megvalósultak” a tőkés társadalomban, csak másokhoz 
képest hangsúlyosabban képviselték-működtették őket). Az ideologikus torzítás abban áll, ha a tőkés 
társadalmat azonosítják ezen értékekkel, ha e társadalmat ezen értékek legtökéletesebb megvalósulá
saként jellemzik .

88 Ezt annál hatásosabban képes sugallni, minél inkább támaszkodik a szellemi termelés vívmá
nyaira. Az más kérdés, hogy ugyanakkor a szellemi termelőknek minden korábbi kizsákmányoltnál 
több esélyük van ezen érvelés hamisságának átlátására.

89 Ennek az érvelésnek a hamisságára mutat rá például ferge Zsuzsa: Társadalmi áramlatok és 
egyéni szerepek. (Adalékok a rendszerstruktúra és a társadalmi struktúra átalakulási dinamikájához) .
„20 év után” sorozat. Budapest, Napvilág, 2010. 171.
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Ám e hamis érvelés leleplezéséhez nem elég az emberek mindennapi tapasztalata. 
Néhány jól boldoguló ember előtérbe helyezésével a tőkeérdekeket képviselő  média 
azt tudja sugallni, hogy „alapjában minden jól megy”, aki megfelelőképpen dolgo-
zik és alkalmazkodik – hogy mi ez a „megfelelő”, ez többnyire meghatározatlan 
marad –, az boldogul. Így azzal a többséggel, aki nem boldogul, el lehet hitetni 
– megint a „hallgatás spiráljánál” vagyunk –, hogy ez nem tipikus, ő a kivétel, aki 
a „balszerencsés” kisebbséghez tartozik, s ha ez így van, ha a többiek valóban job
ban boldogulnak, akkor a lemaradásban nyilván ő maga a vétkes.90 Itt megint jól 
hasznosítható a média konkrét, egyedi jelenségeket és konkrét egyéneket megjele
nítő természete: ahogy mintaképekre lehet irányítani a reflektorfényt, úgy köny
nyen lehet mindig olyan elrettentő példákat is találni, amelyek a „napnál világo
sabban” mutatják az egyén saját felelősségét sorsa negatív alakulásában.

A média (át)értelmező hatalma roppant nagy. Sikere érdekében önmaga tevé
kenységét is át kell értelmeznie, miközben rendszeresen – dominánsan a tőke érde
kei szerint – torzítja a valóságot, önmagát mindenek fölött hitelesként igyekszik 
beállítani.91

Az átértelmezés állandóan folyik, s mindig a tőke pillanatnyi érdekei szerint, 
így – mint ezt már több ízben hangsúlyoztuk – egy-két évtizedes távlatban éppen 
az ellenkezőjét is sugallhatják annak, amit addig – persze mindig szigorúan az 
„összesség érdekében”.92 Ezért sosem a jelenségek, sosem azok a konkrét techni

90 A médiának igen nagy szerepe van abban, hogy a rendszer lényegi ellentmondásait elfedje, és a 
jelenségek szintjére terelje át. Burke már csaknem egy évszázada megállapította (s ez is mindmáig 
érvényes), hogy (a sajtó) „ha az üzleti konfliktusok szimptómáira összpontosít és elhagyja magának az 
oknak, az üzleti konfliktusnak az elemzését, elégedettséget kelthet ugyanebben a körben – az olvasó
közönsége vélhetően leginkább véleményformáló tagjait jelentő üzletemberekben –, akiket ellenkező 
esetben elidegenítene.” Kenneth Burke: A „Mein Kampf” retorikája (eredeti: 1939). Ford. Béndek 
Péter. In: szABó Márton (szerk): Az ellenség neve. Budapest, Jószöveg, 1998. 56–87.

91 Még akik tisztában vannak a reklámok vagy a politikai kampányok manipulatív jellegével, azok 
nagy része is a média egészét többé-kevésbé hitelesnek ismeri el. A média funkcióihoz kapcsolódó 
(polgári) eszményt a valósággal összekeverve nyilván többen osztják azt a véleményt, amit Castells a 
következőképpen fogalmaz meg: „[A médiumok nagy része hiteles kell maradjon, mert] amint csorbát 
szenved valamelyik tévéhálózat vagy újság hitelessége, a versenytárs rögtön elviszi a közönségét.” 
[cAstells, i. m. (32. lj.) 433.] Ez a valóságban azonban nem így van. Egyrészt, attól még nem marad 
objektíve is hiteles egy médium, hogy hiteltelenségét az általa befolyásoltak nagy része nem ismeri fel. 
Másrészt, a médiumok versenyét nem irányítja ilyen eszményi módon az igazság iránti vonzalom, így 
amikor valamely médium gyakorlatában csorbát szenved a hitelesség, akkor a közönség nem feltétle
nül pártol el tőle; gyakran az történik, hogy mivel a közönség tudja, hogy majd’ mindegyik médium 
elfogult és hiteltelen, így egyik torzítást a másikkal egyensúlyozza ki, meghallgatja mindegyik szélső
séget, aztán megalkotja a saját véleményét .

92 Slavoj ŽižeK: Egyszer mint tragédia, másszor mint bohózat. (Szeptember 11. tragédiájától a 
pénzügyi összeomlás bohózatáig). Ford. BArthA Eszter – koltAi Mihály Bence . Eszmélet (84) 2009. 
Melléklet, 30–31. 
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kák az igazán fontosak, amelyeket a tőke érdekeinek védelmében alkalmaz. Erre 
is az az érvényes, hogy a jelenségek mögött azok közös alapját, a kapitalista ter
melési mód sajátosságait érdemes felismerni és elemezni.

Mindabban, amit felsoroltunk a tőke jellegzetes manipulációs technikái közül, 
az az alapvetően igazságtalan (és antidemokratikus), hogy – mint fentebb írtuk – 
a résztvevő felek lehetőségei egyenlőtlenek az események, a körülmények és egy-
más befolyásolására; a tőke manipulációs technikái segítségével nagymértékben 
képes az emberek tömegeit (s a szellemi termelőket is) olyan irányokba terelni, 
amelyek az ő érdekeit szolgálják (a befolyásolt emberek érdekeivel pedig ellentéte
sek), miközben ezek az emberek nem, vagy csak nagyon kevéssé tudják a tőke 
képviselőit a saját érdekeik érvényesítésének megfelelő irányokba mozdítani.93

*

Ebben a tanulmányban természetesen a média elsősorban a szellemi termelés 
szempontjából játszott szerepének, valamint szemlélet- és világképalakító hatásá
nak néhány aspektusát igyekeztünk bemutatni. Mint A média az ezredforduló után 
című részben jeleztük, a média arculata ebből a szempontból is ambivalens: a je
lenben domináns hatalmi aktorok nézőpontjának közvetítőjeként és a társadalmi 
status quo fenntartásában, újratermelésében szerepet játszó tényezőként egyfelől 
teret ad az általunk az utolsó részben taglalt manipulációs mechanizmusoknak, 
másfelől – főleg az újmédia egyes lehetőségeire gondolva – hozzájárulhat egy min
den eddiginél demokratikusabb társadalom kibontakozásához is.

93 Az, hogy a tőke szükségleteket, s ezeken keresztül „fejlődést” termel, önmagában egyáltalán 
nem baj; az igazságtalanság azáltal jön létre, hogy a tőke képviselői (vagy maga a tőkelogika szerint 
működő személytelen „piac”) határozhatják meg, hogy ki/mi a „fejlettebb”, s ki/mi a „fejletlenebb”.



tAkács ádám

A történelem vége mint történeti állapot

Bevezetés: a vég mint történeti probléma

Ha a „vég” kérdése nem szűnik meg olyan hívószóként működni, melyet a kultú
ránk általános tendenciáit megragadni igyekvő különféle elméleti erőfeszítések 
hoznak forgalomba, akkor minden jel szerint ez nem azért van, mert bennük az 
eszkatológikus víziók iránti valamifajta örök és kiküszöbölhetetlen vágyódás feje
ződne ki. Noha joggal lehet érvelni amellett – ahogyan azt Karl Löwith is tette –, 
hogy a történelem teleologikus koncepcióit életre hívó modern fogékonyság valójá
ban a keresztény üdvtörténeti gondolkodás sémáinak átvételét jelentette,1 ez sem
miképpen sem jelenti azt, hogy ezek a tendenciák osztoznának egymás végkövet
keztetéseiben. Nevezetesen arról van szó, hogy jó ideje már a „vég” fogalma a 
modern európai kultúrában egyre kevésbé a „végzet”, és egyre inkább a „véges
ség” történeti szempontjából került értelmezésre. A „vég” fogalmának modern és 
kortárs használatait (az „ember előtörténetének” vége, a „történelem” vége, a „mo
dernitás” vége, az „ember” vége, a „nagy történetek” vége stb.) tehát a történeti 
kondíció figyelembevétele különbözteti meg ennek premodern alakzataitól. Más 
szóval, az a tény játszik itt döntő szerepet, hogy legalább 200 év óta a kezdet és a 
vég végpontjait kijelölő horizont és a felmérésüket lehetővé tévő jelen pillanat, az 
időbeli alakulásként felfogott történelem formájában válik elgondolhatóvá és ek
képpen intézményesül. Hegel történelemfilozófiája megadta a kezdet és vég idő-
beliségre alapozott első átfogó történeti modelljét, Marx történeti gondolataiban 
felismerhetjük ennek első konkrét és teljességre törekvő társadalmi-politikai pro
jektjét, és innentől kezdve úgy tűnik, hogy a „vég” kérdése szinte végzetszerűen a 
történelemfilozófusok és történeti gondolkodók kezébe kerül. 

A történelem gondolata természetesen maga is fejlődő, vagyis történeti válto
zásnak alávetett gondolat. Ebben a változásban ugyanakkor fontos, hogy benne a 
történelem, illetve a történetiség szempontjának egyre áthatóbb alkalmazását és 
elterjedését ismerhetjük fel. A jelenkori helyzetre tekintettel itt két jellemző mu
tatkozik különösen figyelemre méltónak. Egyrészt az, hogy a 19. század vége óta 

1 Vö. Karl löWith: Világtörténelem és üdvtörténet. A történelemfilozófia teleológiai gyökerei . 
Ford. Boros Gábor – miklós Tamás. Budapest, Atlantisz, 1996.
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nem pusztán a filozófiai vagy tudományos gondolkodás, de magának a kultúrának 
az értelmezése és önértelmezése vált elválaszthatatlanná a történeti kondicionált
ság gondolatától.2 Ez azt jelenti, hogy fokozatosan alapmeggyőződésünkké vált, 
hogy bármely individuális vagy kollektív jelenség megértéséhez lényegileg járul 
hozzá, ha napvilágra hozzuk és megfogalmazzuk a szóban forgó jelenség törté-
netét. Más szavakkal mondva, azt, hogy valami hogyan vált azzá, ami, elválaszt
hatatlannak ítéljük attól, hogy valami micsoda. Az időbeliség és történetiség té
nye így érthetőségi elvét képezi a kultúra területén jelentkező legtöbb jelenségnek. 
Másrészt azonban a történetiség elvének általános érthetőségi elvként való megje
lenése egy másik meggyőződés uralkodóvá és operatívvá válását is elősegítette. 
Arról van szó, hogy bármely dolog történeti alakulásként való felfogása a kezdet 
vagy az eredet keresése mellett a jövőbeni kifutás kérdését is a figyelem előterébe 
helyezi. Egy adott jelenség tehát nem csupán amiatt lehet érdekes vagy értékes, 
hogy létrejötte milyen múltbeli pályát futott be, hanem amiatt is, hogy milyen ki
futással és további potenciállal rendelkezik még. A történetiség mint érthetőség 
ekképpen magába foglalja a jövő dimenzióját is mint olyan komponenst, amely 
többé vagy kevésbe nyitott alakulásként hozzájárul egy dolog belső természe-
téhez .     

Ebben a keretben tekintve nem csodálkozhatunk, ha a kultúra területeivel ösz
szefüggésben a „vég” kérdései általában tisztán történeti kérdések formájában je
lentkeznek. Vagyis úgy, mint egy a múlt felől érkező és a jövő felé tartó folyamat 
többé-kevésbé értelmesen felfogható jelenségei. Valaminek a bejelentkező vagy 
bejelentett vége egyrészt a múlthoz való viszony újraértelmezését követeli meg, 
másrészt a jövőbeni újra- vagy másként kezdés kérdését veti fel. Ettől az érthetősé
gi kerettől még a „világvége” modern és kortárs elképzelései sem mentesülhetnek. 
Ebből a szempontból figyelemre méltó, hogy a tény, hogy az atom- és hidrogén
bomba formájában az emberiség története során először saját világának elpusztítá
sára ténylegesen alkalmas eszközökre tett szert, gyakorlatilag érintetlenül hagyta a 
jelenkori történeti tudatot. Az emberi világ végének ebben a formában elgondolt 
alakja legjobb esetben a hozzá vezető út lehetőségeként és következmények alter
natíváiként vált a reflexió tárgyává. Alapvetően azonban csupán egy történeti eshe
tőség szimbóluma maradt. Csakúgy, mint a világvégének természeti katasztrófák 
képében azóta is visszatérően jelentkező elgondolható esélyei.  

Ez a helyzet teszi, hogy a világvége gondolatának az utóbbi időben legnagyobb 
vitákat kiváltó elméleteit nem annyira a totális emberi katasztrófák, inkább a tör-
ténelem végének eszméjét hirdetők között kell keresnünk. A történelem végének 

2 Arról, hogy a „kultúra” modern fogalmának felvilágosodás kori kialakulása miképpen kapcsoló
dik az idő és a történetiség újfajta felfogásához, lásd márkus György: A kultúra társadalma: a kulturá
lis modernitás konstitúciója. In: Uő: Kultúra és modernitás. Budapest, T-Twins – Lukács Archívum, 
1992. 67–90. 
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újabb elgondolásai azonban éppen nem arra az eshetőségre utalnak, hogy az em-
beri világ létezése egy adott ponton ténylegesen vagy potenciálisan befejeződhet. 
A vég fogalmának ez a felfogása nem tűnik el teljesen, ám leginkább az irodalmi 
fikció területén él tovább.3 A történelem végének valódi kérdése az, hogy állnak-e 
az emberiség vagy az európai kultúra előtt olyan történeti alternatívák, amelyek a 
jövőben szisztematikus társadalmi vagy politikai változások esélyével kecsegtet
nek. Másképp fogalmazva, a történelem végét prejudikáló legtöbb kortárs elmélet 
szerint a „vég” nem valaminek a befejeződését, hanem a lehetséges történeti moz
gások alternatíváinak kimerülését jelenti. Vagyis azt, hogy a történelem mint fo
lyamat egysíkúvá és egydimenzióssá válik, ami egy adott társadalmi-politikai 
 állapot fatális konzerválásában ölt testet. 

Mikor áll elő és mit jelent pontosan egy olyan történelmi helyzet, hogy a törté
nelem alapvető alternatívák nélkül alakul tovább? Erre a kérdésre keressük a vá
laszt a továbbiakban két lépésben. Először a történelem végének két reprezentatív 
elméletét, Francis Fukuyamáét és Herbert Marcuséét vesszük górcső alá. Ezután a 
társadalmi-politikai alternatívák lehetőségének mai kérdését elemezzük a társadal
mi gyakorlatok történeti változásának szempontjából.

A történelem végei: Fukuyama és Marcuse

Noha filozófiai és politikai pozícióikat tekintve egymással élesen szemben állnak, 
Herbert Marcuse és Francis Fukuyama álláspontjában néhány lényeges közös elem 
is található. Ilyen például a tény, hogy a hegeli történelemfilozófiával való számve
tés mindkettőjük indulásában fontos szerepet játszott. Valószínűleg ez tette őket 
fogékonnyá arra, hogy gondolkodásuk egy adott pontján a jelenkori világ társadal
mi-politikai folyamatait átfogó és fatális jegyeket mutató történelmi tendenciák 
formájában írják le. Hegel-olvasataikban azonban alapvető különbségek is mu-
tatkoznak. Míg Marcuse az 1930-as években Martin Heidegger vezetése alatt írt 
disszertációjában Hegelt a történeti és ontológiai „mozgalmasság” (Bewegheit) 
gondolkodójaként értékelte,4 addig Fukuyama – minden bizonnyal tanára, Allen 
Bloom közvetítésével – Hegelben eleve a történelmi vég teoretikusát látta.5 Ennyi
ben Hegel-olvasataikat két ellentétes hatás határozza meg: az első esetben a 

3 Vö. Frank kermode: The Sense of an Ending. Studies in the Theory of Fiction. Oxford, Oxford 
University Press, 2000.

4 Herbert mArcuse: Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit. Frankfurt, Vittorio 
Klostermann, 1932.

5 Fukuyama tanára, a Cornell Egyetemen oktató filozófus, irodalmár Allen Bloom szerkesztette 
Alexandre Kojève nagy hatású Hegel-könyvének angol kiadását, mely Hegelt a „történelem vége” 
eszméjének hirdetőjeként interpretálta. Vö. Alexandre koJèVe: Introduction to the Reading of Hegel . 
Ithaca, Cornell University Press, 1980. 
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Dilthey és Heidegger nevével fémjelezhető történeti-ontológiai látásmódról, a má
sodikban az Alexandre Kojève Hegel-interpretációjában megnyilvánuló történeti-
politikai vízióról beszélhetünk. A kettőjük nézőpontja közötti különbség tényére 
egyébként Fukuyama A történelem vége című cikke egyik jegyzetében maga is 
utalást tesz .6 Mindenesetre gondolkodásukban közös elem az is, hogy a történelem 
folyamatát életművük egy bizonyos pontján lényegében befejezett mozgásként ér
telmezik. Ez pedig döntő módon járult hozzá elméleteik széles körben ismertté 
válásához és vitatásához . 

A történelem végének gondolatát újabban Francis Fukuyama elevenített fel és 
tette önálló elemzés tárgyává, ezért célszerű ennek ismertetésével kezdenünk. 
Fukuyama 1989-ben eredetileg a The National Interest nevű amerikai külpolitikai 
folyóiratban megjelentetett, A történelem vége című cikke két alapvető mozzanatra 
támaszkodik. Egyrészt feleleveníti Kojève Hegel-értelmezését, mely szerint az em
beriség egy történelmileg a saját érdekei által determinált folyamatban végső célja
inak megvalósítása felé halad. Másrészt ezt az értelmezést közvetlenül összefüg
gésbe hozza az 1989 után a kelet-európai kommunista rendszerek összeomlásával 
beálló világpolitikai tendenciák értelmezésével. Kojève alapján így Fukuyama a 
történelmet egy olyan antropológiai kiteljesedési folyamatként fogja fel, amelyben 
az ember küzdelme azért folyik, hogy a létezését a társadalmi-politikai szabadság 
elérhető maximuma felé közelítse, s ebben a törekvésben tovább már történetileg 
nem alakítható, azaz „végső” feltételekre tegyen szert. A történelem vége gondola
ta ebben a kontextusban nyeri el értelmét, mely Kojève értelmezésében a követke
zőt jelenti: „A történelem akkor ér véget, mikor az ember már nem cse lekszik a 
szó szigorú értelmében, vagyis nem tagad többé, s már nem alakítja a természeti, 
társadalmi adottságokat véres harccal és teremtő munkával.”7 Ez az állapot pedig 
csak egy „egyetemes és homogén államban” és az ember által „megzabolázott ter
mészeti környezetben” lehetséges.8 

Fukuyama saját cikkében hallgat a természet leigázásáról, és viszonylag keveset 
beszél az emberi harcról, viszont annál inkább érinti az állam és a kortárs politikai 
berendezkedés kérdését. Véleménye az, hogy az adott körülmények között azért 
plauzibilis a történelem végéről szóló beszéd, mert a kommunizmus összeomlása 
után a nyugati liberális demokratikus rendszer mint lényegében győztes, vetélytár
sak nélkül maradó és egyúttal politikailag meghaladhatatlan társadalmi formáció 
jelentkezik. Álláspontja szerint „a nyugat, a nyugati eszme győzelme abban az 
evidens tényben jelentkezik, hogy teljességgel kimerültek a nyugati liberalizmus
sal szemben támasztható életképes alternatívák”.9 Mindez pedig nem csupán „egy 

6 Francis fukuyAmA: The End of History? The National Interest. 1989 Summer . 17 .
7 Alexadre koJèVe: Introduction à la lecture de Hegel. Paris, Gallimard, 1947. 465.
8 Uo., 301.
9 fukuyAmA: A történelem vége? Ford. zAlAi Edvin. Világosság, 1990/1. 9. (Kiemelés: T. Á.)
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partikuláris történeti periódus vége, hanem a történelem vége: azaz az emberiség 
ideológiai fejlődésének vége és a nyugati liberális demokrácia mint az emberi kor
mányzás végső formájának univerzálissá válása”.10

A történelem végének e gondolata szempontjából lényeges aspektus, hogy 
Kojève-hez hasonlóan Fukuyama sem azt állítja, hogy innentől kezdve lehetetlen 
volna arról beszélni, hogy az emberi történelem menetét váratlan történések, eddig 
nem tapasztalt események vagy precedens nélküli folyamatok befolyásolni fog
ják. Hasonlóan Fukuyama elképzelhetőnek tart politikai visszarendeződéseket is. 
Mindez lehetséges, azonban ez álláspontja szerint nem változtat az alapvető té
nyen, hogy a nyugati demokratikus politikai modellhez képest lényegileg új társa
dalmi formáció megjelenésére az emberiség globális színterén minden jel szerint 
nincs esély . Fukuyama véleménye az, hogy a történeti folyamatok empirikus me
nete zavartalan marad, ám ezek társadalmi-politikai alakításában a nyugati de
mokratikus modell valódi alternatívák nélkül maradt, s így alapelveit tekintve a 
történelem befejeződött. Kojève-i terminusokban fogalmazva: lényegét tekintve az 
emberi világ történetileg tovább már nem alakítható entitássá vált.

Fukuyama tételét 1992-ben könyvben is kifejtette,11 a későbbiekben pedig szá
mos lényeges elemét visszavonta. Problémánk szempontjából azonban ennél érde
kesebb az a történeti logika, amely a történelem vége tézisének megfogalmazását 
lehetővé tette számára. Ami ebből a szempontból talán a leginkább feltűnő, hogy a 
Fukuyama által alkalmazott történeti magyarázat olyan elemeket és következteté
seket tartalmaz, melyek logikájukat tekintve a korábbi legortodoxabb marxista- 
leninista magyarázatokkal vetekednek. Talán még az az állítás is megkockáztat-
ható, hogy a kelet-európai szocializmus utolsó 15-20 esztendejében egy ilyenfajta 
teleologikus történelemelképzelést aligha lehetett volna filozófiailag vagy társada
lomtudományosan szalonképessé tenni. Ezt a különbséget azonban hiba volna 
pusztán a kojève-i Hegel-olvasat és a marxista indíttatású történelemkoncepciók 
feszültségére visszavezetni. Ez a helyzet sokkal inkább arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a történeti érzékelés és észlelés formái nem globálisan és harmonikusan, ha
nem időben és térben különféle formákban oszlanak el. Vagyis ott, ahol egyesek 
történeti véget, mások akár történeti kezdetet is vélelmezhetnek. Másként mondva, 
a törté nelmi fejlődés alternatíváiba vetett hit vagy a történeti alakulás észlelése 
maga is történeti változóként mutatkozik . 

Annak a tézisnek az igazolására, hogy a legtöbb marxista és számos marxista-
leninista koncepció számára a történelem menete még végső kifutását tekintve 
sem alternatívák nélküli folyamatként került elgondolásra, érdemes néhány szót 

10 Uo .
11 fukuyAmA: A történelem vége és az utolsó ember. Ford. m. nAgy Miklós – somogyi Pál László. 

Budapest, Európa, 1994.
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vesztegetnünk. Fukuyama szerint Marx nem csupán a történelem fejlődésében 
hitt, hanem abban is, hogy a „történelem befejeződik a kommunista utópia meg-
valósulásával, melynek keretében megszűnik az összes eddigi ellentmondás”.12 
Nem szükséges itt felidéznünk Lukács György és az általa motivált Budapesti Is
kola filozófiai teljesítményeit ahhoz, hogy lássuk: ha Marx antropológiai-ontológiai 
olvasata alapján a gazdasági összetevők és a forradalmi gyakorlat összhangjaként 
gondoljuk el a történelem végső mozgatórugóját, akkor nincs jogunk ebben a fo
lyamatban pusztán egy teleologikus és alapvető történeti választásokat és alterna
tívákat nélkülöző alakulást látni.13 Annál is inkább, mert kelet-európai kontextus
ban ugyanezeket a következtetéseket sokkal ortodoxabb Marx-értelmezésekben is 
megtalálhatjuk. V. F. Aszmusz szovjet filozófus Marx történelemfilozófiájáról írt, 
először 1933-ban megjelent, majd 1971-ben újra kiadott munkájában e tézis pél-
dául világos megfogalmazást nyer. Marx történelemszemlélete, állítja, „dialektiku
san egyesíti magában a történelmi előrelátást annak elvi tagadásával, hogy létezhet 
bármiféle olyan történelmi jövőbe látás, amely mintegy apriori teljes és pontos, 
adekvát képet adna a fejlődés előrelátható irányáról, illetve az események eljöven
dő alakulásáról”.14

Akár jellemzőnek is tekinthetjük, hogy az eszmei engedékenységgel aligha vá
dolható szovjet ideológus, G. J. Glezerman még ennél az álláspontnál is tovább
ment a szocialista társadalom jövőbeni alakulását tárgyaló egyik munkájában. 
Glezerman szerint a történelmi haladás menete alapvetően ellentmondásokkal tar
kított folyamat, s ez utóbbiak mindig eltérő történelmi tendenciák jelenlétéről 
 tanúskodnak. Ez a helyzet ugyanakkor még a kommunizmus elveinek megvalósí
tásakor is változatlan marad: „A kommunista társadalom a történelmi haladás leg
magasabb foka. Ez azonban nem jelenti majd sem a társadalmi haladás megtorpa
nását, sem a haladás ellentmondásainak megszűnését.”15 Munkájában Glezerman 
arra is kitér, hogy a kommunista társadalom megvalósulása semmiképpen sem je
lenti a „történelem végét”, mert az emberi képességek szabad fejlődése, amelynek 
kibontakoztatása a kommunizmus célja, kizárja egy ilyen vég vizionálásnak lehe
tőségét.16

Összefoglalva: noha a kelet-európai marxizmus-értelmezések általában meg
egyeznek abban, hogy a kommunista társadalom kialakításában ismerhetjük fel az 

12 uo., 10.
13 Ehhez lásd heller Ágnes: Érték és történelem. Budapest, Magvető, 1969, valamint márkus 

György: Marxizmus és „antropológia”. Budapest, Akadémiai, 1972.
14 V. F. Aszmusz: Marx és a polgári historizmus. Ford. szüszmAnn György. Budapest, Gondolat, 

1973 . 255 .
15 G. J. glezermAn: A történelmi materializmus és a szocialista társadalom fejlődése. Ford. nAgy 

János. Budapest, Kossuth, 1975. 368.
16 Uo ., 369 .
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ember történelmi fejlődésének immanens célját, azt is hangsúlyozzák, hogy a) en
nek a folyamatnak a mikéntje nem látható a priori előre; b) ami előre látható, az 
éppen az, hogy a kommunizmus nem lesz egy végső történelmi állapot. Inkább az 
emberi képességek olyan szabad kibontakoztatásának az állapota lesz, amely a tör
ténelmi folyamatok eddig nem látott formájának ad teret. Ha beszélhetünk is eb
ben a kontextusban a történelem végéről, akkor az Marx szavaival élve csupán az 
„ember előtörténetének végét” jelentheti, ami egyúttal a valódi emancipált emberi 
történelem kezdetét jelöli. 

Ebből a perspektívából tekintve különösen vonzó feladat volna részletesen bemu
tatni Herbert Marcuse gondolati fejlődését. Itt azonban csupán e fejlődés leglénye
gesebb elemeire utalhatunk. Egyrészt arra, hogy Marcusénál kezdettől fogva és 
folyamatosan jelen van egy konkrét történetfilozófiai érdeklődés, mely alapve tően 
Hegeltől, Heideggertől és Marxtól vett motívumokra épül. Másrészről, ez az ér
deklődés kiegészül egy konkrét és folyamatos küzdelemmel egy kritikai filozófia 
kialakításának lehetőségéért, mely elsősorban a fejlett nyugati ipari társadalom 
struktúráinak diagnózisában és átalakításában érdekelt. Ebben a gondolati konstel
lációban Marcuse egyik fő törekvése az, hogy olyan, történetileg képződő társa
dalmi-politikai alternatívákat mutasson fel, amelyek egyfelől konkrét gyakorlati 
lehetőségek formájában jelentkeznek a fejlett kapitalista társadalmak terepén, más
felől azzal kecsegtetnek, hogy e társadalmak létező gazdasági, szociális és politi
kai adottságainak radikális meghaladását teszik lehetővé. 

Marcuse talán legnagyobb figyelmet kiváltó műve, az 1964-ben megjelent 
Az egydimenziós ember akár a Fukuyama által adott történelmi-társadalmi diagnó
zis ellentéteként is felfogható.17 Munkájában ugyanis Marcuse a fejlett ipari társa
dalom kritikai elemzését tartja szem előtt, mégpedig azzal a céllal, hogy felmérje 
az ott valóságosan jelen lévő alternatívákat, melyek meghaladhatóvá tehetik az 
e társadalom által intézményesített társadalmi-politikai status quót. Ez a vállalko
zás így azt célozza, hogy a kortárs kapitalizmus társadalomkritikai analízisét ösz
szekösse e kritika hatékonyságának megállapításával, illetve annak a kérdésnek a 
megválaszolásával, hogy e kritika milyen valóságos társadalmi erőkre támaszkod
hat gyakorlati célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. 

Ami azonban Marcusénak ezt a vállalkozását Fukuyamának a „történelem vé
gét” hirdető téziséhez mérhetővé teszi, az éppen az a tény, hogy vizsgálódásai vég
eredményben radikálisan negatív következtetésekkel zárulnak. Marcuse szerint 
korunk ipari társadalma olyan gazdasági, kulturális és politikai konstellációt te
remtett, amely monopolizál és egyetemessé tesz egy egydimenziós rendszert, 
amely bármely e rendszer működésén túlmutató emberi emancipációs törekvést 

17 Herbert mArcuse: Az egydimenziós ember. Ford. JózsA Péter. Budapest, Kossuth, 1990.
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csírájában fojt el. Ennek oka egyrészről az, hogy ez a rendszer totálisan kiterjeszti, 
s egyúttal elfogadhatóvá teszi az elnyomás és kizsákmányolás új formáit, mert 
ezeket nem politikai úton, hanem a technikai hatékonyság és a fogyasztás keretei 
révén intézményesíti. Másrészről elejét veszi a rendszerrel szemben támasztható 
kritikai attitűdök lehetőségének is, mert a) felszámolja a lehetséges kritikai átalakí
tások társadalmi erejét és alanyát; b) az úgynevezett „represszív tolerancia” straté
giájának alkalmazásán keresztül minden esetben bekebelezi és ezáltal megszünteti 
a társadalmi átalakulások érdekében fellépő gondolkodás kritikai eszközeit. Társa
dalmi alanyok és kritikai eszközök híján pedig Marcuse szerint az e társadalom 
rendszerét transzformálni igyekvő törekvések fatálisan kudarcra vannak ítélve.

Így aztán Marcuse álláspontja voltaképpen az, hogy a történelem mint olyan 
folyamat, amelyben az ember társadalmi-politikai lehetőségeinek folyamatos vál
tozásáról és ennek előremutató alakulásáról van szó, lényegében befejeződött. 
A fejlett ipari társadalom totális uralma alatt ugyanis teljes mértékben hiányoznak 
azok a kritikai hatóerők, melyek lehetővé tennék e rendszer adottságainak átalakí
tását vagy meghaladását. Ez bizonyos értelemben a történelem végének állapotát 
jelenti, amennyiben ebben a társadalmi formációban – ahogy Marcuse fogalmaz – 
az „inherens lehetőségek felszabadítása immár nem fejez ki adekvátan történelmi 
alternatívát”.18 Ennek az alternatívanélküliségnek a konstatálása pedig tulajdon
képpen negatív előjellel, de megelőlegezi Fukuyama diagnózisát. A történelem a 
végéhez ért, mert valódi alternatívák hiányában a történeti változás érdekében vég
zett cselekvés és gondolkodás többé már nem fejezi ki valós történelmi lehető-
séget .19 

A történeti alternatívák vége?

Bármit is gondoljunk róluk, nehéz vitatni, hogy Fukuyama és Marcuse elemzései 
valamiféle plauzibilitással ma is rendelkeznek. A nyugati társadalom természetéről 
folyó jelenkori viták ilyen vagy olyan módon sokszor játékba hozzák az általuk 
felvetett ideológiai és empirikus téteket. Ugyanakkor nem nehéz észrevenni azt 
sem, hogy a kortárs nyugati társadalomról adott diagnózisaik szinte pontról pontra 
ellentmondanak egymásnak. Ugyanott, ahol Fukuyama a politikai szabadság leg
magasabb rendű közösségi megnyilvánulását véli megpillantani a liberális demok
rácia berendezkedésének mai formájában, Marcuse a társadalmi elnyomás leg

18 Uo ., 278 .
19 Érdemes megjegyezni, hogy Marcuse a későbbiekben némiképp módosította e diagnózisát, és 

egy új típusú érzéki-esztétikai tudat kialakulásának lehetőségében valós alternatíváját vélte felfedezni 
a kapitalista társadalom uralkodó berendezkedésének. Vö. mArcuse: Counter-Revolution and Revolt . 
Boston, Beacon Press, 1972.
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szisztematikusabb és legkörmönfontabb megnyilvánulását látja. Így aztán, noha 
más-más okból, de végkövetkeztetéseikben lényegében azonos álláspontra helyez
kednek. Mindketten a „történelem végét” mint a jelenkori status quóval szemben 
támasztott reális történeti alternatívák lehetetlenségét proklamálják . Fukuyama 
szerint a liberális demokráciának nincs többé valódi külső politikai alternatívája, 
ezért befejezett történelmi alakzatnak tekinthető, míg Marcuse a nyugati társadal
mi berendezkedés belülről fakadó átalakításának fatális történeti lehetetlensége 
mellett érvel . 

Milyen következtetést vonhatunk le a történelem végének e modelljeiből? Egy
részt gondolhatjuk azt, hogy a helyzet összességében súlyosabb, mint hittük: a tör
ténelem lényegében véget ért, mert külső és belső alternatív lehetőségek híján a 
nyugati társadalmak mai állapota csupán az extenzív növekedés formájában adott 
változásra képes. Ám miközben fatálisan kiszolgáltatottá válik e növekedés prob
lémáival szemben, új típusú társadalmi konfigurációk kialakításával elvi okokból 
már nem kecsegtet. Másrészről azonban fennáll az a lehetőség is, hogy az előbbi 
álláspontot alátámasztó diagnózisokból egy teljeséggel más következtetést vonjunk 
le. Nevezetesen azt, hogy ami korunkban véget érni látszik, az nem maga a törté
nelem, hanem a történeti alternatívák bizonyos fogalmának érvényessége. Termé
szetszerűleg a történeti alternatíva fogalmát magát is történeti produktumnak kell 
tekintenünk, s lehet, hogy ma éppen az e fogalom eddigi használatát jogosulttá 
tévő adottságok radikális történeti megváltozásának vagyunk tanúi. Ez pedig egyet 
jelent azzal, hogy aligha a történelem végéről, inkább a történeti érzékelés tapasz
talatának és a történeti lehetőségek fogalmának átalakulásáról indokolt beszél
nünk. Ez utóbbi álláspont alátámasztása természetesen a mai társadalom részletek
be hatoló diagnózisának felállítását követelné. Ennek híján megelégszünk annyival, 
hogy néhány, a mai helyzetben véleményünk szerint irányadó tendenciára mutas
sunk rá .       

Hipotézisünk tehát az, hogy ha valami véget ért, és ha valamiről le kell monda
nunk, akkor az a „történeti alternatíva” politikailag fajsúlyos fogalma, amely a jö
vőbeni radikális társadalmi változások lehetőségét csak külső vagy belső, de min
denképpen merőben új történelmi esélyekkel kecsegtető, precedens nélküli helyzet 
előállásaként képes megjeleníteni. Ennek fényében pedig kiderülhet, hogy a mai 
helyzetben előálló vagy kialakulófélben lévő történeti alternatívák egyszerre diszk
rétek és dinamikusak, és inkább bizonyos új típusú társadalmi helyzetek termékei, 
mintsem általában vett politikai vagy emancipációs stratégiák jelölői. Ezzel egy 
időben megérthetjük azt is, hogy történeti alternatívák után kutatva nem a jelenle
gi helyzet radikális átalakítására képes társadalmi szubjektumokat kell keresnünk, 
hanem a társadalmi gyakorlatok új típusait, melyek a körülöttünk lévő valósághoz 
való új hozzáállás kialakulását segítik elő. Hasonlóképpen, nem arról van szó, 
hogy feltétlenül a liberális demokratikus berendezkedés lehetséges politikai alter
natívájának kialakítására kell törekednünk, inkább e berendezkedéshez képest im
manens tendenciák felfedezésére, melyek képesek a demokratikus potenciál eddig 
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nem látott radikalizálására. S végül, a fatális történeti alternatívákban való gondol
kodás korszerűtlenné válása arra is megtaníthat bennünket, hogy ne a társadalmi 
emancipáció precedens nélküli formáit, hanem már létező, de eddig nem kellőkép
pen kiaknázott válfajait állítsuk figyelmünk középpontjába. 

A történeti alternatívák szóban forgó új típusának elemzésekor mindenképpen 
figyelmet érdemel a tény, hogy korunkban nagyon is akadnak példák olyan társa
dalmi értékek és viszonyulások széles körű elterjedésére, amelyek eredeti formáju
kat tekintve radikálisan emancipatórikus társadalmi törekvések formájában kerül
tek forgalomba. A környezettudatos gondolkodás jóvoltából elterjedt és ma már 
messzemenőkig bevett és intézményesített gyakorlatok ebből a szempontból külön 
figyelmet érdemelhetnek. Fontos azonban látni, hogy ebben az esetben nem arról 
van szó, hogy az ökológiai mozgalmak képében az 1960-as évektől jelentkező al
ternatív politikai látásmód radikalizálta a közgondolkodást. A környezettudatos 
gondolkodás elterjedése inkább annak köszönhető, hogy olyan társadalmi helyze
tek sokasága jött létre, amelyekben az erre való fogékonyság és a gyakorlati cse
lekvés módjai immanens és diszkrét lehetőségekként adódtak a különféle társadal
mi szereplők számára. Mindez ugyanakkor elválaszthatatlan marad bizonyos 
történeti látásmód elterjedésétől is, amelyben a múlt tanulságai és a jövő követel
ményei egyaránt meghatározónak mutatkoznak a jelenbeli cselekvések számára. 
Ennek alapján jó okkal vélelmezhető, hogy a környezettudatosságban rejlő alterna
tív közösségi és politikai potenciál még messze nem merítette ki erőtartalékait. 

E példa alapján talán nem lehetetlen olyan további lehetőségeket is megpillanta
nunk, melyek új típusú és politikailag is jelentős társadalmi alternatív viszonyulá
sok alapjául szolgálhatnak. Érvelni lehetne például a mellett, hogy a modern sport 
egészen extrém globális elterjedést és elfogadottságot tükröző mai gyakorlatai ra
dikális demokratikus értékek egész sorát – esélyegyenlőség, kooperativitás, köz
megegyezésen nyugvó autoritás és szabálytisztelet, elismerésen alapuló eredmé
nyesség stb. – hozza forgalomba.20 Ezek a minták már ma is a társadalmi és 
geopolitikai emancipáció tudatosan alkalmazott stratégiáinak – női egyenjogúság, 
antirasszizmus, fogyatékkal élők elfogadása – adnak helyet. Azonban még ennél is 
fontosabb, hogy a sport bármely szintű, s még leginkább elüzletiesedett formájú 
gyakorlata sem lehetséges, ha nem a közösségi elfogulatlanság és kooperativitás 
szintje felől épül fel a benne formát öltő társadalmi tevékenység.

Végezetül, hasonlóképpen állítható az is, hogy a társadalmi kommunikáció és a 
mediatizált információáramlás egyre szélesebben elterjedő mai formái számos, 
 eddig nem látott vagy ki nem aknázott politikai viszonyulási mód és értékelés le

20 A modern sport jelensége kapcsán lásd tanulmányomat: tAkács Ádám: Testre szabott gondolko-
dás: értelem és érték a sportban . k. horVáth Zsolt et al. (szerk.): Léptékváltó társadalomtörténet. 
Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére. Budapest, Hermész – Osiris, 2003. 120–132.
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hetőségét hordozzák magukban. A lényeges pont azonban itt sem pusztán az, hogy 
például a közösségi média mai használata az egyéni és kollektív önkifejezés olyan 
formáit iktatja be, amelyek értelmezhetetlenek a másokkal való kooperáció értéké
nek szinte feltétel nélküli tiszteletben tartása nélkül. Talán még jelentősebb fejle
mény, hogy ezen a szinten gyakorlatilag kiszámíthatatlan, hogy az üzleti, társadal
mi vagy politikai manipuláció kétségkívül jelentkező formái mikor és hogyan 
adnak teret vagy válnak célpontjává az egyéni és közösségi kreativitás kollektív 
mintákba szerveződő gyakorlatainak. Így aztán diszkrét és dinamikus formában 
jelentkező történeti lehetőségként tekinthetünk a tényre, mely szerint egyáltalán 
nem elképzelhetetlen, hogy a közösségi kommunikáció mai mediatizált gyakorla
tai a kommunikatív viselkedés olyan módjait alakítják ki, amelyeket jó eséllyel te
kinthetünk a jelenleg fennálló társadalmi és politikai érintkezések radikális és 
emancipatórikus jellegű alternatíváinak. 





tArnAy lászló

Az új médiumok és a test  
prosztetikus dimenziói

„Minél inkább változik, annál inkább ugyanaz” 
(Samuel Beckett)

A test értelmezései

Test és bőr

Az utóbbi időben a test az elméleti érdeklődés homlokterébe került. Számos úgy
nevezett testelmélet született, melyek elsősorban a testi funkciókból indulnak ki. 
Alapvetően két részre oszthatjuk e funkciókat: egyrészt a testi anyagcserét, szexua-
litást irányító és idegi, másrészt az észleléssel kapcsolatos funkciókról beszél-
hetünk. Napjainkban ez utóbbi vált meghatározóvá. Az úgynevezett prosztetikus 
eszközök1 használata alapjaiban változtatja meg a mindennapi testi érzékelést és 
észlelést. A teljesség igénye nélkül soroljunk fel néhányat. Rob Spence kanadai 
rendező Eye-borgja az egyik szeme helyébe ültetett kamera jelét közvetlenül rögzíti 
a számítógépén. A mára már a forgalomból kivont Google-szemüveg a tájékozó
dáshoz és kommunikációhoz szükséges információkat jelenítette meg a felhasználó
nak. A kiberkesztyűk és ruhák az internetes szex eszközei. A legfrissebb Oculus 
Rift sisak pedig a valóság teljes kizárásával ad teljes háromdimenziós élményt. 
Amy Mullins modell, színésznő és sportoló egy személyben, attól függően, hogy 
melyik lábprotézisét használja. A testcsere és a telejelenlét már az ember önazo
nosságának és térbeli helyzetének manipulálását teszi lehetővé. Olyan korban 
élünk, amikor nincs a testnek olyan része, melyet ne lehetne valamilyen mestersé
ges kütyüvel helyettesíteni vagy a működését javítani. Olyan tudományos projekt
ről is lehet tudni, mely az ember teljes mozgásarzenálját igyekszik gépiesíteni, mi
közben az agyi ideghálózat mintázatát egy félvezetőkből összeállított „tartályba” 
helyezné,2 másolná át. Az ember ily módon akár az öröklétben is joggal remény

1 Magyarul különbséget tudunk tenni a testrészek pótlására használatos protézis és az érzékszervi 
működést segítő prosztézis között. Más nyelveken általában az utóbbi kifejezést használják mindkét 
értelemben. Jelen munkában a prosztézis kifejezés alapvetően az érzékelést javító eszközökre vonat
kozik .

2 Hilary Putnam évtizedekkel ezelőtti gondolatkísérlete kísért azzal, hogy valósággá válik. 
Hilary PutnAm: Agyak vagyunk egy tartályban. Ford. ruzsA Ferenc . Magyar Filozófiai Szemle (45), 
2001/1–2. 1–22.
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kedhetne. Említsük még meg a sensorama ötletet, mely a késő ötvenes évektől újra 
és újra feltámad azzal a céllal, hogy az érzékek teljes spektrumát kell mozgásba 
hozni. A legújabb 3D, sőt már 4D mozgókép készítésére alkalmas kamerák és eljá
rások azonban nem annyira az érzékelés megváltoztatására, mint inkább a „szimu
lálásukra” irányulnak.

Történetileg Foucault korszakos elemzései a „Nagy Elzárásról” indítják el a 
testről való gondolkodást. Szerzők sora (például Deleuze, Bataille, Žižek, a femi
nista Cixous, Judith Butler, Irigaray) foglalkozik azzal, hogyan hatolnak be a lát
hatóság terébe a patologikus, ideológiailag elfojtott, de a szövegbe beleírt testi 
funkciók.3 Ha elfogadjuk Foucault gondolatát, hogy a középkorban a test a lélek 
börtöne, a modernitás megfordítja ezt az elvet, s a lelket nyilvánítja a test börtö-
nének .4 A modern test az előírások és szabályok teljes arzenálját hordozta. A test 
a kultúra mediatizált tárgyává vált. A testi folyamatokat, mint a metabolizmus, 
a betegség, az öregedés elfojtásra ítélték, és szexuális és egyéb értelemben per
verznek nyilvánították. Egyedül Bataille eltévelyedett tekintete láthatta és láttat
hatta a test „őrületeit”, azt a túlcsapást, melyet csak a pszichoanalízis díványa tart
hatott kordában, enyhített vagy oldott fel.

A hatvanas évek szabadságmozgalmait követően – elsősorban a képzőművé
szetben, s nem feltétlenül az újmédiában – a másik test vagy a testi másik, a testi 
folyamatok, a testi működés termékei bármennyire is viszolygást keltenek, az 
 ábrázolás elsődleges tárgyaivá váltak. Az abjekt, az utálkozás és rémület tárgya 
behatolt a múzeum falai közé az olyan művészek közvetítésével, mint Cindy 
 Sherman vagy Diana Thorneycroft, akik nem érték be a hiperreális látszatának 
megjelenítésével, hanem a felszín, a testet határoló bőr alá kívántak hatolni . 
A színházakat ellepte a meztelenség, az obszcén és a hulladék. Úgy tűnik, mintha 
a századfordulós szecesszió és egy perverz szürrealista ábrázolás keveredését 
 élnénk meg még napjainkban is, mely a mindennapiság és a rutin poétikájában, 
az abszurd hagyományban gyökeredzik. Elég csak Samuel Beckett A játszma 
vége című drámájának szemeteskukában élő alakjaira gondolnunk. A hulladék-
esztétika oximoronja jól kifejezi a posztmodern látványvilág lényegét, mely épp
úgy tagadja a magas művészet és a tömegkultúra elhatárolását, mint a szent és a 
profán, a decens és az obszcén különbségét. A stílusok és a műfajok kevere-

3 Különösen fontos szerep jutott a testi funkciók felszabadításában az orosz irodalomtudósnak, 
Bahtyinnak, akinek Rabelais-ről írt könyve először emeli be a testi funkciókat a tárgyalhatóság körébe. 
Igaz, a keret a középkor karnivalisztikus világszemlélete, amely könnyen kicsúszhatott a polgári ideo
lógiai elfojtás alól. Mihail BAhtyin: François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi 
kultúrája. Ford. könczöl Csaba. Budapest, Osiris, 2002.

4 Lásd erről Kérchy Anna részletes elemzését: kérchy Anna: Tapogatózások. A test elméleteinek 
alakzatai . Apertura, 2009/tél. apertura.hu/2009/tel/kerchy

http://apertura.hu/2009/tel/kerchy
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désében a pornográfia is művészetté válik, sőt a gyermekpornográfia és a pedofil 
erőszak ábrázolása válik esztétikai értelemben határsértővé.5

Ha azonban napjaink újmédiáját vesszük górcső alá, azt láthatjuk, hogy a test
hez való viszonyulás újabb fordulatot vesz. Nem csak a fizikailag undorító, félel
metes és elborzasztó követeli magának a láthatóságot, a kamera a privát szféra 
minden zegzugába eljut, mindent megmutat. Az ipari kamerákon, képmegosztó 
oldalakon és online fórumokon keresztül a katasztrófaturizmusig és a veszélyzó
nákban szelfizésig a mindennapjainkat át- meg átszövi a láthatóság technoőrülete. 
Semmi sem maradhat elrejtve, az ősi kultúrák titokzatos határsértő – liminális – 
gesztusai, a borderline személyiség belső élete vagy a terrorizmus szörnyűségei 
sem .6 Daniel Dayan7 láthatóság-fogalmából kiindulva másutt8 úgy érveltem, hogy 
a freudi kukkoló (voyeur) figuráját felváltja az exhibicionista alakja, aki nem elbúj
va figyel másokat, hanem a digitális hálón keresztül folyamatosan láttatja magát a 
chatszobáktól a videohívásokon át a képmegosztó fórumokig, bekamerázott kör
nyezetben él, s kamerán keresztül követ másokat. Az, aki lát, már nem rejtőzködik 
névtelenségbe, hanem maga válik a fő „attrakcióvá”. Azonban a tét már nem a 
felforgató „minden” naturalisztikus ábrázolása, az újmédia nagyon messze került 
a középkori groteszktől, mely a test nedveiben és az emésztést kísérő hangokban 
tobzódott. Napjainkban a láttatás kényszere a felszín „illendőségével”, a csomago
lás esztétizálódásával jár együtt. Bármi megmutatható, még a sztárok nemisége is, 
ha bevonjuk a testhez simuló, testszínű ruhával. Ha a modernitás lerántotta a fáty
lat a perverz vágyakat gerjesztő testi működésekről, a meghasadt személyiség 
 szorongásairól, az újmédia9 egy új „identitást” épít, egy olyan „bőr-egót”, mely az 

5 Néhány példa. Eszünkbe juthat Andrzej Wajda Hamu és gyémánt (Popiól i diament, 1958) című 
filmjének utolsó jelenete, melyben a főszereplőt egy szemétdombig követhetjük, hogy ott végezze be 
életét. A lélek hulladéka vagy a hulladék lélek végső soron kiazmatikus viszonyban áll a test 
szubverzióival. Napjainkban elsősorban a délszláv filmkészítésben szaporodtak el a minél nagyobb 
arousalt kiváltó „határsértő” képsorok. Így a tiniszex valós ábrázolása (Maja Miloš: Klip, 2012) vagy 
a gyermekpornográfia (Srđn Pasojević: Sprski film, 2010). De szokás hivatkozni az amerikai Larry 
Clark filmjeire (Ken Park, 2012; Kids, 1995) vagy az angol Michael Winterbottom Kilenc dal 
(9 Songs, 2004) című opusára.

6 Sokatmondó, hogy a filmi horror egyik forrásának a teoretikusok a törzsi kultúrák fogalmi vagy 
kategoriális tárgysértéseit tartják, s úgy vélik, hogy a horror élvezete abból adódik, hogy a borzalmas 
lények felrúgják fogalmi rendszerünket. Lásd erről Noël cArroll: A horror pardoxona. Ford. BuglyA 
Zsófia. Metropolis (10), 2005/1. 32–67.

7 Daniel dAyAn: A láthatóság kihívása, a láthatóság biztosítása. Filológiai Közlöny (59), 2013/3. 
245–263 .

8 tArnAy László: Azonosulás, hasadásesemény és az új médiumok. Imago (2 [23]), 2012/4. 5–25.
9 Jelen dolgozatban az újmédia kifejezést használjuk, ha a szövegkörnyezet megengedi. Az utóbbi 

időszakban ez az írásmód terjedt el a magyar szakirodalomban, főképpen a Apertura folyóirat jóvoltá
ból, ahol Lev Manovich Mi a film? című írásának fordítása megjelent. A szöveg film és újmédia (ebben 
a fordításban) első részletes egybevetését tartalmazza.
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„én” kulturálisan elfogadható képmását, látszatát nyilvánítja ki, teszi szó szerint 
láthatóvá. A digitális médiumok a bőr helyreállításáért küzdenek, egy új Maya- 
fátyolt szőnek. A cél többé nem a visszataszító zsigeri belsőnek, az élet „velejé
nek” elfogadtatása, hiszen a számítógép által létrehozott képeknek (CGI) nincs 
tapint ható „belseje”. A testinek tűnő, de belsővel nem rendelkező figurák Spielberg 
Kubrick-örökségként készített filmje, az A. I. (2001) óta megszaporodtak. Andrew 
Niccol Simoneja, (S1m0ne, 2002), Spike Jonze Nője (Her, 2013), legújabban 
 Jonathan Glazer árulkodó című filmje, a Bőr alatt (Under the Skin, 2013) magá
nyos női gyilkosa mutatta meg, hogy a bőr alatt a test tényleg üres. A digitális 
technológia végképp kiszívta a test viszkozitását. A kiberszex nemcsak azért elő
nyösebb a valóságosnál, mert megóv a betegségektől, hanem azért, mert az 
orgazmikus gyönyört esztétikailag kifogásolhatatlan képekbe csomagolja. Mindent 
a szemnek (és a fülnek), de semmi többet annál. A virtuális terek esztétikája a kör
nyezetünk egyetemes esztétizálódásához vezet.

Ma a valóságnak egy soha nem látott esztétizálódását éljük. A dekorativitás és a díszítés 
mindenre kiterjed. Az egyének külsejétől kezdve a városi és a nyilvános terekig, a gazda
ságtól az ökológiáig. Az emberek a test, a lélek és a viselkedés átfogó csinosításával fogla
latoskodnak. A homo aestheticus lett az új ideál […] Az esztétizálás általános és elsődleges 
stratégiává vált .10

A bőr üres, kiszáradt testet takar, de a virtuális valósághoz ez a megfelelő. Ez a 
világ virtuális – s nem természeti, s végképp nem naturalisztikus – értelemben 
hiperreális. A biológiaórán a szimulált boncolás digitális hiperrealitása „hajlé
kony” és pompázatos, folyamatosan változtatja az alakját, magát a szívet is, anél
kül, hogy hús-vér belseje lenne, ami viszolygást kelthetne. Ezzel szemben „a labo
ratóriumi boncolás során használt állati tetem az oktatási célnak megfelelően 
kevéssé »pompázatos« és egyáltalában nem »megtervezett«”.11 A digitális test 
emblémája az alakformáló morphing algoritmus, mely minden fizikai törvényt 
 keresztülhúz, még a gravitációt is.

A film bőre – Laura Marks gondolatgazdag könyvének címét kifordítva – olyan 
üres virtuális teret sejtet, mint amilyenben a testek lebegnek Glazer filmjében. 
A kiborg női főszereplő az elrabolt áldozatait egy különös folyékony térbe csalja, 
ahol a testek mint üres hártyák kavarognak. Vagy Mathilde Roussel hártyaszobrai, 
a Némák (Muets, 2010), melyekről a szerzőjük így ír:

10 Wolfgang Welsch: Aesthetics beyond Aesthetics. In: Martti honkAnen: Practical aesthetics in 
practice and theory. Proceedings of the XIIIth International Congress of Aesthetics. Helsinki, Lahti, 
1997 . 18–37 .

11 Norman friesen: Less is More: A Response to Ihde, Rosenberger, Borgmann, Barney and 
Sørensen . Techné (15) 3, 2011. 229.
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Minden nappal észrevétlen változunk, mintha a bőrünket vedlenénk le. A Némák ezt az 
alakváltozást teszik láthatóvá a test pillanatszerű lenyomataival. Egy üres bőr ruházatai, 
melyeket összehajtunk s félreteszünk, hogy egy másikat vegyünk fel. E bőr a múló idő és 
egy előző élet nyoma.12

José Salinas Diffeomorphic Bodies (2010) számítógépes grafikai sorozata két 
test „találkozását” ábrázolja különböző mozgásfázisokban egy többdimenziós to
pográfiai térben. A testek a térrel és az energiával kölcsönhatásban folyamatosan 
széthullanak és összeállnak számtalan erővonal mentén, mintha állandóan változó 
perspektívából szemlélnénk, de Duchamp Lemenő aktjának többdimenziós digitá
lis parafrázisai is lehetnének. Kurt Hentschlager videójában (Cluster, 2011) három
dimenziós emberi alakok a halrajokhoz hasonló módon „úsznak” a levegőben, da
colva a fizikával.13 A videó a táncnak egy teljesen új formáját vezeti be, a súlytalan 
táncot. Eszünkbe juthat az űrhajóknak Ifj. Johann Strauss Kék Duna keringőjére 
lejtett „tánca” Stanley Kubrick Űrodüsszeiájában (2001: A Space Odissey, 1967), 
melyet újabban Cuarón idézett meg populárisabb formában a Gravitációban 
(Gravity, 2013). Még akkor is, ha a bőr testet takar, ez utóbbi kiszolgáltatott a bőr
nek. Ilyenkor az egyetemes esztétizálódás a plasztikai sebészethez fordul. A koreai 
rendező, Kim Ki-duk Idő című filmje (Shi-gan, 2006) a plasztikai műtétek eszka
lációját mutatja be egy szerelmespár sorsán keresztül. Élhetnének szerelemben és 
békében, ám a lány nem tud szabadulni a gondolattól, hogy a párja megunta a tes
tét (értsd: bőrét). Míg Roussel azt mutatja meg, hogyan változik egy ember bőre 
napról napra, Kim Ki-duk kifordítja a gondolatot, s azt leplezi le, ahogyan a szán
dékosan el- vagy megváltoztatott arc lerombolja az önazonosságot, a személyisé
get . Az Időben a plasztikai sebészet paradoxonhoz vezet: megfosztja az embert az 
identitásától anélkül, hogy egy másikat adna, mivel ez utóbbit nincs, aki felis-
merje. Az arc többé nem a lélek tükörképe, hanem egy tömegszemélyiség névtelen 
leple. Néha a test egy második bőr alá bújik, amelynek csak az alakját kölcsönzi, 
ahogyan ezt Julien Palast Bőrvastagság (Skin Deep, 2011) című, divatmodellekről 
készített fotósorozatán láthatjuk Thierry Peureux retusálása után, ahol „a szobor 
plaszticitása az anyag felületébe nyomódik, akár egy hirtelen készült dombormű. 
A rugalmas borítóanyag kirajzolja a mezítelen testfelületet, az elasztikus és fényes 
műanyag kiemeli a modellek körvonalait, és egy második bőrrel fedi be azokat”.14 
Végül, de nem utolsósorban a kultikus rendező, Pedro Almodóvar filmje, A bőr, 
amelyben élek (La piel que habito, 2011) a plasztikai sebész személyes hatalmát 
állítja a középpontba, aki a test bőrfelületét kicserélve a felesége haláláért felelős
nek tartott férfi nemi identitását is megváltoztatja. Az arc felülete nem tükrözi, 
hanem teremti a lelket .

12 anti-utopias.com/art/mathilde-roussel-mues/
13 https://anti-utopias.com/art/kurt-hentschlager-cluster/
14 https://anti-utopias.com/art/julien-palast-skindeep/

http://anti-utopias.com/art/mathilde-roussel-mues/
https://anti-utopias.com/art/kurt-hentschlager-cluster/
https://anti-utopias.com/art/julien-palast-skindeep/
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A felsorolt példák alátámasztják Welsch gondolatát, mely szerint az esztétizáló
dás egy új, „digitális” ontológiát jelez, ahol a megjelenés, a látszat és a mögöttes 
lényeg egybeesik.15 Semmi sem marad elrejtve, mert nincs mit elrejteni. Minden 
megnyilvánul. A láthatósághoz való jog és az esztétizálódás együttes erővel érik el 
testi és környezeti felületeink átváltoztatását. Az újmédia azonban továbbmegy en
nél. A materiális és testi felületek manipulálása mellett az információ előzetes sze
lekcióját és kanalizációját kínálja. Habár általában a 3D animációs technikákat 
szokás a digitális technológia csúcsának hívni, mind az internetes művészet, mind 
az egyéb online szolgáltatások inkább az információ áramlására összpontosítanak, 
mint a valóság minél pontosabb szimulációjára. Az ábrázolás valósághűségénél 
sokkal fontosabb annak hihetősége. Ez jól látszik abból, ahogyan a science fiction 
és fantasy filmek a világukat felépítik. E filmek „nem a valósághű festmények és 
absztrakciók tengelyén találhatók, hanem egy olyan vonal mentén, mely a térképé
szettől az építészetig húzódik. […] A látványtervezés művészete a tér művészete.”16 
A szimuláció „minden nem kívánt információt kiiktat, s a keresett informá ciót fel
erősíti, feldúsítja, feltupírozza és kibővíti”.17 Ezt jelenti az, hogy az információ 
„megtervezett”. A szimulációkat mindig meghatározott céllal készítik, akárcsak 
más kütyüket. Következésképpen a test képei az újmédiában a test mediatizálását 
szolgálják, mely már eleve kulturálisan felülírt. E kulturálisan felülírt test hatóköre 
azonban az olyan új technológiák megjelenésével, mint a telejelenlét, az Oculus 
Rift vagy a mozgásérzékelő játékok, hatalmas mértékben kitágult mind az észle
lést, mind a cselekvést illetően. A tervezői szándék nyilvánvalónak tűnik: a test 
„felületi” működéseit fel kell szabadítani a kulturális és fizikai test kényszere alól. 
A felhasználó a virtuális térbe már nem viszi, nem tudja odavinni a testét. Helyet
te olyan testre van szüksége, melyet a médiumok lehetőségei, s nem egy előzete
sen adott kultúra ír körbe. Pontosabban, a kulturális elvárások nem tűnnek el, de 
már a mediatizált testre vonatkoznak. Azt, hogy milyen képet teszek fel magamról 
a világhálóra, a speciális effektek befolyásolják, s ezek, mint tudjuk, rettenetesen 
gyorsan változnak. A kulturális elvárások már e technológia által felülírt képre 
érvényesítődnek.18 A szimuláció lehetővé teszi, hogy – legalábbis egy darabig – ne 

15 Tulajdonképpen arról van szó, amire számos neurobiológus agykutató és pszichológus felhívja 
a figyelmet a gyermekfejlődéssel kapcsolatban. Az úgynevezett Z generációs gyerekek, akik már 
készen kapták a digitális technológiát, elvesztik érdeklődésüket a világ oksági működése iránt. Nem 
szedik szét a tárgyakat, készülékeket, nem kíváncsiak a „fekete dobozra”, csak a dolgok használata 
mozgatja őket. (Lásd erről Gerald hüther: The Neurobiological Preconditions for the Development of 
Curiosity and Creativity. www.gerald-huether.de/pdf/neurobiological_preconditions.pdf)

16 Sean cuBitt: The cinema effect. Cambridge (Mass.) – London, MIT Press, 2004. 249.
17 Norman friesen: Less is More, idézi Albert BorgmAnn: Crossing the postmodern divide . 

Chicago, University of Chicago Press, 1992. 97.
18 Cubitt szerint a digitális technológia elvágja a kauzális kapcsolatot a médiumok és a társadalmi 

gyakorlat között. Az idő helyett a térszerkesztés lesz a meghatározó elv a filmekben, s tegyük hozzá, 

http://www.gerald-huether.de/pdf/neurobiological_preconditions.pdf
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feltétlenül a saját testem mediatizálódjon, hanem egy róla készült kép, egy kép-
test, Beltinggel szólva, miközben a saját testem homályban marad. A cél tehát egy 
„testetlen” látás, a nyilvánvaló fizikai kontaktus nélküli érintkezés olyan dolgok
kal, amelyek nincsenek ott .

Összefoglalva: az újmédia testfelfogása a testelméletekben bekövetkező harma-
dik fordulatként határozható meg, amennyiben a test aberrációinak (szexuális té
velygések), fizikai működésének (anyagcsere) és antropológiai „furcsaságainak” 
(szervi rendellenességek, a felfedezésekkel láthatóvá váló faji különbségek) újkori 
elzárásából indulunk ki. A középkori groteszkhez képest kétségtelenül ez az első 
nagy változás, az első fordulat. Ezt követően a pszichoanalízis hozza el az első 
nagy repedéseket, melyeket a 20. század második felének kiszélesedő nyilvános-
sága – elsősorban a képzőművészetekben és az irodalomban – mélyít el. A máso
dik fordulat tehát a test felszabadítása és felszabdalása, orvosi, ipari, tudományos 
feltérképezése. Eddig tartott a romantika által felfedezett rútnak, az iszonyatosnak, 
a visszataszítónak az esztétikai rehabilitációja. Ehhez képest az újmédia végrehajt
ja azt, amit a bőr forradalmának nevezhetnénk, felfedezi a szép és a rút közös ne
vezőjét, a felszínt, a látszatot, a „briliáns” megjelenését. Úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy a dekonstrukció beteljesedik: a korábbi lényegeket alkotó különbségek kultú
ra és természet, szép és fenséges, gyönyörködtető és visszataszító, maszkulin és 
feminin, magaskultúra és tömegkultúra és legvégén organikus és gépi, mestersé
ges között végérvényesen felszámolódnak.19 E harmadik, mediális fordulat a nyil
vánosságot a verbális térből áthelyezi a láthatóság-láttathatóság szférájába.

más digitális műfajokban is. A társadalmi gyakorlat immár nem magyarázza a térszerkezetet, melyet a 
véletlenszerűség és az egymásmellettiség jellemez, semmint oksági és/vagy morális elrendeződés. 
cuBitt i. m. (16. lj.) 249.

19 Idetartoznak a modern élet nagy etikai határkérdései, mint az élet emberhez méltó és méltatlan 
bevégzésének kérdése, az eutanázia és halálbüntetés, az élet keletkezésének kérdése, az abortusz, 
a nemi határok kérdése, a „semleges” és nemváltó (transzvesztita) ember, a homo-, hetero- és biszexua-
litás legitimációja, a szent és a profán határának lebontása, a vallási dogmák, szentségek és vezetők 
földre rántása, kikarikírozása, hogy csak a legfontosabbakat említsük. E „dekonstrukció” és destrukció 
talán legszélsőségesebb megnyilvánulása volt az, amikor Németalföldön egy parlamenti képviselő a 
pedofília legalizálása mellett tört lándzsát, mondván, hogy teljesen természetes, hogy egy idősebb férfi 
a gyerekekhez vonzódik. Ezzel a dolgozatunk szempontjából is lényeges területre lépünk, a fejlődés
lélektan területére, mely a genetikai örökség (Nature) és a környezeti hatások, a nevelés (Nurture) 
elhatárolásával, valamint az életkori határok dekonstruálásával van elfoglalva. A szinte kötelező látha
tóság elve Daniel Dayan és mások szerint megmutatja a terrorizmus valódi arcát. A terrorista nem 
titokban gyilkoló gépezet, nem a félelemkeltés vezérli elsősorban (persze az is), hanem a mediális 
megjelenés, a láthatóság, amitől ha megfosztják, legfontosabb erőforrását veszti el, ahogy ez annak 
idején a Vörös Brigádok esetében történt. A képmegosztókra felkerülő rituális lefejezések jelentősége 
fogalmi szinten ugyanaz, mint az ezeket sokszor kiváltó „szentségtelen” karikatúráké. Mindkét esetben 
a rituális és a profán közt húzódó határ lebontása a tét, kulturálisan rögzült fogalmi kategóriáink határ-
sértése, ahogyan ezt a médiumok a horror ábrázolásával kívánják megvalósítani. Vö. fukuyAmA i . m . 
(6. lj.).
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Eszközmediáció és az újmédia

A médiumok alapvetően a test olyan meghosszabbításai, prosztézisei, amelyek az 
érzékelési módokat befolyásolják, elsősorban javítják. A prosztetikus eszközök el
szaporodása drasztikusan kiterjesztette testi érzékelés és észlelés határait. Szinte 
nincs olyan része az embernek, mely ne lenne helyettesíthető valamilyen kütyüvel, 
jóllehet az efféle eszközök már régóta velünk vannak. Teleszkóp, mikroszkóp, 
szeizmográf, szemüveg, hallókészülék éppúgy idetartoznak, mint a vak ember fe
hér botja, a tengerészek iránytűje, a szextáns vagy az akna- és egyéb keresőműsze
rek, a Geiger–Müller-számláló, sőt maga az autó is, melyek nemcsak az öt alapve
tő emberi érzéket javítják fel, hanem újfajta észlelést is lehetővé tesznek, mint a 
mágnesesség, az elektromosság vagy a sugárzás mérése. De hogyan viszonyítható 
az újmédia e prosztetikus eszközökhöz?

A legkézzelfoghatóbb különbség az, hogy amíg a hagyományos prosztetikus 
eszközök a való világ érzékelésében segédkeznek, az olyan új médiumok, mint az 
Oculus Rift, egy virtuális, nem létező világ észlelését teremtik meg. Egy új ontoló
giai tartományt vezetnek be. Van azonban egy másik különbség, mely e tartomá
nyokra való felosztást áthúzza. Dan Ihde kétféle típusát különbözteti meg az 
eszközmediált percepciónak. Az első típusba olyan eszközök tartoznak, amelyek 
„a világ testi tapasztalatának a részét alkotják, függetlenül attól, hogy e tapasztalat 
kinesztetikus-taktilis, vagy a megtestesült látvány (teleszkóp) vagy hallás (telefon) 
kiterjesztése . Ezt megtestesültségi viszonynak nevezem”.20 Ekkor a prosztetikus 
eszközön, mint például a filmkamerán keresztül látunk/hallunk/tapintunk stb. Az 
észlelő alany és a gépi eszköz a megtestesülésben összeolvadnak. Az észlelő alany 
inkarnálódik az eszközben. Így működik a vak ember botja is, amellyel a járdasze
gélyt kitapogatja, de idesorolnám a vakvezető kutyát is, amely az irányválasztás
ban és a mozgásban segít.

Léteznek azonban másfajta eszközök, melyek az embertől függetlenül érzékelik 
a világot, nem az észlelő alany megtestesültségei, akinek viszont értelmeznie kell 
az eszközt többnyire valamilyen értékskála mentén. Így működik az autóban az 
olajszintmérő vagy a szobai hőmérő. Mivel ez esetben „az ember érzékeli a gépet, 
amely érzékeli a környezeti jelenséget”, Ihde ezt a fajta eszközmediálást herme-
neutikai viszonynak nevezi .21 Azonban nem minden eszközmediációt lehet köny
nyen besorolni egyik vagy másik kategóriába. Vegyük például az aknakeresőt 
vagy a repülőtéri ellenőrző kapukat. Ha megszólalnak, az azt jelenti, hogy fémet 
érzékelnek a földben vagy egy személynél. Egy igen/nem alapú detektorról van 

20 Vivian soBchAck: The address of the eye: a phenomenology of film experience. Princeton, 
Princeton UP., 1992. 180.

21 Uo ., 187 .
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szó, melynek nincs értékskálája. Az efféle eszközök felfoghatók úgy, mint az öt 
érzéken túli érzékelés kiterjesztései. Ha valaki túl közel jön hozzám a hátam mö
gött, képes vagyok érzékelni a hőkibocsátása vagy esetleg az aurája alapján. A más 
típusú erőterek, kisugárzások érzékelésére alkalmazott detektorokat tekinthetjük 
úgy, mint saját testünk inkarnációi, még ha a mágnesesség, a rádióhullámok vagy 
a radioaktivitás érzékelése nemigen alakult is ki bennünk, ellentétben más fajok
kal. Vagy vegyük az autóvezetést. Vajon az autós megtestesültségi vagy herme-
neutikai viszonyban van az autóval, amelyet vezet? Egyrészt az autó számos jel-
zőberendezéssel van felszerelve a sebességmérőtől az olajszintmérőig. Tehát a 
keresett viszony hermeneutikai. Másrészt az autó a vezető testének a meghosszab
bítása, akár a vak ember botja, amikor manőverezik. Előzés vagy parkolás eseté
ben a vezetőnek fel kell tudni mérni, azaz érzékelnie kell a szükséges sebességet, 
illetve a felfestés helyét. Ha ez nem tűnik meggyőzőnek, helyettesítsük be az autó
vezetőt a biciklistával.

Mit tudunk mondani akkor egy olyan érzékelőről, mely a virtuális világot köz
vetíti? Például arról a sisakról, mely hermetikusan kizárja a való világ érzékelését, 
és felruházza a használóját egy virtuális világ virtuális érzékelésével? Mondhat
juk-e azt, hogy a sisak, amikor feltesszük, a testünk inkarnációja? Sokan talán 
igennel válaszolnának. Az Oculus Rift és hasonló készülékek révén a fiktív világot 
közvetlenül, az eszközön keresztül látjuk .22 Sobchack is elismeri, hogy „a néző a 
megtestesült [incarnate] intencionalitásának kiterjesztése révén éli meg a mozi 
 realizmusát” .23 Nem a realista stílust, hanem a világ „perceptív tapasztalatát”. Ám 
a film moziban átélt közvetlen vagy megtestesült tapasztalata alapjaiban külön-
bözik attól, amit a szimulációs eszközök kínálnak. A moziban a külvilág nem zá
ródik ki teljesen. Megmarad például a taktilis érzés, hogy „a hátam érintkezik 
a szék támlájával . Mivel a vizuális tér, amelyet magam előtt látok, nem teljesen 
izomorfikus a testem által elfoglalt térrel, ahonnan a filmet nézem”, a film vetíté
séhez szükséges eszközök jelenléte egy látens, másodlagos – Ihde terminológiája 
szerint – „háttérfókuszban” érzékelhető.24

Érdekes módon már Walter Benjamin észrevette, hogy a film vonzerejét az adja, 
hogy az apparátusa, beleértve a forgatást, vágást, színészi játékot stb. a háttérbe 
húzódik, és a fiktív világ közvetlenül elérhetővé válik a közönség számára. 
„A  valóság apparátusoktól mentes megjelenése itt a valóság legmesterségesebb 
megjelenésévé vált, s a közvetlen valóság látványa kirívó ritkaság lett a technika 

22 Douglas Walton megfogalmazása szerint, aki a fotográfiára alkalmazta a transzpaerens látás 
fogalmát. Vö. Douglas WAlton: Transzparens képek: a fotografikus realizmus történetéről. Ford. tóth 
Tamás. Metropolis (7), 2003/1. 22.

23 soBchAck i. m. (20. lj.) 181.
24 Uo ., 179 .
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birodalmában.”25 Olyan, mintha Benjamin már a szimulációról beszélne. A szimu
láció „okkult technika”, mely eltűnik a megjelenített tartalom mögött: „A mű any
nyira csodálatra méltó, amennyire képes elrejtőzni a közvetlen tartalma mögött”.26 
Tehát a mozi majdnem szimuláció, a háttérfókusz akadályozza meg ebben, ame
lyen keresztül a közvetítő „test” felfénylik. Ugyanakkor éppen ez a látens elcsú
szás, a teljes izomorfizmus hiánya teremti meg a mozi és a film etikai dimenzióját. 
Enélkül a filmi illúzió totálissá válik, ahogyan ezt Bazin megjósolta, miközben a 
legalapvetőbb jelentését veszti el.

A test polaritása: az etikai különbség forrása

Láttuk: az újmédia megjelenésének két fontos következménye van. Az egyik az, 
hogy a testet mint határoló bőrt definiálja újra, másrészt felruházza a testet új per
ceptuális lehetőségekkel. A bőr oly szorosan simul a testre, hogy a belső, mely 
egykor visszataszítónak tűnt, napjainkra semmivé vált. A fénylő és szinte áttetsző 
bőr szublimálta a testet. A külső és belső, megjelenés és lényeg különbsége eltör-
lődött, azonban egy másik különbség, az érzékelő és az érzékelt egybe nem esése 
továbbra is hordozza az etika lehetőségét. Az alábbiakban kicsit részletesebben 
megvizsgáljuk e különbség fenomenológiáját és a relevanciáját az újmédia szem
pontjából.

Testem két oldala: az érzékelő és az érzékelt kiazmusa

Itt nyilván nem vehetjük sorra a történetileg létező testfelfogásokat a karteziánus 
duális felfogástól napjaink kognitív pszichológiai és fenomenológiai, s azon belül 
is rendkívül árnyalt elképzeléseiig. Van azonban egy közös alap, amelyből kiindul
hatunk, mégpedig a megéltség vagy megtestesültség fogalma. Ez különbözteti 
meg az élő organizmusokat a világ többi tárgyaitól. Merleau-Ponty szerint az előb
biekre és csak azokra jellemző tulajdonság a kommunikáció, mely már az előtt 
meghatározó, hogy bármilyen értelemben „tudatra ébrednének”. Ezen a primér 
szinten a kommunikációt úgy kell értenünk, hogy a testek mint tárgyak egy akció–
reakció sémába illeszkednek: ha külső hatás éri őket, látható vagy nem látható 

25 Walter BenJAmin: A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában, kurucz Andrea fordítá
sát átdolgozta mélyi József. In: Walter BenJAmin: Kommentár és prófécia . Budapest, Európa, 1969. 
301–334. aura.c3.hu/walter_benjamin.html

26 René Vincente ArcillA: Mediumism: A Philosophical Reconstruction of Modernism for 
Existential Learning. Albany, NY, SUNY Press, 2010. 71.

http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html
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módon reagálnak. A válaszreakció igen széles skálán mozoghat. Ha például egy 
főemlős kígyóval találkozik, megváltozhat a bőrellenállása, megmerevedhet, me
nekülésbe foghat, avagy farkasszemet nézhet a potenciális támadójával. A kognitív 
filmelmélet szerint hasonló a helyzet akkor, ha filmet nézünk, s az ingerforrás va
lójában nem létezik. Habár a motoros reakciók általában gátolódnak – miért is 
 menekülnénk el egy nem létező kígyó elől –, az arousal-szintünk majdnem olyan 
magas lehet, mintha az eset valóságos lenne. A fikció paradoxona – az, hogy úgy 
hat ránk valami, hogy közben tudjuk, nem valóságos – nem befolyásolja a beépített 
motorikus rendszerünket. Számtalan módja van annak, hogy hatások, affekciók 
érjenek minket az alacsonyabb érzékszervi szinttől a magasabb kognitív szintekig. 
Az affekció problémája a karteziánus Cogitót sem kerülhette el . A Cogitóhoz hoz
zátartozott egy sor perceptuális aktus is, mint a video, sentio, amo. Már itt kimu
tatható az a minimális differencia, mely az intencionális viszonyban az intencionáló 
és az intencionált egybe nem esését jelenti. Descartes azonban nem különítette el 
egymástól a Cogitónak a világhoz és önmagához való intencionális viszonyulását, 
önmagunk és a világ tapasztalatát .27

Merleau-Ponty az észlelés fenomenológiájában a tudati aktusok között tárgyalja 
a fentebb említett példákat a bőrellenállástól az elpirulásig, amelyek egy elsődle
ges, primér, prereflektív tudati szintet körvonalaznak. A megélt test itt találkozik 
és kerül kapcsolatba a környező világgal. Ezen a szinten a tudat nem rokonítható a 
karteziánus Cogitóval, az észlelő alanyt a cselekvési lehetőségei határozzák meg. 
Az ökológiai pszichológiából ismert affordance fogalmát kissé átértelmezve, 
Merleau-Ponty az ént mint „képes vagyok”-ot, s nem mint Cogitót határozza meg . 
A „képes vagyok” voltaképpen azt a szerepet tölti be a fenomenológiájában, mint 
az affordancia, mely mindig egy adott tárggyal való cselekvés lehetősége egy adott 
szubjektum számára egy adott szituációban. A nyelvre vonatkoztatva a „képes va
gyok” a parole parlante (beszélő szó), mely megelőzi és megalapozza a reflektív 
„én gondolom” aktusát, mely parole parlée (kimondott szó). Vivian Sobchack 
pontosan ebben a nyelvi kettősségben látja a filmnézés lényegét, mely nem más, 
mint a néző e világi, fizikai helyzetének és a vászonra kivetített optikai helyzeté
nek egybe nem esése. Másképpen mondva, a látó látvány/látott látvány [viewing 
view/viewed view] kettőssége. Ez utóbbi egy kettős polaritást hordoz: a nézőt 
olyan kommunikációs viszonyba hozza a filmmel mint anonim másikkal, ahol 
mindkét fél egyszerre látó szubjektum és a másik által látott objektum. Tehát egy
szerre keletkezik rés a látás aktusa (noézis) és a látás tárgya (noéma), valamint a 
szubjektum mint látó (aktus) és a szubjektum mint másik által látott (tárgy) között.

27 Vö. Bernhard WAldenfels: Sinnesschwellen. Studien zur Phänomenologie des Fremden . 
Frankfurt a/M, Suhrkamp, 1999. 40.
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Vagyis a látó test magját egy alapvető kettősség alkotja: „a testünk egyszerre 
mind a kettő: látó és látott, halló és hallott, érintő és érintett, mozgó és mozgatott. 
Ez az egybe nem esés […] jellemzi testünk valódi létét, mely miközben önmagára 
vonatkozik, kisiklik önmaga elől.”28 A különbség az introspekció esetében különö
sen szembeötlő, amikor az „én” tapasztalatának tárgya annak saját teste. Mondhat
juk-e azt, hogy az „én” saját tapasztalatát tapasztalja, ami nyilvánvalóan önmagára 
utalást jelent? Vagy inkább úgy kellene fogalmaznunk, hogy a különbség aközött, 
hogy az „én” megtapasztalja saját testét, vagy azt tapasztalja, hogy a tapasztalat itt 
felszámolódik? Az első kérdés végtelen regresszussal, a második paradoxonnal fe
nyeget .29 A problémát, úgy tűnik, akkor kerülhetjük el, ha előfeltételezzük a test
nek mint sajátnak egy olyan fogalmát, mely nem tematizálható, nem valamilyen 
dolog, mely intencionális tárggyá válhatna. Másképpen mondva, nem jelenhet meg 
valaki számára valamiként, nem tematizálható az intencionalitás mint-szerkezetén 
belül. Olyan testfogalomra lenne szükség, mely prepredikatív és prereflektív .

Más szóval másképpen viszonyulunk önmagunkhoz mint látó szubjektumok
hoz és látott objektumokhoz. A testen belül e résnek vagy a test hasadásának az 
elsődleges élménye az etikai viszony forrása. Az önreflexió közben az „én” meg
kettőzi önmagát, de az efféle megkettőződés mindig maga után von egy időbeli 
elcsúszást, egy „késést”, mely távolságot teremt a reflektáló és a reflektált „én” 
között. Végső soron, vonja le a következtetést Waldenfels, testi és megtestesült ta
pasztalataink megmutatják, hogy „a Másikat magamban találom meg, s magamat 
pedig a Másikban, még mielőtt találkoznánk”.30

Az önmegkettőződés fogalmát, mely az érzékelő és érzékelt differenciájából áll 
elő, Vivian Sobchack is felhasználja saját filmi befogadásmodelljéhez. Kiinduló
pontja Merleau-Ponty sokat idézett példája az összekulcsolt kezekről, amikor az 
ember önmagát érinti meg. Sobchack párhuzamot von az önérintés és az érzékelő/
érzékelt általában vett kettőssége között. Amikor a vágyunk tárgyát önmagunkban 
leljük fel, a saját testünkben érzékeljük, „ahol »érző magunkat érezzük«; egy ki-
tűnő falatot lenyelve, vagy egy pohár remek bort megkóstolva reflektív módon 

28 Bernard WAldenfels: Phenomenology of the Alien: Basic Concepts. Evanston, Northwestern 
UP, 2011. 56.

29 Waldenfels rámutatott, hogy Husserl az első csapdába esett bele, lásd WAldenfels i. m. (27. lj.). 
30 Uo. Itt jegyezzük meg, hogy a „más”, „másik” fogalmának írásmódja eltérő a különböző nyel

vekben és elméleti megközelítési módokban. A jelen dolgozatban azt a hagyományt követjük, mely 
főkképpen Emmanuel Lévinas írásmódja alapján az etikai értelemben vett másikat nagybetűvel, 
a másik emberre általában vonatkozó fogalmat kisbetűvel írja. Így az Én és Másik találkozásáról 
be szélünk, mindig a Másik zökkenti ki az Ént önmagából. Minden egyéb esetben tehát, elsősorban a 
mindennapi kommunikáció, így a Sobchack által leírt moziélmény során is a másikkal mint egy 
partikulásris másik féllel találkozunk . 
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 ízlelhetjük magunkat”.31 Egy szempontból Sobchack radikálisabb Waldenfelsnél. 
Bizonyos mértékig, állítja, minden észlelési aktus önvonatkozást tartalmaz, nem 
csupán az introspekció aktusai. Ez pedig annyit jelent itt, hogy egyfajta „retúrjára
ton” a vágyunk külső tárgyától visszatérünk önmagunk érzékeléséhez. A mérték 
csekély lehet sok „természetes” esetben, például egy autó dudálását hallva, de fel
erősödhet akkor, ha az érzéki élmény valamilyen okból kiugró, mint egy remek 
bor ízlelése, egy csodálatos koncert, vagy akár egy jó film. Ilyenkor az érzékelés 
nem egyszerűen önérzékelés, hanem introspektív (belső) érzékelése valami külső 
érzékelésének .

Érzékeléselméletében Sobchack nem tesz különbséget intencionális és nem 
 intencionális állapotok között, ahogy például Husserl tette, aki az olyan érzéki örö
möket, mint egy finom vacsora, nem intencionálisnak tekintette, és szembeállította 
egy tárgy tulajdonságának (például piros színének) az érzékelésével, azzal a meg
gondolással, hogy az utóbbi esetben az érzékelésnek kauzális szerkezete van, és 
egy külső tárgy felé irányul, míg az előzőben az érzékelés „alaktalan anyag”, 
amennyiben az érzékelő és az érzékelt egybeesik. Hasonlóképpen vélekedik 
 Michel Henry is, aki szerint az önérzékelés egy érzelmi állapotban, vagyis az 
önaffekcióban valósul meg. Azonban a két pólus, az érzékelő és az érzékelt közti 
(időbeli) differencia hiánya az efféle állapotokat kizárja az etikai különbség kere
séséből. A „retúrjárat” nem lehet „formátlan” anyagi állapot, mert ez megfosztaná 
az „én”-t az érzékelés polaritásától, s így a hasadásélménytől is. A kiazmust ma
gán az Egó-n belül kell felmutatnunk.32 A döntő kérdés az, hogy a Másik vagy az 
idegen megjelenhet-e az „Én”-en belül egy eredeti hasadás révén. Az önpercepció, 
az önmagára irányuló cselekvés éppúgy, mint a test bizonyos érzelmi állapotai, 
például a fáradtság, fájdalom, gyönyör elvezethetnek odáig, hogy az „én” eltávolo
dik vagy elkülönül a benne lévő másiktól. Ehhez azonban arra van szükség, hogy 
az „én” ne egy önmagával eleve azonos, differenciálatlan belső struktúra legyen, 
mely a Másikat csakis mint meghódítandó, s ilyeténképpen önmagára visszaveze
tendő területként tapasztalja meg.

Mindazonáltal a filmnézés kulcsfontosságúvá válhat kettős perceptuális jellege 
miatt. Habár a néző egzisztenciálisan „itt” van a vászon előtt, optikai értelemben 

31 Vivian soBchAck: Amit az ujjaim tudnak. A cinesztéziai szubjektum avagy a testi tekintet. Ford. 
liszkA Tamás. Metropolis (8), 2004/3. 35.

32 Habár Lacan az „én”-ben bekövetkező hasadást a nyelv megjelenésének tulajdonítja, Ricœur és 
főképpen Lévinas azt a vágy megkettőződéséből eredezteti. Lacannál a vágy megkettőződésének for
rása a nyers szükségleteken való „túlburjánzás”, Lévinasnál a Másik vágyára irányuló vágy, mely 
feleletigényként jelentkezik velem szemben. Késői munkáiban e feleletigény szintén nyelvi formában 
jelentkezik, a mondás és a mondott kettőssége révén, melyben világosan felismerhető az intencionalitás 
kettős – noéma/noézis – szerkezete. E „nyelvi” hasadás azonban nem választható el az érző/érzett 
kettősségtől. Merleau-Ponty érzékeléselméletében, ahogy láttuk, ez utóbbi kettősé az elsődleges szer
kezet, mely már tartalmazza a későbbi másodlagos nyelvi formát.



186 Határtalan médiakultúra

„ott” van az ábrázolt világban. A néző testének és a film testének ez a kettőssége a 
filmi tapasztalás magja. A film pergését „úgy éljük meg fenomenológiailag, mint 
egy intencionális áramlatot”, következésképpen a filmet „úgy érzékeljük, mint ami 
egyidejűleg saját látványának az alanya és a mi látványunk tárgya”.33

Sobchack példáját alapul véve Jane Campion Zongoralecke (The Piano, 1991) 
című filmjéből, amikor a néző közeliben látja, ahogyan Baines kezével megérinti 
Ada bőrét a harisnyán keresztül a zongora alatt, egyszersmind a saját testét is meg
érintettként érzékeli. A film megtestesült képsora, mint egy „retúrjáratban”, a néző 
saját testében „visszhangzik”. Igaz, nem olyan intenzitással, mint ahogyan ez a 
filmen érzékelhető, hanem „háttérfókuszban”, de paradox módon a néző saját tes
tében a taktilis inger felerősödhet, „intenzifikálódhat”. Habár Sobchack nem hang
súlyozza, a nézőt nem annyira a képek ábrázolt tartalma indítja meg, nem Ada 
bőre, hanem a jelenet bemutatása, a képek homályossága. A filmnézést tehát a 
diffúz percepció kétféle értelemben is meghatározza. Egyrészt azért, mert a néző 
egyszerre van „itt” és „ott”, ám egyik helyen sincs jelen teljesen, és nem érzékel 
teljes mértékben. Másrészt a néző percepciója a nem teljesen tiszta felvételi mód 
miatt diffúz, a kamera vagy túl közel merészkedik a szereplőkhöz, vagy túl mesz
sziről szemléli őket. Véleményem szerint ez utóbbi tényező, melyet másutt a film 
textúrájaként írtam le,34 nagyobb szerepet játszik a diffúz percepció kiváltásában.

Találkozás a Másikkal: filmnézés és az újmédia

A valódi etikai viszonya abban a különbségben rejlik, mely önmagamnak mint ér
zékelőnek az érzékelése (az önjelenlét, az „itt”-lét) és a film által láthatóvá tett 
másik belső (introspektiv) képe (az optikai tapasztalat, az „ott”-lét) között jön  létre. 
Az itt- és ott-lét kettőssége íródik bele az „én”-be azáltal, hogy visszatér a 
„ retúrjáraton” egzisztenciális testébe: „a vászon felüli retúr során – reflektív gon
dolatok közreműködése nélkül – reflexszerűen, karnálisan fordulok saját létem 
felé, hogy megérintsem érintő önmagam, megszimatoljam saját szimatolásom, 
megízleljem ízlelő énemet, egyszóval érzékeljem saját szenzualitásomat”.35 

Waldenfels kifejezésével a filmi szereplők idegen testének affekciója a néző 
önaffekcióval stimulált testére [Leib] irányul. A retúr során nem a két affekció tá
volsága rövidül le, hanem rávetül az „én” belső önérzékelt szerkezetére: azért kez
dem érezni a ruhám dörzsölését, mert nem érezhetem a vásznon Ada ruhájának 
érintését. Az intencionalitásom Ada ruhájára irányul, arra vágyom, de ez a vágy 

33 soBchAck i. m. (20. lj.) 147 .
34 tArnAy László: Learning and Re-learning Haptic Visuality. In: Pethő Ágnes (szerk.): Cinema 

of sensations. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2014. 43–55.
35 soBchAck i. m. (31. lj.) 35.
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kielégületlen marad. Ez a be nem teljesült intenció visszaküld saját testem érzéke
léséhez abban a reményben, hogy ott beteljesedhet. Azonban az intenció itt is csak 
részlegesen töltődhet be, mivel a taktilis vágyam máshová, a vászonra irányul. 
Ily módon a kiazmus beíródik a saját percepcióim egocentrikus percepciójába. 
A Másik vagy az idegen az intencionális résben jelenik meg, melyet a test [ Körper] 
„ellenkezése” hoz létre, hogy beteljesítse a taktilis intenciót. Más szóval, az érzé
kelő test nem tudja kielégíteni az Ego intencióját, de éppen ez a távolság az Ego és 
a test között létesíti az etikai viszonyt azáltal, hogy hasadást hoz léte az önér zé-
kelés és a más érzékelése között. A Másik megjelenése az Egó-ban nem valami 
intencionalitás előtti, de nem is „formátlan” anyagi állapot. Nem pusztán ön-
affekció, mint az érzelmi állapotok, hanem a kiazmus megéltsége a megtestesült 
szubjektum „itt”-je és a test [Körper] beleírt „ott”-ja között. A percepció és a tiszta 
affekció közé hatol be, egyfajta testi köztesként [Zwischen] az önvonatkozás és az 
önmegvonás között. Waldenfels Erwin Straust idézi, miszerint a percepció itt-je és 
most-ja nem tartozik sem a szubjektivitáshoz, sem az objektivitáshoz. Ebben az 
önmegvonásban vagyunk képesek megélni a másik másságát, nem pusztán a tes
tünkön, hanem a testünkben .36

Azonban Sobchack nem áll meg a másik másságának beíródásánál. Valódi célja 
az, hogy felruházza a filmet testiséggel. A filmi élményt „cinesztetikus”-nak hívja. 
Ezzel a kifejezéssel arra utal, hogy az érzéki tapasztalás a moziban egyszerre 
 szinesztetikus és ko-enesztetikus. Mindkét kifejezés fenomenológiai. Az első arra 
vonatkozik, hogy az érzéki modalitások közti határok folyamatosan felülíródnak, 
még a mindennapi tapasztalat során is. A második az érzékelés egységét fejezi ki 
mint az érzékelő szubjektum prelogikai és inkarnálódott alapja, olyképpen, hogy 
egy adott érzékelés során a többi érzékszerv működése felerősödhet vagy gyengül
het, s ezáltal a megtestesültség általános érzését kelti .

A kulcsmozzanat nem abban van, hogy a néző odaképzeli magát a diegetikus 
világba, vagy azonosul a kamerával vagy a vászonnal, ahogy ezt a pszichoanali-
tikus elmélet állítja. Voltaképpen az ellenkezőjéről van szó: a filmképek legalább 
annyira „percipiálják” a nézőt, mint az a képeket. A néző nemcsak néz, hanem őt 
is nézik. Sobchack szavaival a film teste érzékelő alany, és „megérinti” a nézőt, aki 
ily módon az érzékelés tárgyává válik. A látó és a látott megfordíthatósága (rever
zibilitása) azt jelenti, hogy a filmnézés során a néző teste is erotizálódik azáltal, 
amit lát, a film testétől.

Úgy vélem, az, hogy a filmnek van-e teste vagy nincs, nem befolyásolja jelen-
tősen Sobchack etikai érvelését. Nyilvánvalóan nem a filmnézés során találkozom 
a másikkal, de a filmnézés jó tanulási alap lehet egy majdani etikai találkozáshoz. 
A film teste csupán pedagógiai szerepet tölt be, de nem abban az értelemben, 
ahogy a gyerekirodalom vagy a tündérmesék pedagógiaiak. A filmnézés a szerke

36 Vö. WAldenfels i. m. (27. lj.) 48.
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zetében pedagógiai: a másikkal való találkozás szimulációja egzisztenciális, per
ceptuális és kommunikatív értelemben. Nyilvánvalóan nem abban az értelemben 
szimulálja, ahogy egy videojáték szimuláció, mert a film, ha van is teste, nem egy 
másik ember. Merleau-Ponty kommunikációs modellje alapján a film a nézőnek 
nem a feltételezett másik testét teszi láthatóvá, ahogyan ez a valóságos találkozás
kor történik, hanem annak introspektiv képét. A film testére csak következtet-
hetünk. Mindez azonban semmit nem von le a film etikai erejéből. A szimuláció 
kifejezést azért használom a fimmel kapcsolatban, mert „a kulcsterminus a »visel
kedés«. A szimuláció nemcsak az audiovizuális tulajdonságait őrzi meg a tárgy
nak, hanem egy cselekvésmodellt tartalmaz.”37 Sőt előfordulhat, hogy a szimuláció 
a forrásmodell tárgyainak jellemzőit sem tartja meg: elég, ha a szimuláció „bizo
nyos ingerekre (input adatok, klikkelés, joystick mozgatása) válaszol egy adott fel
tételrendszer mellett”.38 Számos tudományos modell így működik. Például Mendel 
a kártyajátékot használta arra, hogy modellálja a genetika működését (a domináns/
recesszív különbséget). Sobchack modelljében a „szimuláció” azt jeleníti meg, 
ahogy a néző az olyan ingerekre „reagál”, mint a közelkép, elmosódott képek, gaz
dag textúra stb. Természetesen egy valódi találkozás esetében semmi sem lenne 
megfeleltethető ezeknek az ingereknek, mivel a másik belső képei láthatatlanok. 
Tehát a filmélmény „szimulálja” vagy modellálja az Ego egyébként láthatatlan ön
megkettőződését, melyet a másikkal való találkozás indít be.39 Akár a különböző 
atommodellek, a filmi élmény láthatóvá teszi vagy megközelíti (vagy mindkettő) 
a találkozást, mely az „én”-t kibillenti egyensúlyából.

Sobchack leírásában a filmi tapasztalat a katakrézishez hasonló, amikor a figu
ratív és literális jelentések „a húsban” (a világ húsában, lásd alább) fonódnak ösz
sze. Egyfajta kvázi-percepció ez, félúton Hollywoodtól, amikor a néző sohasem a 
„valódi” dolgot érzékeli: a film nem engedi meg, hogy teljes mértékben elmerüljön 
a filmi diegézisben, mert folyamatosan megsérti a filmi illúziót. Ricœurt követve, 
a katakrézis hidalja át a kiazmatikus rést a fizikai test ittléte és a filmvászonra 
 vetített test között: a katakrézis „nem pusztán jelöli, hanem reverzibilis módon és 
kiazmatikusan »át is hidalja«, »feltölti« azt a »hézagot«, amely a nyelvi szimbólu
mok és a megélt testi élmények között nyílik”.40 A katakrézis félig gondolat, félig 
tapasztalás:

37 Gonzalo frAscA: Simulation vs. Narrative. Introduction to Ludology. In: MArk J. P. Wolf − 
Bernard Perron (ed.): The Video Game Theory Reader . New York – London, Routledge, 2003. 221–258.

38 Uo .
39 Nemcsak azért láthatatlan, mert a másik belső (introspektiv) képei láthatatlanok, hanem mert 

ennek okán az „én”-ben mint nézőben fel sem merülhet a saját belső világának szembesülése a mási
kéval. De ennek hiányában az érzékelő/érzékelt közti távolság vagy hasadás megélhetősége is lehetet
lenné válik. Márpedig a találkozás nyelv és érzékelés híján nehezen tudná az én-t kizökkenteni végte
len magányából és „formátlan” anyagiságából.

40 soBchAck i. m. (31. lj.) 39. (A fordítás kissé módosítva – T. L.)
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A testek és világi dolgok képletes ábrázolását tükröztetve a néző megélt teste a filmélmény 
alatt érzéki katakrézist végez. Azaz kitölti a hézagot a vásznon ábrázolt világ érzéki megra
gadásával, miközben visszatér önmagához, hogy önmagára tükröztetve (habár nem teljes 
mértékben) [a világ] szó szerinti fizikalitását élje át.41

A test és az ábrázolás kölcsönössége a filmnézés során azt is jelenti, hogy egy
szerre vagyunk megtestesültek és tudatosak. Egyfajta prousti differenciálatlan ér
zékiségre gondolhatnánk, mely megelőzi és megalapozza a nyelvet: „az élmény 
szó szerinti leírásai reflexszerűen visszatérnek magukhoz, hogy megtalálják az él
mény érzését, s a szó szerinti fizikalitását ragadják meg”.42 Alphonso Lingis szavai
val élve, a materiális nyelv (jelentés) és a jelentő anyag eggyé válik. De Sobchack 
óva int attól, hogy ez a „tudatra ébredés” azt jelentené, hogy síró vagy nevető ön
magunknak vagyunk tudatában. Egy efféle tudat magának az érzésnek (sírás, ne
vetés) vetne véget, nem áthidalná, hanem felszámolná a test és ábrázolás közti hé
zagot. A másik véglet a pornográfia, mely könnyen önérintéshez, maszturbációhoz 
vezethet, kitörölve ezáltal minden utalást a másikra. Amíg a nevetés a test szó 
szerinti fizikalitását törli el, az autoerotizmusban a test és az ábrázolás differenciá
latlan egységben, pontosabban reprezentációban oldódik fel.43 Ezzel szemben a 
„retúrjáraton”, melyről Sobchack beszél, a test és a reprezentáció egy diffúz tudat
ban vegyül egybe, miközben az érzéki tapasztalat részlegesen kitöltetlen marad, 
habár fel is erősödhet és intenzívvé válhat. Noha nem áll szándékomban Waldenfels 
test/korpusz [Leib/Körper] kettősségét azonosítani Sobchack test/ábrázolás kettős
ségével, mindkét fogalompár egy köztességet, az „én” megkettőzését írja körül, 
amikor a saját és az idegen, Én és Másik vegyül egybe anélkül, hogy valaha egybe 
is esnének. Az Ego csak a visszaúton fedezheti fel a másikat önmagában, önnön 
belsőjében.

Ki kell térnünk itt egy fontos szempontra, mely Sobchack érvelését árnyalhatja. 
Nevezetesen arra, hogy az ábrázolás realizmusa növeli vagy csökkenti a filmek 
érzéki hatását. Egy helyen elismeri, hogy valójában nincs olyan film, mely ne vált
hatná ki a szinesztéziát és a percepció egységét a nézőben. Ám ha így van, a klasz
szikus értelemben vett filmtől egyenes út vezet a 3D-animációig és -videojátéko
kig, ami azért Sobchack írásait olvasva igen kétségesnek tűnhet. Vajon létezik-e 
áthidalhatatlan határ a mozgóképek között, melyek egyfelől részleges kielégülést 
kínálnak és diffúz tudatot eredményeznek, másfelől teljes beleéléssel (immerzi-
vitással) kecsegtetnek? S ha igen, vajon e határ megvonásában szerepet játszik-e 
a képek életszerűsége, megtévesztő ereje? Mit is jelent a „reális” ebben az össze

41 Uo., 38. (A fordítás jelentősen átdolgozva – T. L.)
42 Uo .
43 A későbbiekben erre az egybeolvadásra gondolok, amikor a „másik szimulációja” kifejezést 

használom az újmédiával kapcsolatban.
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függésben? Nyilvánvalóan a reális nem stílust jelent. Gondoljunk csak arra, hány
féle realista stílus jelent meg a művészetek történetében a naiv festészettől a neo-
rea lista irodalmon és filmen keresztül a hiperrealizmusig. Sobchack a Toy Story 
figuráival példálózik, s az Entertainment Weeklyt idézi:

A T-Rex figura szinte tapinthatóan sima, legszívesebben belenyúlnánk a képbe, hogy ke
mény, karcmentes fejét megdörgöljük […] Az életre kelt játékkatonák terepszínű ruhájának 
viaszos ragyogása prousti mélységű emlékeket ébreszt mindazokban, akiknek valaha is volt 
terepasztaluk a pincében […] Ettől a filmtől majd új szemmel fogjuk nézni a tárgyi világ 
textúráját. Ami a Bambi és a Hófehérke volt a természet számára, az a Toy Story a mű
anyagnak .44

A Toy Story kizárólag számítógéppel és digitális technológiával készült. Vajon 
arra kell következtetnünk, hogy a digitálisan megalkotott film ugyanazon (etikai) 
értékekkel rendelkezik, mint a hagyományos? Mi történik akkor, ha a Toy Storyt 
valaki televízióban, DVD-ről vagy a számítógépén nézi?

Korábban már megkockáztattam azt, hogy nem a film tartalma, hanem az áb-
rázolás módja, a film által használt eszközök váltják ki a nézőben a „retúrjáratot”. 
Véleményem szerint a filmképek taktilis, texturális minősége felelős az etikai vi
szonyulás kialakulásáért. Tényleg találhatóak „prousti” reminiszcenciák a digitáli
san szimulált képekben? Meglehet, hogy a „realizmus” egészen más hatással van a 
nézőre. Az alábbiakban amellett érvelek, hogy a digitális média a testnek egy 
olyan koncepcióját vezeti be, mely távol esik a filmi élménytől.

A Másik eltűnése az újmédiában

A gondolat, hogy az új technológia prosztetikus, vagyis az alany érzékelését befo
lyásolja, szembeállítható a moziélmény fenomenológiai leírásával. A tét nem kicsi. 
Habár a kamerát és a projektort is prosztetikus eszköznek tekinti a filmkészítő és a 
néző szempontjából egyaránt, Sobchack ragaszkodik ahhoz, hogy a mozgóképek 
a néző által nem manipulálhatók, nem sajátíthatók ki senki által, még a filmkészítő 
által sem. Ha egy film elkészült, csak az egzisztenciális „itt” és az optikai „ott” 
ambivalens helyzetéből látható. A néző így élheti át a differenciát belső (intro-
spektiv) képei és a film testének, illetve áttételesen a filmkészítőnek tulaj donított 
képek között. Következésképpen az, amit a néző lát, a film testének tulajdonított 
képek nem vezethetők vissza arra, amit a néző prosztetikusan megélhetne. Ha 
ugyanis így lenne, a film teste is a néző megéltsége, érzékeinek meghosszab bítása 
lenne, és paradox módon a néző belső képei egybeesnének valaki másnak a belső 

44 soBchAck i. m. (31. lj.) 19 .
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képeivel. Egy efféle egybeesés pedig eltörölné az etikai differenciát. A filmképek 
látványa nem egyenlő a világ megtapasztalásával, ahogyan például egy távcsőbe 
belenézve a világegyetemet érzékeljük. Összefoglalva: a filmképeket nem sajátít
hatjuk ki prosztetikusan annak ellenére, hogy szükségünk van a kamerára és a ki
vetítőre ahhoz, hogy egyáltalában filmképeket nézegethessünk. S bár a képekben 
megtestesülő film teste – Merleau-Ponty kifejezésével élve – éppúgy a világ húsá
nak része, mint a néző teste, a két test különbözik egymástól. E nélkül a különbség 
nélkül nem beszélhetnénk etikáról.

Vessük egybe a filmélményt mint a Másikkal való találkozás „szimulációját” 
a digitális szimuláció hatásmechanizmusával, mellyel az újmédia rendelkezik. Lát
tuk, hogy az újmédiát olyan közvetlenség jellemzi, amely a film esetében lehetet
len. A digitális kitsch közvetlensége olyan, mint „egy transzportáló erő, s a transz
portálás itt […] nem más, mint a valós helyzettől való menekülés”.45 Úgy tűnik, az 
újmédia a videojátéktól az online hálózatig a testi érzékelést egy virtuális világba 
transzportálja. A helyzet azonban ennél bonyolultabb, attól függ, milyen nézőpont
ból kívánjuk leírni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az újmédia használata radikális 
távolságot teremt az egzisztenciális test és a reprezentáció vagy szimuláció (avatar) 
között: „olyan távol kell lennem [mint nézőnek vagy felhasználónak] az esemény
től, hogy semmi se emlékeztessen magamra vagy a körülményeimre”.46 A játékos 
és az avatar elkülönülése olyan meghatározó lehet, hogy az érzékelés „visszaútja” 
lehetetlen egy játékban vagy szimulációban. Nincs „itt” és „ott”, sem pedig diffúz 
percepció.

Mindez azt jelentené, hogy amíg a filmnézés alatt nem tudjuk „elveszíteni” 
a testünket, a játék játszása során szükségképpen elveszítjük. De tényleg így lenne? 
Valóban ki van zárva a játékos az etikai viszonyból, amellyel Sobchack a filmné
zőt felruházta? Hogyan érzékeljük az elektronikus világot, ha a testünket hátra 
kell hagynunk? Habár helyet foglalhatunk egy repülőgép-szimulátorban, de nem 
léphetünk be a World of Warcraft vagy a Second Life világába. Ám ez a megfogal
mazás félrevezető is lehet. Először azért, mert a virtuális világ történéseit a konzol 
mellől figyeljük, s nem is akarnánk belépni. Másodszor, ha át is élhetjük például a 
súlytalanságot egy szimulátorban egy deszkára kötözve, magasból zuhanva vagy 
mozdulatlanul fekve egy speciális hátradöntött padon, minden esetben valós tér
ben valós élményeket élünk át, melyek csupán hasonlítanak a súlytalansághoz a 
földi körülmények között. Egyik esetben mondhatjuk, hogy belépünk egy virtuális 
térbe, mivel a megtestesültség összeegyeztethetetlen a virtuális térrel. De egy 
 másik értelemben is különbözik a szimuláció a reprezentációtól. A virtuális térbe 

45 ArcillA: Mediumism (26. lj.) 72., idézi friesen: Less is More (17. lj.) 230.
46 Uo . 
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prosztetikus eszközök révén belépni annyi, mint az érzékelést szimulálni.47 A szi
mulált érzékelés a valóságos érzékelés szimulációja, vagy pontosabban, a szimulált 
képek, hangok stb. érzékelése utánozza az azoknak megfelelő valós ingerek érzé
kelését. Nem azt jelenti tehát, hogy a mesterséges érzet mindenben megkülönböz
tethetetlen a valóságos érzettől. Hanem azt jelenti, hogy a lehető legjobban megkö
zelíti a valóságos érzetet az adott – vizuális, auditív, taktilis stb. – modalitásban.

Azonban a videojátékok immerzív jellegüknél fogva bizonyos testi reakciókat is 
kikényszeríthetnek a játékosokból, például amikor egy autós játékban a játékos sa
ját testében érzi a karambolt. Egy intenzív játékesemény során a játékos szinte azt 
élheti meg, amit az avatarja megél. Vajon az, hogy a digitális Toy Story is szinesz
tetikus és textuális élményt adhat, azt jelenti, hogy a játékos teste és az avatar tes
te inkább összeérnek, semmint elkülönülnek? Fellelhetjük-e a Másikat a játékban? 
Nem hiszem. Inkább Waldenfels azon nézetével értek egyet, mely szerint az új 
technológiák, melyek láthatóvá teszik a testi funkciókat a metabolizmustól az öre
gedésig, a testet [Körper] az orvosi diagnosztika értelmében rövidre zárják, és le
választják mindarról, ami mássá tehetné .

A test, mely egyszerre önvonatkozás és önmegvonás, kívül esik az ábrázolhatóságon […] 
Az önkéntelen lélegzetvételtől és a szemöldök ráncolásától a száj kiszáradásáig és az álmos 
tekintetig a test aktív és passzív jelentések szétválaszthatatlan elegye . A telejelenlét techno
lógiai, mint az audiovizuális közvetítés, a Skype vagy a FaceTime összezavarja, elnapolja 
és eltorzítja e jelentéseket .48

Az ábrázolhatóság határa vagy az ábrázolhatatlanság egyben a láthatóság ha-
tára. Az újmédia megkísérli „áthágni a reprezentáció határát egyfajta mennyiség-
növelő és felhalmozó logikával, azzal, hogy növeli és kiszélesíti a repertoárját”.49 
A mennyiségi elv, „a több kevesebb” kudarca azt jelenti, hogy a láthatósághoz való 
jog, melyet az újmédia érvényre juttat, etikai zsákutcába vezet. Azáltal, hogy ki
terjeszti a „saját” hatókörét a nyilvánosság területére, a test elsődleges tapasztalata 
„korporális idegenségbe” fordul. „A technológia, melyet – az általa bekövetkező 

47 Az érzékelés szimulációjának egy fontos következménye, hogy különbséget tegyünk az unikális 
fizikai szubsztrátum és a prosztetikus érzékelési mód között. A képelméletben az elsőre az „analóg”, 
az utóbbira a „digitalizált” kifejezéssel szokás utalni. A szemünk ugyanis a digitális kép kulturálisan 
meghatározott „médiumát”, s nem magát a képet mint egyedi létezőt érzékeli. Ez utóbbi így nem is 
létezik, maga a kép – ahogy Manovich kifejtette – csupán adathalmaz, mely kívül esik a kauzalitás, tér 
és idő kategóriáin. Másként mondva, az „ontológiai” digitalizációja csupán a „perceptuális” rejtett 
formája, s nem az egyedi analóg kép, még akkor sem, ha elfogadjuk, hogy a tiszta fizikai nem létezik.

48 Norman Friesen: Waldenfels’ Responsive Phenomenology of the Alien: An Introduction. 
Phenomenology & Practice (8) 7, 2014. 76.

49 Uo .
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elidegenedés modern kori kritikája ellenére – hosszú ideig a »saját« szférája kiter
jesztéseként értelmeztek, napjainkban egyre inkább maga válik az elidegenedés 
forrásává.”50

Az idegenség vagy elidegenedés, melyről Waldenfels beszél, élesen szemben áll 
az Oculus Rifthez hasonló új médiumok „elkendőzőtt” közvetlenségével. A szi-
muláció elsődleges tapasztalata – az immerzivitás és interaktivitás – felülírja a 
prereflektív „én”-ben bekövetkező hasadást. Az eszköz által kínált perceptuális le
hetőségek a „képes vagyok” hatókörének radikális kiterjesztései a virtuális terüle
tére. A virtuális világban a percepció alapvetően akcióorientált, ami párhuzamba 
állítható a filmtörténetben a szenzomotorikus séma alkalmazásával. Az interakti
vitás és a manipulálhatóság az újmédiában felerősíti a motorikus válaszokat és az 
akció-reakció séma működését. Torben Grodal azon megállapítása, mely szerint az 
interaktivitás sokkal több örömmel jár, lehetőséget ad a felhasználónak/játékosnak, 
hogy átmentse megtestesültségének legalábbis egy részét a virtuális világba.51 
A videojátékokban intenzív interakció zajlik mindkét irányban, ami tovább „lep-
lezi” az élmény eszközmediáltságát. Léteznek például olyan mellények, melyek 
enyhe áramütést okoznak, ha a játékos a játékban hibát követ el. Bizonyos mérté
kig az avatar megéltsége szimulálható a játékos számára.

A két érzés – a valós és a szimulált – egybeesése alátámaszthatja azt a gondola
tot, hogy az újmédia nem berekeszti, hanem kiterjeszti a testi percepciót. Követke
zésképpen nem vesztjük el a testünket, amikor a virtuális világba lépünk. Eszerint 
a képernyőn megjelenő világot nemcsak szemünkkel, hanem egész testünkkel ér
zékeljük. Azonban a vizuális impulzusok ilyetén „átvitele” a fizikai testre a min
dennapi tapasztalat során is előfordulhat, mint például olvasás vagy egy recept el
készítése közben. Fenomenológiai szempontból a valós és szimulált érzések 
egybeesése szintén örömforrás lehet azzal a lényeges különbséggel, hogy a virtuá
lis és valóságos érzés között időbeli különbség van. Kétséges, hogy a játékos képes 
lenne érezni efféle különbséget, mivel az interaktív és immerzív jelleg miatt a já
tékban nemigen van idő az olyan reflexiókra, mint „ez a test az én testem”. Mivel a 
játékos maga teremti meg az avatarját, e reflexió nem mondana sokat. Láttuk ko
rábban, hogy az „itt” és „ott” különbsége mint testi élmény hozza létre a nézőben 
vagy erősíti fel a saját testére vonatkozó percepcióját. Ha Sobchack e fogalmát a 
szimulációra alkalmazzuk, Hansen gondolata, mely szerint a tér nem egy előzetes 
adottság, hanem az érzékelő test hozza létre, önreferenciához vezet. Tér és percep
ció ugyanis egymásra utalnak és kölcsönösen feltételezik egymást.

50 WAldenfels i. m. (28. lj.) 6.
51 Torben grodAl: Történetek szemnek, fülnek, és izmoknak. Videojátékok, médium és megtes-

tesült tapasztalás. Ford. kiss Miklós. In: fenyVesi Kristóf – kiss Miklós (szerk.): Narratívák 7 ., 
Budapest, Kijárat, 2008. 226–256.
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Paradox következménynek látszik, hogy a test elvesztése vagy „hátrahagyása” 
és kiterjesztése ugyanarra az eredményre vezet. A virtuális térben történő interak
ció mint a valós tapasztalat szimulációja a megélt test tapasztalatának kiterjesztése . 
Azt állítom, hogy a megélt test saját testi státusát kölcsönzi az animált figurának, 
mint egy képzetes test képei, mintha azok a saját kiterjesztései lennének . De ezek 
az új testi képek prosztetikus eszközként is funkcionálhatnak, felruházva az „én”-t, 
a megélt testet egy új érzéki tartománnyal, szenzóriummal. Az újmédia legújabb 
termékei, mint az Oculus Rift, a telejelenlét vagy a Second Life valójában a 
sensorama 20. századi ötletét valósítják meg. A részletek elemzése nélkül leszö
gezhetjük, hogy ezek az eszközök a virtuális megtestesültségnek vagy a virtuális 
megtestesülésének lehetőségét hordozzák. A következő részben e fogalmat arra 
használnom, hogy különbséget tegyek a test mint médium és a test mint prosztézis 
között. Az eszközmediált megtestesülés javítja az ember percepcióját a környeze
tét illetően. Amikor leolvasom a hőmérsékletet a hőmérőről, nem vagyok kíváncsi 
a virtuális környezetre. A moziban megbízom a kivetítőben, hogy a celluloidon 
vagy a lemezen tárolt képeket „beolvassa” számomra. Ezért lehet a projektor is, 
akárcsak a kamera, eszközmediált megtestesülés. Azonban lényeges különbség a 
kettő között, hogy a filmkészítő a kamerába nézve a világot olyannak látja, ami
lyen (még ha meg is rendezett), az pedig, hogy a kivetítő a néző számára egy opti
kai mintázatot közvetít, melyet a néző valóságosnak él meg, a perceptuális realiz-
mus következménye. Az a tény, hogy e mintázatot úgy látjuk, mint egy fiktív világ 
reprezentációját – pontosabban keresztüllátunk azon –, már a hermeneutikai vi
szony részét képezi. Minden egyéb információ híján (a jelenet megrendezettségéről 
vagy meg nem rendezettségéről) a filmképet fizikai ábrázolásnak látjuk. „A képi 
leírásban [depiction] elméletileg az az érdekes, hogy elszakítja a beállítást mint 
kommunikációs elemet a forrásától, s ez teszi lehetővé a filmi ábrázolás harmadik 
módját, a nominális ábrázolást.”52 Tehát a látvány fikcionális értelmezése a szer-
ző(k) kommunikatív intenciójának függvénye. Következésképpen az eszközmediá-
ció, melyet Sobchack hermeneutikainak nevez, kívül esik a percepció körén. Nem 
véletlenül, hiszen a filmi kommunikáció (kifejezés) szerkezetéhez tartozik.

Ezzel szemben a virtuális megtestesült érzékelése nem tartalmaz ilyen kommu
nikációs intenciót. Természetesen a virtuális tereknek is van szerzője, aki a tér 
megtervezésekor rendelkezhet bizonyos szándékkal, de a játékos a teret elsősorban 
mint cselekvési teret szemléli, s ehhez nincs szükség a hermeneutikai viszonyra .53 

52 Noël cArroll: Theorizing the moving image . Cambridge – New York – Melbourne, Cambridge 
UP., 1990. 47. Carroll a filmi ábrázolás három szintjét különbözteti meg: a fizikai ábrázolást, a leírást 
és a nominális ábrázolást. A leírás [depiction] egy meghatározott típusú tárgyra utal, valami általános
ra, míg a másik kettő referencia mindig individuális. Így például a Psychóban fizikális jelölő Anthony 
Perkins, a nominális jelölt Norman Bates.

53 Legfeljebb akkor, ha a tervezők szándékát akarjuk kiismeri, de ehhez áltálában mesteri szint
re kell jutni a játéktudásban, amikor már tapasztalt játékosként „az interaktív világként tapasztalt 



195tArnAy lászló: Az új médiumok és a test prosztetikus dimenziói 

Az Oculus Rifttel a fejünkön a virtuális világot úgy látjuk, mint ahogyan a valós 
világot látnánk a sisak nélkül. A különbség a filmi élmény és a sisak között nem 
az, hogy másképpen látunk. A különbség a megtestesültségi viszonyban rejlik. 
Más szóval nem a két – a saját és a másik – megtestesültségének az összeolvadása 
történik a virtuális világban. A döntő tényező a valós és a virtuális tér és a percep
ció kontinuitása. Minden olyan eszköz, mely a virtuális élményt lehetővé teszi, 
prosztetikus. Normális esetben a prosztézis olyan érzékeléshez kapcsolódik, mely 
a prosztézis nélkül is működik. A vak ember is képes, habár kissé körülményesen, 
kitapogatni a járda szegélyét a botja nélkül. Habár a szemüveg és az Oculus Rift is 
rendelkezik prosztetikus dimenzióval, a test mint prosztézis fogalmát csupán az 
utóbbira alkalmaznám. De mielőtt erre az utolsó lépcsőfokra lépnénk, vizsgáljuk 
meg a testnek mint médiumnak a felfogását. Egyetlen elképzelést emelnénk itt ki, 
Hans Belting megközelítését.

A test mint médium

A médiumelméletekben a test fogalma objektív. A test mediációja szembeállítható 
a fenomenológiai/egzisztenciális testtel, amelyet mindennél jobban a perceptuális 
képessége jellemez .

Belting fogalmi problémája: test, médium, kép

Belting azzal indít, hogy a képeket mindig animálták: a médiumok, amelyekbe a 
képeket belefoglalták, egyszerre megtestesítik (animálják) a képeket, és hasonlíta
nak hozzájuk .54 A hiányzó testet egy helyettes test, egy ikon teszi jelenlévővé, azaz 
re-prezentálja. A másik feltételre, a hasonlóságra azért van szükség, mert az ani
máció rituálisan általában a halottak „feltámasztására” irányult. A középkori mé
dium – effigies – két funkcióval rendelkezett: (i) egyrészt materiális (mesterséges) 
test, (ii) másrészt az (élő) test képmása. Azaz test kétféle értelemben: (i) maga a 
médium, a hordozó, (ii) az élő test test-képe.55 De az élő test is kétértelmű. Egy
részt képek befogadója, másrészt médium, maga is képek, a belső képeinek hordo

játék élménye, illetve a készítők által lefektetett lehetséges intenciók logikája között” szabadon 
vibrálhatunk. Vö. grodAl i. m. (51. lj.) 244.

54 Lásd Hans Belting: Kép, médium, test: az ikonológia új megközelítésben. Ford. mAtuskA 
Ágnes. Apertúra, 2008. ősz. apertura.hu/2008/osz/belting, valamint Hans Belting: Kép-antropológia: 
képtudományi vázlatok. Ford. kelemen Pál. Budapest, Kijárat, 2003.

55 A klasszikus antik példa a korinthoszi lány története, aki a szerelmének árnyékát krétával rajzol
ta körbe a falon, mielőtt a tengerre szállt. Itt a reprezentáció három elemét különböztethetjük meg: 
a modell, annak indexikus jele, az árnyéka, valamint a krétavonal.

http://apertura.hu/2008/osz/belting
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zója. Ugyanakkor a külső és belső képek közti határ elmosódik, mihelyt testet tu
lajdonítunk a képeknek: olyannyira „élő” képek, hogy a valódi élő testet mint 
képmást (élő médiumot) is elnyomják. Először az állókép, majd a (digitális) mozgó
kép is „élő” médiummá vált, vagyis a test számára élő médium, a képmásának 
hordozója. Az élő test és a mesterséges médium szerves komplexumot alkot, ahol a 
médium a test prosztetikus kiterjesztése. (Ezért feledkezik meg sokszor a médium
elmélet az élő testről, míg az „élő” médiumot ontológiailag független entitásként 
kezeli.) Ily módon, érvel Belting, az élő test el is tűnhet az animált test mögött, 
mivel a digitális technológia nemcsak az életet, hanem az emberi képzeletet is utá
nozza. Pontosabban a belső (mentális) képeket, melyek anakronisztikusak. Amikor 
a test képmása leválik a testről, szimulakrummá válik, olyan képpé, amelyik nem 
mediálja a testet. Mivel a képek jelen vannak a médiában, maguk is mesterséges 
„testekké” (kiborggá vagy Eye-borggá)56 válnak, miközben elleplezik médium stá
tusukat. Egy médiumnak interface-re van szüksége, egyfajta értelmezésre, mint az 
olajszintmérőnek, amíg egy prosztetikus eszköz, legyen az kréta vagy fehér bot, 
eszközmediált megtestesülés. Hasonlóképpen, a mediatizált testet dekódolni vagy 
értelmezni kell, míg a prosztetikus test autonóm. Belting médium-test fogalma 
egyszerre objektív és szubjektív, egyszerre érző és érzett, látó és látott. Vagyis 
ugyanaz a kettősség hatja át, mint – habár másféleképpen – mind Waldenfels, 
mind Sobchack test-felfogását. A mediatizált test nagyon hasonló az „objektív” 
testhez, mely ki van téve az orvosi és más diagnosztikának. Akár idegenként is 
szembesülhet a „szubjektív” élő testtel, az „én” megtestesültségével. A média-
történet voltaképpen olyan folyamat, melynek során a testet jelölő médium fo-
kozatosan függetlenné válik, miközben az élő test prosztetizálódik. Az újmédia e 
 folyamat betetőzése, amikor a test nem médium immár, hanem prosztézis. A de
markációs vonal az élő testek és a prosztetikus testek között egyre szembeötlőbb. 
Nem arról van szó, hogy a testek többé már nem médiumok, hanem arról, hogy 
a test a prosztetikusan elérhető virtuális terek érdekében mediatizálódik. A test-
médiumok nemcsak mentális képek hordozói (médiumai) anakroszinikus módon, 
hanem különféle kiborgként és avatarként léteznek a digitálisan virtuális térben. 
Egy egyedi szituációban (függő sziklán, turbulenciába került repülőn, nukleáris 
reaktor környékén, katasztófa súlytotta területen stb.) készített szelfi nem azért ke
rül fel a világhálóra, mert az élő test, az „én” képmása; a cél az, hogy virtuális 
testté váljon, mely más médiumokba átírható, transzponálható, memetikusan át
alakítható, különböző képtárakban elmenthető, archiválható stb. A virtuális testek 
közti viszony jelölésére létrejött egy speciális kifejezés: követés. De senki sem kö
vethet egy másik testet anélkül, hogy maga is virtuális testté válna. Ennek első 
ritualizált eseménye a regisztráció.

56 Rob Spence kanadai rendezőre utaló kifejezés, akinek egyik szemét ki kellett operálni, s a helyé
be egy kamerát építettek, mely a képeket közvetlenül a nála lévő számítógépbe küldte.
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Prosztézis vagy médium?

Ha megnézzük a prosztetikus eszközök történetét, rögtön látjuk, hogy a legelső 
ilyen eszköz vélhetően a bot volt, amellyel az őseink a kezüket meghosszabbí-
tották egy banánért. Az út innen a távcsőhöz és a szemüveghez, majd a digitális 
médiához nem volt sima, de határozott. Amellett, hogy az érzékeket feljavítja, 
a prosztézis a cselekvés hatókörét tágítja. A telejelenlét a legjobb példa erre. De 
önmagukban ezek az eszközök nem teszik láthatóvá azt, amit mások látnak. Leg
alábbis addig nem, ameddig az agyat nem tudják működőképesen összekapcsolni 
egy félvezetőkből (vagy legújabban antianyagból) álló hálózattal, ami nem biztos, 
hogy a távoli jövő kérdése. A képeket tekinthetjük az agyleolvasás jövőbeli techni
kájának „durva közelítéseként”. Úgy tűnik, maga Belting is úgy gondolja, hogy a 
képeknek testre van szükségük ahhoz, hogy elsajátíthatók legyenek: a belső képek 
megelőzik a nyilvános reprezentációkat, mint amilyenek a festmények vagy a 
szobrok. Miként vagyunk képesek képekkel interakcióba lépni? A válasz, azt hi
szem, egyszerű. Vagy „valódi” (ontológiai) tárgyként kezeljük, a többi tárgy kö
zött, vagy figyelmen kívül hagyjuk tárgyszerűségét, s egy virtuális világba nyíló 
kapuként tekintünk rá. Az első esetben a prosztézisre azért lehet szükség, mert a 
testi képességeink behatároltak (nem láthatunk millió és millió fényévekre a világ
egyetemben). A második esetben a prosztetikus eszközök (például egy joystick 
vagy kéz-szimuláció) célja a virtuális világba való behatolás. Az első esetben meg
testesült tárgyiasságként cselekszünk, a második esetben testetlenített szubjektu
mokként (a testünket nem vihetjük a virtuális világba). De újra fel kell tennünk a 
kérdést: biztos, hogy meg kell szabadulnunk a testünktől, ha a virtuális világba 
lépünk? Mindjárt látni fogjuk, hogy nem mindenki mond igent e kérdésre, s úgy 
véli, hogy a virtuális világban is van megtestesültség.

Láttuk, hogy a játék élményét számos eszköz teheti szubjektívvé testi értelem
ben. Sőt a legújabb kutatások olyan élményekről számolnak be, mint a testcsere, 
a saját pozíció meghatározása és az önfelismerés manipulációi. Ennek ellenére 
igen valószínűtlen, hogy virtuális érzésekre is képesek lennénk, kivéve, ha a vir
tuális térben megtestesülünk. Segíthet-e ebben a prosztézis? Elképzelhető, hogy a 
közeljövőben kitalálnak olyan eszközt, mely belenyúl az agyunkba minden alka
lommal, amikor a virtuális világban szimulált érzéki esemény történik. Ha így 
lesz, semmiképpen sem beszélhetünk fenomenológiai értelemben vett megteste
sültségről, sokkal inkább az agy szimulációjáról. Bár meglehet, nem minden re
mény veszett el. Talán a test, ahelyett, hogy a környezet hatásait elszenvedné, 
maga válik affekcióforrássá, s teremti meg a saját teret. Hansen legalábbis ebben 
reménykedik. Az alábbiakban ökológiai szempontból közelítem meg az elképze-
lését .

Nézzük először Belting nézeteink kritikai lehetőségét. Véleményem szerint a 
mediatizált test fogalma alapvetően kétféleképpen értelmezhető. A mediatizáló 
eszköz lehet egyfelől a test része mint annak prosztetikus meghosszabbítása, vagy 
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másfelől olyan kép-test, mely a kommunikációt szolgálja. Az első eset módosulá
sának tekinthetjük azt, amikor az eszköz olyan virtuális világba juttat be, ahol a 
kép-test az élő test legabszurdabb álmait valósíthatja meg. „Legyél az, akinek min
dig álmodtad magad” – mondja Almodóvar. Vegyük szemügyre e három lehető-
séget .

Habár első két eset közti különbség elsőre nem tűnik komolynak, gondoljunk 
például a béranyaságra. A béranya olyan, mint egy prosztetikus eszköz, egy „he
lyettesítő” anya, aki másnak a gyermekét hordja ki, annak fizikai – bár nem per
ceptuális – tulajdonságait „javítja”. A prosztézis, ahogy fentebb meghatároztuk, 
leválasztható. A szemüveget is levehetem a látásom rosszabbodása árán, de ettől 
nem leszek én magam mediatizált. Hasonlóképpen, a béranya szülte gyermek sem 
az. Másfelől, ha befestem színesre a hajam, tetováltatom magam, úgy öltözök fel, 
mint Darth Vader stb., a testem mediatizálódik. Ha pedig egy szelfit posztolok ma
gamról, kétszeresen is mediatizálódom. Habár a prosztézisek médiumok, a media
tizált testet nem nevezném prosztetikusnak, mivel nem a perceptuális képessége
ket tágítja, hanem a kommunikációt szolgálja. Vagy vegyük a plasztikai sebészetet. 
Egy „új” arc egyenértékű a beállított szelfivel, amellyel a világhálón megjelenni 
akarunk . 

Kim Ki-duk filmjében, az Időben a női főszereplő kétszer operáltatja át magát, 
hogy testképeivel „ismeretlenül” újra meghódítsa szerelmét, habár ő megesküszik, 
úgy tetszik neki a lány, ahogyan kinéz. Elkeseredettségében a fiú is az operáció 
mellett dönt. A műtétek eredményeképpen azonban egy furcsa helyzet áll elő: 
egyikük sem ismerhet többé a másikra, örökre elveszítik egymást. A film utolsó 
beállításában a lány „új” arca elvegyül a tömeg ismeretlen arcai között. Az arc a 
filmben nemcsak testrész, hanem médium, az azonosság hordozója. De mi az azo
nosság tartalma? Azok a belső (mentális) képek, amelyekkel az ember azonosulni 
tud. Mindaz, amivé az ember válni szeretne, illetve aminek hiszi magát. A lány 
azért operáltatja át magát, mert a mentális kép önmagáról benne megváltozott, 
s azt szeretné, ha a szerelme ezt elfogadná. Mediatizálni akarja magát, de nem egy 
pillanatot megörökítő szelfi révén, hanem a testét (arcát) médiumként használva.

A felismerés azonban kétirányú viszony. A akkor ismeri fel B-t, ha B is felis
meri A-t. A felismerés mindig valamilyen aspektus alatt történik. Egy férfi felis
meri a feleségét, a gyerekeit vagy barátait, ha a felesége, gyerekei vagy barátai 
felismerik őt mint férjet, apát vagy barátot. Egy országot akkor fogadnak el el 
nem kötelezett országként, ha maga is elismeri a környező országokat valamilyen 
szövetséghez tartozóként. A mediatizált arc az az aspektus, ami alatt az élő test, 
az Én másoknak megjelenik. Annyiban tekinthető arcnak, amennyiben a Másik 
felismeri .57 Az azonosítás egészen más. Valakit ekként vagy akként tudok azono

57 A 20. század fordulóján a reláció fogalmának paradox jellege jól ismert volt mind a tudomány
ban, mind a művészetben. A paradoxon irodalmi köntösbe öltöztetve jelenik meg Alphonse Allais 
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sítani. Az azonosítás mélyebbre ás, mint a felismerés, a „ki kicsoda?” kérdésre 
felel. Egy halott embert az arca alapján tudok azonosítani azért, mert ismertem 
korábban. Érdekes módon Kim Ki-duk filmjében nincs helye az azonosításnak. 
Vajon miért? Azért, mert minden testkép mediatizálódott, és olyan „álarccá” vált, 
mely csak ilyenként vagy olyanként, s nem ekként vagy akként azonosít . Amikor 
a bekötözött arcú lány a szoborparkban sétál, a szobrokat kép-testeknek tekinti. 
Vagy saját magát tekinti testképnek, miközben az egyik elnyúló szobor mellé fek
szik, végigsimítja kezével a „meztelen” testet, mintha saját maga is szoborrá vál
na ezáltal . Amikor megváltoztatja az arcát, vállalja annak kockázatát, hogy a sze
relmese nem ismeri fel. Amikor a fiú is átoperáltatja magát, minden út bezárul a 
lány előtt, hogy felismerhesse őt, a tenyér érintése és a test simogatása is, mivel 
Kim Ki-Duk filmjében ez utóbbi aspektusok nem rendelkeznek azonosító erővel. 
A film utolsó előtti beállítása nyilvánvalóvá teszi, hogy az arc megváltoztatása 
kiiktatja a kölcsönös felismerés lehetőségét. (Az utolsó beállítás az „arctalan” tö
meg lassított képsora.) A lányt látjuk kilépni a kórház épületéből a fényképpel a 
kezében, amely az operáció előtt készült. Ugyanis minden plasztikai műtét azzal 
kezdődik, hogy a „régi” arcról készítenek egy fotót. A film nem hagy kétséget azt 
illetően, hogy a lány az első és az utolsó előtti beállításban a második operáció 
előtti fényképet tartja a kezében. Mivel az első operáció után, de a második előtt 
készült fényképpel a kezében érkezik a lány a kávézóba a film elején, a fénykép 
nyilvánvaló paradoxont sejtet. Két értelmezési lehetőség kínálkozik. Vagy már 
azelőtt átesett egy műtéten a lány, hogy a fiúval találkozni látnánk, vagy egyálta
lában nem találkoztak. Avagy a keretező jelenetben nem azt a lányt látjuk, akivé a 

Egy kis párizsi dráma című karcolatában, melyben egy házaspár, Raoul és Marguerite állandóan vesze
kednek. Egyszer aztán mindketten kapnak egy névtelen levelet, mely felszólítja őket, hogy vegyenek 
részt az Inkoherensek álarcosbálján templomos lovagnak, illetve kongói pirognak öltözve. A levél azt 
sejteti, hogy a bálon leleplezhetik a párjukat, amint egy kongói piroggal, illetve egy templomos lovag
gal flörtöl. Úgy tesznek, ahogy a levél írja, ám a végső pillanatban, amikor lerántják a másikról a 
leplet, „egyik nem Raoul volt, a másik nem Marguerite”. Egyik sem ismerhetett a másikra. A történet 
logikája az, hogy ahhoz, hogy a férfi a feleségére ismerhessen, a nőnek előzetesen fel kellene őt ismer
ni mint a férjét, és fordítva. A „férfi” és a „feleség” ugyanis két egymástól független aspektus, melyek 
a bálon mégis egymásra vonatkoznak. Ha viszont egyikőjük sem ismert a másikra, a történet értelmét 
veszti. Viszont a történet azzal végződik, hogy a házaspár többé nem veszekedett. Egy másik, jóindu
latú értelmezés szerint egyikük sem az a lovag volt és az a pirog, akik a levelet kapták. Ahogyan Kim 
Ki-duk filmjében is megszaporodnak a bekötött arcú fiúk a film végére, a bálon lehetett volna akár több 
hasonlóan maszkírozott figura. Ha így lenne, kizárólag a rosszindulatú névtelen levélíró volna vádol
ható a történet „értelmetlenségéért”, aki a leleplezés lehetőségét felvetette és valószerűnek érezte. 
A történetnek így is értelmet adhat az, hogy a házaspár kapcsolatába – logikailag – semmilyen harma
dik nem szólhat bele. Allais novellája megjelent a Jelenkor folyóiratban (1996/7–8. 649–653), saját 
fordításomban.
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második operáció után válik, mivel csak egy olyan jelenet van a filmben, ahol 
valamiféle felismerés (anagnorisis) történne a fiú és a lány között, mégpedig a fiú 
műtétje és a lány második műtétje előtt. Azonban e felismerésjelenet is korláto
zott, amennyiben a lány az arcán az általunk ismert legkorábbi arcának fényképét 
viseli, mintha emlékeztetni akarná a fiút, hogyan nézett ki a film elején. Mi több, 
nem válaszolja meg a fiú kérdését sem a személyazonosságával kapcsolatban: 
„Az idő mindent megváltoztat – mondja. – Nem a régi barátnőd vagyok, hanem 
az új.” Egy értelmezés sem képes feloldani a fotó paradox jellegét. A felismerés 
paradoxonát tovább fokozza a balesetes jelenet, amikor a lány üldözőbe veszi az 
általa ismert fiút mint a felismert szerelmét, s mikor elgázolja a fiút egy autó, s a 
lány odamegy a holttest elé, az arcáról az olvasható le, hogy felismerte a fiút. De 
nem ismerheti fel, még kevésbé azonosíthatja, hiszen nincs olyan aspektus, amely 
azonosító erejű lenne. Talán a régi szerelme volt, talán nem. Eddigre a bekötött 
arcú fiúk száma is megnövekedett. Következésképpen az élő test-képek a kommu-
nikáció médiumává alakultak. Olyan korban élünk, amikor az élő test képei auto
nóm test-képekké válnak, leválva az élő testről, hogy a digitalizált virtuális térben 
médiumokként működhessenek. A film ezt a metaforát bontja ki, amikor párhuza
mot von az utolsó beállításban látható tömeg arctalan arcai és a bekötött arcú lány 
digitálisan széteső képe között, amikor a fiú a számítógépében felnagyítani pró
bálja. Mivel a tömegben egyetlen arc sem azonosító erejű – nincs, akik kölcsö-
nösen felismernék egymást –, a digitálisan felnagyított arc sem azonosítható. Sem 
az emberi szem, sem a számítógép „szeme” nem képes az arc mögé hatolni. 
A kép maga válik médiummá.

Képzeljünk el most valakit, aki a Silent Hill játékot játssza, s a gonosz leheletét 
ott érzi saját háta mögött. Habár gondolhatnánk az avatarra mint médiumra vagy a 
játékos mediatizált testére, a virtuális térben objektiválódik, s a „megtestesült” 
percepciói a játékosban is megtestesülhetnek különböző eszközök révén. Azonban 
maguk az avatarok nem prosztetikus eszközök, hanem testek mint prosztézisek, 
ahogy fentebb meghatároztam.

Habár léteznek elméletek, melyek az ellenkezőjét vallják. Például Nic Balthazar 
filmjében, a Ben X-ben (2007) a főszereplő, Ben éppen azért játszik, hogy elke-
rüljön bizonyos fájdalmas helyzeteket az életben. Ben számára a játék lehet 
prosztetikus. Metaforikus értelemben mondhatjuk, hogy testet cserél az avatarjával, 
s úgy lát, ahogyan valaki más lát. Az avatar lehet a játékos testének meghosszabbí
tása, ezért tűnhet maga a játék valószerűnek. Kirázhat a hideg attól (is), ha egy 
szomorú vagy félelmetes eseményre gondolok vagy emlékezem, s akkor is, ha 
Chicago sötét és kihalt utcáin sétálok. Vajon van különbség magában az érzésben? 
Vélemény szerint nincs. Úgy gondolom, itt a létezés szimulációjáról van szó, s nem 
a testek határainak a kiterjesztéséről, s ez vezet a fenomenológiai különbség fel
számolásához. Ezért nő meg a térbeli folytonosság érzete a telejelenlét vagy a ke
vert valóság (MR) világaiban. Miképpen egy játékban is azért veszünk részt, 
„hogy kipróbáljunk egy élményt, ami annak a cselekvésnek a szimulációja, aho
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gyan egy lehetséges világban viselkednénk. E cselekvés elsődleges mintája a való-
di világunk interakciós tapasztalata.”58 A telejelenlét pontosan éppen ennek a min
tának a szimulációján alapszik.

Habár Belting az érvelése során hangsúlyozza a képek animálását és a médium 
fokozatos önállósodását, megengedi azt, hogy a digitálisan létrehozott „élő” képek 
nem mások, mint az érzékelő szubjektum képzeletének kivetülései, aki egyben 
a képek fogyasztója is. Innen csak egy lépés azt állítani, hogy az avatar nem 
konstituálja a Másikat, hanem kiterjeszti a szubjektum cselekvési lehetőségeit egy 
virtuális világban. Más szóval, az avatar a „képes vagyok”-hoz tartozik: a szubjek
tum affordanciáit példázza abban a világban. Ebben rejlik az újmédia különbsége 
a klasszikus képekkel szemben.

A fenti értelmezés összhangban van Belting logikájával, mely az „ikonikus je
lenlét” fogalmára épít. Eszerint a képek egy képviseleti [vicarious] láthatóságot 
vezetnek be azáltal, hogy a testeket, melyek távol vannak, önmagukban láthatóvá 
teszik. A képek a jelenlét távollétét ábrázolják, mely ugyanígy igaz a telejelenlétre. 
Belting mégis elkülönítené a percepciók közvetlenségét, melyet a testet újra-
megjelenítő képek példáznak, az olyan prosztetikus eszközöktől, mint a távcső 
vagy röntgengép. Miért gondolja azt, hogy a telejelenlét perceptuálisan közvetle
nebb, mint a távcsővel látott képek? Úgy vélem, azért, mert Belting különbséget 
tesz az eszköz által készített kép és az általa lehetővé tett cselekvések között. Ne
héz lenne tagadni, hogy az űrkutatás számos területén (például a bolygók felszínén 
távvezérelt robotok esetében) a prosztetikus percepció hatékony lehet. A kulcs
mozzanat az, hogy a képeket arra a testre projektáljuk, amelyet újra megjeleníte
nek, vagy amely azokat felfogja. Bármennyire is függetlennek tekinti a médiumot, 
amelyben a képek megjelenítődnek, a médium sohasem emelkedhet fel arra a 
szintre, mint a filmkép, amely a Másikat konstituálja. Beltinget kevéssé érdekli az 
etika, így az „élő” képek által kiváltott autoerotizmus sem izgatja. Amíg Sobchack 
a filmképekre, s nem például a játékra alkalmazza etikai modelljét, addig Belting 
egyenes vonalú kapcsolatot tételez film és újmédia között. Mindkét felfogásban 
van igazság. A prosztetikus eszközök fejődése töretlen azóta, hogy megjelentek az 
első bábok, melyek a gyerekeknek a világ manipulálhatóságát, a világ fölötti „ural
mat” kínálták. A bábok voltak az első prosztetikus eszközök egy „virtuális” világ 
felépítéséhez, anélkül, hogy azt szimulálták volna. Azonban e dolgozatban amel
lett érveltem, hogy a szimulációt már nem lehet egyszerűen prosztetikusnak tekin
teni. Két okból sem. 

Egyrészt azért, mert az eszköz egy „másik” világba visz át, és ezért nem levá
lasztható. Napjainkban elveszik a közvetlen kapcsolatot testünk és világ között. 

58 grodAl i. m. (51. lj.) 243. Kiemelés tőlem – T. L. 
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Minden a képlékenység, a folyékonyság állapotában van. „Olyan helyzetbe kerül
tünk, ahol minden mediatizált, ahol az anyag és a tér összeforr mediális reprezen
tációikkal.”59 A legtöbb határ, ahogy a dolgozat elején fogalmaztam, így a „[t]est 
és gép, belső és külső, virtuális és valóságos közti határok visszahúzódnak az újí
tások és a technológiai fejlődés következtében”.60 Ezt a tapasztalatot semmi sem 
írja le jobban, mint Paul Virilio test-protézis [corp-prothèse] kifejezése. A test-
protézis alapvetően különbözik a prosztetikus eszközöktől. Egy új virtuális világot 
vezet be, ahol a percepció és a cselekvés egyesül.

Másodszor, az is igaz, hogy egy folyékony világban a Másik mint radikális kü
lönbség nem tud megjelenni az „én”-en belül. Sokkal inkább külső jegyeiben „ki
zökkentő” és szó szerint megfoghatatlan. Úgy, mint James Cameron korai film-
jében, A mélység titkában (The Abyss, 1989) a másik, aki Sean Cubitt szavaival 
„tudatalattink és megigézett tekintetünk” tárgya. Cubitt a peirce-i „egység”-gel 
[firstness] hozza kapcsolatba, egyfajta differenciálatlan érzéki állapotnak tartja, 
mely prousti felhangokkal is rendelkezik.61 Cubitt ezzel felsorakozik Lyotard, 
Cynthia Freeland, Noël Carroll, Nicholas Mirzoeff és mások mellé, akik szerint a 
posztmodern az idegen etikailag is értelmezhető fogalmát [alien] a kanti fenséges 
felújításával definiálta. Itt nem rekonstruálhatjuk az érvelést, hogy az idegen alak
jának polimorf és folyékony tulajdonságai a digitális virtuális világ elidegeníthe
tetlen része. A folyékony világ ontológiája gyökeresen eltér a létező világunktól. 
Amíg korábban a filozófiai vezérszólam az volt, hogy „nincs létezés azonosság 
nélkül”, egy folyékony világban a látszat, a megjelenés és a mögöttes lényeg szó 
szerint egybefolyik. Ahogy Welsch összefoglalja, a klasszikus ontológia a megjele
nés (fenomén) és lényeg (valóság) különbségén alapult. Ám ez a különbség nem 
alkalmazható a virtuális világra, ahol lényeg és jelenség egybeesik, mivel minden 
megnyilvánul a felszínen, s mögöttes valóság nem létezik. A digitális „idegen” en
nek az ontológiának a megnyilvánulása. Kétségtelen, hogy a képlékenysége, alak
változtatásai nagy kihívást jelentenek, akár az önmagát állandóan megújító, gene
tikai szerkezetét megváltoztató vírus. Ám ez a képlékenység nem egy mélyebb 
radikális jelentésre utal. Ellenkezőleg, az idegen és az ember között testi kapcsolat 
létesülhet, mely akár jó, akár rossz értéket vesz fel, mindig a felszínen, látható 
 módon történik. Ha az idegen behatol az „én”-be, ez utóbbi gazdatestté válik. 

59 Peter zellner: Hybrid space. London, Thames & Hudson, 112.
60 Eva mAhdAlickoVA: New Experiences of the Body Through Space. Implications philosophiques, 

dossier 2009. www.implications-philosophiques.org/Habitat/MAHDALICKOVA1.html
61 Proust Az eltűnt időben leírja Swann belső érzelmi állapotát, melyet egy zongora- és hegedűda

rab, Vinteuil szonátája vált ki. Először csupán „a hangok érzéki minőségét” érzékelte, egyfajta „sine 
materiá”-t. A dallamot, a hangszeres témákat csak jóval később kezdte el felismerni.

http://www.implications-philosophiques.org/Habitat/MAHDALICKOVA1.html
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A korábbi példa szellemében, itt az ember az idegen protézise. Egy metamor-
fózisos világban az idegen nem áll éles ellentétben az emberrel, mivel az ember 
is ki van téve a metamorfózisnak. Nincs külső vagy belső, következésképpen 
kiazmatikus kapcsolat sem .

Ezzel szemben a másik fogalma, mely a zsidó-keresztény hagyománytól a fran
cia fenomenológiáig ível, nem alaktalanságánál, hanem leírhatatlanságánál fogva 
zökkent ki. Az etikai Másik éppen azért hoz létre hasadást az „én”-ben, mert kép
telen vagyok tartalmazni, folyton kicsúszik a megragadásom alól, de nem a köz
vetlen érzékszervek számára, mint egy víziszörny. Az etikai Másikkal szemben 
felelősséggel tartozom, ám e felelősség sohasem oldódhat fel valamilyen testi 
egyesülésben. Ami a digitális világban az egymásmellettiség vagy egyesülés, be
hatolás, az az etikai másik esetében a kiazmatikus struktúra, a rés vagy hézag 
megszüntethetetlensége. Amikor a Másikat magamban lelem fel, nem felszámolom 
a távolságot, hanem magamba emelem. Merleau-Ponty kedvenc kifejezésével élve 
úgy is fogalmazhatnánk, mindkét esetben az egységesítő elv a „hús”. A Hús az, 
ahol a világ húsa és a test összefonódik. A hús azonban nem individualizál – a tér 
szerkezetére, s nem ontológiájára utal. Húsból állunk, de nem a húsban különbö
zünk egymástól és a világtól. Egy folyékony világ leírható Merleau-Ponty kifeje
zésével, de nem képes befogadni az individuális „terek” közti hézagokat. Merleau-
Pontynál a létezés (az ember – tér) és a kommunikáció szétszakíthatatlan párost 
alkot. A szimuláció viszont a mozgásról, a lebegésről, a gravitálásról, a behatolás
ról szól, olyasmiről, amit a flâneur szeret csinálni a kommunikáció kényszere nél
kül. Ha ebben a térben létesül kommunikáció, akkor az közössé tesz, és kizárja a 
differenciát, a hézagot vagy a kiazmust.

A test mint protézis

A virtuális és a fizikai tér összeolvadása

De miféle test-protézisek azok, amelyek a virtuális világot benépesítik? Vajon 
könnyebben definiálható a test-cum-prosztézis együttese az érzékelő testnél? Va
jon csak véletlen a hasonlóság az ökológusok organizmus-cum-környezet fogalmá
val? De mi is a prosztézis? A krétától az út az újmédiáig számtalan elágazáson át 
vezet. Az ember mindig is próbálta érzékelését javítani, „megtoldani”. A kút mély
ségének felméréséhez kavicsot dobott le, vagy éppen a fa tetejére mászott, hogy 
messzebbre lásson a szavannán. Olyan furcsa eszközöket is kitalált, mint a gólya
láb, mely nehezíti az ember mozgását, akár a kréta az írást, viszont a fizikai ma
gasság megnövelésével hatalmat kölcsönözhet a viselőjének, vagyis kommunikál
hat a többiek felé. A prosztetikus eszközök sora szinte végtelen a vak ember fehér 
botjától napjaink 3D multiplex mozijáig. A régebbi mediális formák (festészet, fo
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tográfia, film) újabb és újabb cselekvési lehetőségeket kínálnak az új digitális kör
nyezetben.62 Mivel az érzékszerveinket kommunikációra is használjuk, nem vélet
len, hogy a prosztézist, mint például a telefont, erre használjuk. A médium nem 
csupán leválasztható a testről, hanem maga is testté válhat, ahogy a test médium
má. A képalkotó eszközök a kezdetektől fogva az emlékezet prosztézisei voltak, 
a számítógép adatbankja pedig már magát az emlékezetet helyettesíti. Ha a teste
ket mediális célra használjuk, érdemes különbséget tenni az élő test és a médium-
test között. Az élő arc a plasztikai sebészettel maszkká válhat, akkor, ha a műtét 
célja a kommunikáció, s nem valamilyen gyógymód. De minek tekintsük a kiber
teret? Többféle lehetőség is adódik.

Elsődlegesen felmerül a kérdés: Lehet-e a kibertér médium? Úgy vélem, két 
esetben. Először akkor, ha egy másik médium részeként használják, mint ahogyan 
Ben X: a film használja a játékot, vagy hirdetési célra használnak egy játékot. Má
sodszor akkor, ha kommunikációra használják, mint a chatszobák, a közvetítések 
és az online fórumok terei. Sokak szerint a játékokat az ember kapcsolatteremtésre 
használja olyan partnerekkel, akikkel a „játékon kívül” akar beszélgetni Skype-on 
vagy MSN-en. Ezt a valós igényt ágyazza be egy szélesebb játékszituációba a 
Second Life, ahol játékon belül lehet úgy viselkedni, ahogy a mindennapi életben 
viselkedünk: kávézni, csevegni, semmittevésben elmerülni stb. De itt már nem 
egyszerűen egy médium használatáról van szó, hanem a virtuális tér prosztetikus 
alkalmazásáról.

A virtuális tér prosztetikus akkor, ha a szubjektum és az avatar egy közös per
ceptuális térben egyesül. Az alany különféle eszközökkel (például kiberkesz tyű, 
eyeborg, iPhone, tablet stb.) lép be a virtuális térbe, élő testét hátrahagyva: „a kép 
és a szemlélője közti távolság megszűnik, a szemlélő belép a képbe, és eyephone-
ok és dataglove segítségével mozoghat a kép virtuális világában, mint a valóság
ban. A kép-előtt-lét […] képben-létté változik.” 63 Szokás e prosztetikus használatot 
a reneszánsz ablak-metaforájából eredeztetni. Amíg a korabeli néző csak átlátha
tott, de nem léphetett át az ablakon, s a filmnézőt már mozgékonnyá, a fiktív ese
mények szemtanújává tette a kamera szubjektív használata, az újmédia a felhasz
nálót a virtuális térbe „repíti”. A kapcsolat a szubjektumélő teste és a virtuális 
teste között egyszerre szó szerinti és képzetes, ahogy ezt például David Cronenberg 
eXistenZ – Az élet játék (1999) című filmje ábrázolja. De végső soron mi az, amit 
az ember ilyenkor maga mögött hagy? Azt gondolom, a korábbiakból egyértel műen 
következik, hogy ez a valóságban-való-megtestesültség . Ugyanakkor, Merleau

62 „A mediális formák nem csupán reprezentációk [...], hanem új cselekvési módozatokat kínáló 
alakzatok belső memóriakorlátok kijátszásától egészen a fantázia látens formában alapvetően létező, 
virtuális cselekvések és forgatókönyvek megvalósítását célzó lehetőségek erősítéséig.” grodAl i . m . 
(51. lj.) 255.

63 Wolfgang Welsch: Mesterséges mennyországok – Gondolatok az elektronikus médiumok vilá
gáról és más világokról. Ford. nádori Lídia. Enigma (6) 22, 1999 . 66 .
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Ponty megtestesültség-tanából következik, hogy minden percepció, így a kiter-
jesztett percepció is megtestesültséget előfeltételez. Így léteznie kell  virtuális 
 megtestesültségnek is mint a virtuális-világban-való-megtestesültség . De milyen 
értelemben lehetne testünk a virtuális világban, ha az élő testet hátrahagyjuk? 
Újabban Mark B. N. Hansen tett kísérlet e megtestesültség leírására.64

A megtestesült percepció tanát a virtuális világok kiüresítik azáltal, hogy a vir
tuális térben nem az érzékszerveinkkel érzékelünk. Hansen szerint azonban az 
 érzékelés a mozgás, a mozgó test „következménye”, s nem eredendően létező. Be
lépve a kibertérbe „testi” mozgásunk hozza létre a percepciót, mint a valóságban. 
A tér, amelyben helyet foglalunk, operatív tér. Hansen a kognitív tudományok 
alapjaira épít, Varela, Maturana és Hans Jonas haptikus látással kapcsolatos elkép
zeléseit továbbgondolva a testi jelentés ergodikus dimenzióját állítja a középpont
ba. Eszerint mindent, amit a test érzékel, valóságosnak él meg, amennyiben meg
testesült. Merleau-Ponty elhíresült mondását paradox módon a virtuális tér teljesíti 
be, azáltal, hogy szimulálja a testi tapasztalatot. Habár az élő testünk nincs ott, 
abból, hogy a kibertérben mozgunk, következik, hogy a testprotézisünk, az avatá
runk virtuálisan megtestesült abban a térben, ami garantálja a percepció „valósá
gosságát”. Merleau-Ponty úgy fogalmaz, „mi vagyunk a tér”. Hansen azt mondja, 
„mi teremtjük a teret”. Nem véletlen, hogy a virtuális tapasztalás és a hallucináció 
párhuzamát említi. A hallucináció során, s vélhetően az álom idején is, úgy érez
zük, virtuális térben vagyunk. A telejelenlét és a kevert valóságok a távolba hatást 
kínálják, melynek a való világban is lehet következménye, gondoljunk például a 
telejelenléttel megvalósuló műtétekre. Az, hogy a testünket kivetíthetjük egy má
sik világba, immár valóságos lehetőségnek tűnik. Azonban mindez nem jelenti azt 
véleményem szerint, hogy abban a térben úgy érzékelünk megtestesült módon, 
mint a valóságos térben. Talán éppen a valós és a virtuális megtestesültség közti 
különbség az oka annak, hogy ha az elsőt hátra kell hagynunk, hogy a másodikba 
belépjünk, intenzív szédülést érzünk. Legalábbis az Oculus Riftet kipróbáló ala
nyok erről számoltak be.

Hansen a kép fogalmát is újradefiniálja. A képeket a test mint agy hozza létre, 
s nem egyszerűen a perceptuális folyamat eredménye.

A kép egy belső testi folyamatnak (az információ testi feldolgozásának) az eredménye, 
melynek során a test-agy a „virtuális teljesség” képének mentális forrása, egyfajta 
affekcióforrás egy másodlagos szenzomotorikus kapcsolaton keresztül az információval. 
A kép (mely korábban a testi percepció korrelátuma volt) a testi affekció korrelátumává 
alakul, mely immár nem korlátozódik a vizuális területre.65

64 Mark. B. N. hAnsen: New philosophy for new media. Cambridge, Mass. – London, MIT Press, 
2004.

65 Pavel sedlák: A Review of Hansen. Consciousness, Literature and the Arts Archive (5) 3, 2004. 
blackboard.lincoln.ac.uk/bbcswebdav/users/dmeyerdinkgrafe/archive/hansen.html

http://blackboard.lincoln.ac.uk/bbcswebdav/users/dmeyerdinkgrafe/archive/hansen.html
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Úgy tűnik, hogy az agy-test valóban maga hozza létre, azaz hallucinálja a kör
nyezetét, ahol mozog. Szintén a test „értelmezi” [ frames] az információt, vagyis 
kontextualizálja az egyébként neutrális érzetadatokat. Számos kísérletet végeztek a 
virtuális valóság adathalmazaival kapcsolatban, amelyek azt mutatták, hogy az 
ember mint megtestesültség rendkívül kreatívan értelmezi az információt. A test
csere kísérlete,66 valamint ennek módosított változatai, mint az önlokáció (önma
gam helyzetmeghatározása), önfelismerés (saját arcom felismerése) igazolták, hogy 
a test-agy valóban az affekció mentális forrása lehet. A kísérletben különböző 
 alanyok arcát simogatták meg, miközben egy képernyőn azt látták, hogy egy szá
mítógép által alkotott arcot is simogatnak. Ezt követően az alanyoknak egy önfel
ismerő feladatot kellett végrehajtani. Kiderült, hogy egyidejű taktilis ingerlés ese
tében a saját arc felismerése eltorzul az idegen arc irányában: a másik ember arca 
beépül a saját arc felismerésébe. „A kísérlet közvetlen bizonyítékot szolgáltat arra, 
hogy saját énünk mentális reprezentációja nemcsak rögzült reprezentációkból szár
mazik, hanem ezen reprezentációk érzékenyek az aktuális multiszenzoriális be
nyomásokra.” 67 Ha a megtestesült percepció, mint az érintés befolyásolhatja a saját 
testrészek vagy a testi megjelenés tudatát, akkor talán az a gondolat sem teljesen 
légből kapott, hogy a test létrehozza saját terét és percepcióit. Eszerint az önfel-
ismerés, miképpen a térérzet, a test-agy önaffekciója révén történik. E kísérletek 
azt jelezik, hogy az agy a beérkező információt valóban képes átértelmezni, 
kontextualizálni, s egy – a megszokott kerethez képest – más keretbe [ frame] fog
lalni .

Következtetések: a virtuális esztétika alkalmazása

A test-agy vagy a test-protézis tehát a test mediális és a valós világban történő 
prosztetikus alkalmazása mellett, illetve ezeken túlmenően olyan virtuális megtes
tesültséget vezet be, melynek fennállása során a prosztézis nem választható le a 
használó alanyról, másrészt a cselekvési és perceptuális lehetőségeinek körét egy 
virtuális világra terjeszti ki. A test-protézis vagy a test mint prosztézis jelentősen 
átalakítja a test/korpusz waldenfelsi és a sobchacki egzisztenciális/optikai test fo

66 A következő alapkísérletről van szó. Egy bábu fejére két kamerát szereltek, s összekötötték az 
alany fejére szerelt kivetítő eszközzel. Így azokat a képeket látta, amelyeket a kamerák közvetítettek. 
Ha például lefele nézett, saját lába helyén a modell lábát látta. Ha az alanyt és a bábut testüknek azonos 
pontján egyidejűleg ingerelték – például enyhén megszúrták egy tűvel –, a páciens testi érzetét a 
modell testébe „vetítette”, annak testét gondolta saját testének. Lásd Valeria I. PetkoVA – H. Henrik 
ehrsson: If I Were You: Perceptual Illusion of Body Swapping. PLOS One, December 3, 2008. http://
journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0003832

67 Manos tsAkiris: My body in the brain: a neurocognitive model of body-ownership. 
Neuropsychologia (48) 3, 2010. 703–712.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0003832
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0003832
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galmait. Egyfelől azért, mert a valós világban megtestesült test szükségképpen kí
vül marad a virtuális téren, másrészt viszont a virtuális térben való mozgása tér
képző erővel bír, s létrehozza azt, amit virtuális megtestesültségnek nevezhetünk. 
Természetesen vitatható, hogy e „telejelenlét” mennyiben köthető testileg a fel
használó szubjektumhoz, ha élő testét a képernyő előtt hagyta. Ha fel is számoló
dott a moziélményre oly jellemző és meghatározó távolság a néző és a képernyő 
között, egy másik „távolság” képződik az élő és a virtuális test között. A pontos 
kidolgozása egy lehetséges kontinuitásnak a két megtestesülés között, s annak, 
hogy mi zajlik le az élő felhasználóban ezalatt, még várat magára.

Hansen és mások egyébként szimpatikus érvelése közel áll a kognitív tudomá
nyok, sőt az ökológiai pszichológia alapvetéseihez, elsősorban az információfelvétel 
és a motorikus válasz tekintetében. Az analógia a valós és a virtuális világban 
való megtestesülés között ezen a szinten a legerősebb. Az információ ökológiai 
értelemben a környezetben mint külső memóriában található,68 az egyedeknek 
 csupán ki kell nyerni a számukra fontos affordanciákat. Az információkinyerés 
és szelekció kettőssége jellemzi a digitálisan létrehozott világot is. Manovich és 
 Hansen is egyetért abban, hogy a világ adatbank [datascape], olyan külső memó
ria, ahol az információ kvázi „rendezetlenül”, nem feltétlenül hierarchikus módon 
adva van a felhasználó/játékos számára. Természetesen nem minden alkalmazás 
kínál egyforma szabadságot az információ „értelmezésében” [ framing], de az in
formációk többcsatornás és szimultán felhasználása mindig teret enged a kreati-
vitásra. E kreativitást nevezi Hansen a test tériesülésének vagy térteremtésének 
[body spacing], melynek esztétikai következményei is lehetnek . Ugyanakkor lát
nunk kell, hogy a szubjektum ilyetén kreativitása szembemegy az esztétikai diffe
renciával, amennyiben úgy teremti a teret, mint a játékos az avatart, ahelyett, hogy 
kitenné magát a Másik kihívásának. „A videojátékban a harmadik személy »életé
nek« megalkotása a játékos feladata, amelynek elhibázása művies élettelenség ér
zetét kelti.” 69 Hansen test-agy esztétikáját szembeállítja Deleuze képfogalmával. 
Deleuze és Bergson szerint a kép anyag, s úgymond objektív, a saját jogán létezik, 
ellenben a megtestesültség által keletkező kép szubjektív: a testnek a környeze-
tével való szenzomotorikus kapcsolatából származik. Ha az ökológia szemüvegén 
át olvassuk, Hansen új testi képességei nem mások, mint új, eddig nem ismert 
affordanciák.

68 A környezetnek azon felfogása, mely szerint az organizmusoknak nem kell a túléléshez szüksé
ges összes információt tárolniuk saját memóriájukban. Az információ „kinn van”, készen arra, hogy 
felvegyék. Például a particsigának valami vékonyra van szüksége, amikor jön a dagály, amelyre fel
kúszhat, legyen az fűszál vagy egy kerítésdrót. Tehát valami mászható dolgot keres, mindegy, hogy mi 
az. Vö. Joel normAn: Two Visual Systems and Two Theories of Perception: An Attempt to Reconcile 
the Constructivist and Ecological Approaches. Behavioral and Brain Sciences (26) 6, 2002, 73–96.

69 grodAl i. m. (51. lj.) 254.
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A virtuális világgal való esztétikai kísérletezés megmutatja az újmédiában rejlő művészet 
képességét arra, hogy új testi működési formákat hozzon létre, beleértve az önintuíció és 
tériesülés képességét, azáltal, hogy szenzomotorikus kapcsolatokat teremt új környezetek
kel, vagy pontosabban, az információ eddig nem ismert konfigurációival.70

Az affordanciák „manipulálása” a valóságban sokkal korlátozottabb. Egyrészt 
azért, mert a környezet nem változik olyan gyorsan, mint a folyékony digitális vi
lág, másrészt adott környezeti feltételek mellett a szóba jöhető affordanciák köre 
szűkebb, s csak meghatározott heurisztikákat enged meg az ember számára.

Másfelől a virtuális világok lehetséges esztétikájától függetlenül szükség van 
egy új, radikális esztétikai feltételrendszer kidolgozására, mely számol a művészet 
újabb és újabb prosztetikus dimenzióival.71 Az egyik ilyen lehetőség a virtuális 
világok performatív alkalmazása. A performansz mint művészeti forma a virtuális 
dimenzióval felértékelődik. Marina Abramović és Ulay Imponderabilia című 
performanszát Eva és Franco Mattes újította fel nemrégen (2006–2007). Az eredeti 
performanszban Ambramović és Ulay a galériába vezető ajtóban állnak mezítele
nül, s a nézőknek köztük kell bepréselni magukat a terembe. A digitális változat
ban a performanszt két különböző nézőcsoportnak mutatták be. Az egyik csoport 
tagjai a Second Life játékban „rekonstruálták” avatarjaikkal az eredeti jelenetet, 
a másik csoport egy hatalmas kivetítőn élőben követte az eseményeket a művészek 
jelenlétében, akik a számítógépeikbe mélyedtek, de időnként válaszoltak a játék 
során a nézőkben felmerülő kérdésekre. Másutt72 részletesen elemeztem a digitális 
performansz esztétikai dimenzióit. Ott a meghatározó feltételnek a keretezést te
kintettem, mivel e nélkül a performansz nem választható el a mindennapi tértől és 
eseményektől. A keret, a határ a két tér között képlékeny, átengedhet bizonyos in
formációkat, cselekvéseket, de teljesen – fogalmi értelemben – nem számolható 
fel. A kerettudatosság mint esztétikai feltétel az újmédia esetében is elengedhetet
lennek tűnik. Az Imponderabilia újrajátszása pontosan jelzi a keret jelentőségét. 
Amíg a Second Life-on belül az otthonról irányító játékosok az eredeti performansz 
virtualizációját valósítják meg úgy, hogy számukra a tér prosztetikusan jelenik 
meg, a másik nézői csoport a virtuális performanszt mint remedializációt nézi a 
kivetítőn.73 Ily módon a virtuális performansz egy valóságos performanszba ágya

70 hAnsen: New philosophy for new media (65. lj.) 195., idézi sedlák: A Review of Hansen 
(65. lj.).

71 Vö. Marquard smith – Joanne morrA: The Prosthetic Impulse. Cambridge (Mass.), MIT Press, 
2006.

72 tArnAy László: Performansz és az új média. In: di BlAsio Barbara (szerk.): A performansz 
határain. Budapest, Kijárat, 2014. 63–97.

73 A remedializáció fogalma mára igen elterjedt, általában véve egy új médiumnak a korábbi 
médium(ok)hoz való viszonyára utal, mely leggyakrabban beágyazottság: az új médium „tartalmazza” 
a korábbi médium(ok)at, , a régi médiumok újra megjelennek az újakban. Jay David Bolter – Richard 
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zódott. A virtuális tér egyszerre jelent meg mediális és prosztetikus dimenziók
ban. A két tér között nem volt átjárás. Az élő előadás nézői a két művészen ke-
resztül „találkozhattak” a Second Life játékosaival. Eva és Franco Mattes élő 
interfészként működtek a két performansz határán, ők adagolták a virtuális térben 
zajló eseményeket az élő közönség felé. Az ő esetükben elmondható, hogy fizikai 
testük itt, a közönséggel együtt, virtuális meghosszabbításuk ott, a játékosok 
avatarjaival együtt volt. E differencia generálhat a filmnézéshez hasonló etikai di
menziót. A keretfeltételeket a két – két szinten – performáló művész jelentette az
által, hogy mindkét térben kijelölték és manipulálták a határokat (a virtuális játék 
idejét és menetét, a közvetítésének ritmusát, az élő közönség reakcióit).

Zárásképpen: a test-protézis immerzív természeténél fogva nehéz lenne olyan 
példát találni vagy akár kitalálni, ahol a keretfeltételek vagy a kerettudatosság tel
jesül. Eva Mattes egy másik alkalommal egy online lövöldözős játékba „hatolt be” 
mint performatőr, s azt kérte a játékosoktól, hogy ne lőjenek rá. Az eset abszolút 
értelemben határeset. Ugyanis vagy az történik, ami ténylegesen történt, nem hall
gattak rá, s lelőtték (az avatarját), a játék pedig ment tovább. Vagy az történik, ami 
nem történt, hogy mindenki abbahagyja a játékot, mert megkönyörül a behatolón. 
Azonban a „behatolás” egyik esetben sem minősíthető performansznak, s így esz
tétikainak sem, mivel egy nem várt eseményről van szó, melyet vagy ki kell ik-
tatni, vagy a játékot kell felfüggeszteni .74 Persze lehet egy harmadik eset, amikor a 
játékosok nekiállnak megbeszélni a dolgot, úgy lépnek ki a játékból, hogy benne 
maradnak. Ekkor egy ténylegesen új affordancia jelenik meg a háborús körül-
mények között, amelyet nevezhetünk tárgyalásnak vagy zöld asztalnak. Nyilván
valóan egy háborús terület önmagában nem affordálja a „ne lőjetek” gesztusát, 
legfeljebb mint öngyilkosságot. Ha a gesztus mégis megtörténik, ahogy Eva 
Mattes megtette, a kérdés már csak az lehet, hogy e „zavaró” gesztus képes-e elke-
retezni, elidegenítő hatást gyakorolni, mely a játékot esztétikai dimenzióval ruház
za fel. Az elidegenítés (osztranyenie) fogalmával, mint ismert, az orosz formalis
ták (Eichenbaum, Sklovszkij, Tinyanov) a műalkotás azon működésére utaltak, 
amellyel eltávolodik a megszokástól, az automatizmusoktól. A virtuális világban 
való barangolás, miként a játék, könnyen vezet ismétlődéshez. Vajon a performatív 
gesztus képes felfüggeszteni vagy akár kizökkenteni az ismétlődés mechanizmu
sát75 Más szóval, képes-e a játékok rutinszerűség felfüggeszteni? Mivel a játékok 
bevallottan a mindennapi tevékenységekhez hasonló szerkezetűek (a játékosok kí

grusin: A remedializáció hálózatai. Ford. BABArczi Katica. Apertúra, 2011. tavasz. apertura.hu/2011/
tavasz/bolter-grusin

74 Ha nem így lenne, egy autóverseny alatt bekövetkező balesetet, mely például a Forma 1-ben 
sárga zászlót von maga után, s tiltja az előzést az érintett szakaszon, performanszként lehetne értel-
mezni .

75 grodAl i. m . (51. lj.) 254.

http://apertura.hu/2011/tavasz/bolter-grusin
http://apertura.hu/2011/tavasz/bolter-grusin
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váncsiságon és felfedezésen keresztül jutnak el az automatizmusig), a „perceptuá
lis információ asszociatív alapú feldolgozása legalább olyan fontos, mint a kime-
neti oldal motorikus reakciója”.76 Az asszociatív feldolgozás akkor releváns, ha a 
motorikus válasz blokkolt. Eva Mattes beavatkozása pont ezt teszi, amikor empá-
tiát akar kiváltani a játékosokban. Az empátiához azonban olyan programra lenne 
szükség, amely „rugalmas, személyre szabott, kontextusfüggő arckifejezések és 
testi gesztusok létrehozásának képességével vértezné fel a főszereplőt, ami a játék
ban empátiát, szerelmet vagy féltékenységet váltana ki”.77 Mi több, egy játék alap
vetően feladatmegoldó szituációk sorozata; ha ki is válthat katarzist, ez általában 
az aktív cselekvés folyamán jön létre, s kevésbé a „kizökkentő” események követ
kezménye. Pontosabb lenne a játékokkal kapcsolatban „aha”-élményről, esetleg a 
népszerű flow-élményről78 beszélni katarzis helyett, mely bizonyos mértékig a cse
lekvés gátoltságát feltételezi. Csak akkor mondhatjuk, hogy valami kizökkentett, 
ha nem jön motorikus válasz, s a feladatmegoldó asszociatív feldolgozás is csődöt 
mond. Az erre való reflexió indítja be azt a folyamatot, mely az adott eseményt, 
szituációt a környezetétől elkeretezi . E keretezés az új mediális formák esetében 
fokozottan irányul a testre, a megtestesültségre, olyannyira, hogy képes megket
tőzni azt, vagy másképpen mondva, hasadást okozni abban. Ebből a kettősségből 
vagy hézagból indulhat ki a nem mindenapi etikai reflexió. Ahhoz, hogy a szimu
láció a reprezentációhoz hasonlóképpen helyet adjon e reflexiónak, a per formatív 
gesztus lehet az egyik hathatós eszköz.

76 Uo ., 254 .
77 Uo ., 253 .
78 A flow fogalmát Csíkszentmihályi Mihály dolgozta ki számos írásában. Lásd például 

csíkszenmihályi Mihály: FLOW – Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 2001.



III. fejezet

Közelképek





A Közelképek elé

A társadalomtudományok területén az interjú műfaja komoly hagyományra tekint 
vissza. A huszadik század nagy gondolkodóival, művészeivel, jelentős társadalmi 
szereplőivel folytatott beszélgetések rendkívül fontos hozzájárulást jelentenek an
nak az ismeretanyagnak, tudásnak, tapasztalatnak a megszerzésében, érthetővé 
 tételében, amelyet, ezen személyek munkássága hordoz. Az interjú mint műfaj 
gyakran jelenik meg tanulmánykötetek önálló fejezeteként, vagy akár önálló kötet
ben. Mivel az interjú a szemtől szembe beszélgetés kontextusát adja vissza, lehető
séget biztosít arra, hogy a gyakran csak egy adott diszciplína ismerői, abban jártas 
olvasói számára elérhető tudásanyag szélesebb közönség számára váljon elérhe-
tővé, feldolgozhatóvá. Ilyen módon az interjú egyfajta fordítási funkciót is meg-
valósít, mivel benne közérthető, emészthető nyelven kerülnek közlésre fontos meg
látások. Ugyanakkor személyessége, a beszélgetés során létrejövő interakció az 
ismeretanyag elevenségét, valósághoz közeliségét eredményezi. Az interjúban köz
vetített tudás többletként hordozza a beszélő személyt, aki a megszólítás, a hozzá 
intézett kérdésre válaszként osztja meg az adott témára vonatkozó vélekedéseit, 
tapasztalatait . 

Az interjú az a formátum, amely kellő szabadságot ad az őszinte vélemények 
kifejtésére. A „face to face” kapcsolatban felszínre hozhatóak olyan gondolatok is, 
amely egy jól szabott szakmai szöveg határait csak feszegetnék, ugyanakkor jelen
létük termékenyítő erővel bír az olyan olvasó számára, aki maga is válaszokat 
 keres a médiahasználat gyorsan változó világában. Az interjúk kiegészítik, szem
léltetik, megfoghatóbbá teszik a korábbi fejezetek gondolatait. Az interjúalanyok 
pedig – ez esetben és ilyen formában – maguk a médiumok, azaz az üzenetek 
hordozói.

Számos interjúformát ismerünk, talán a két leginkább körvonalazható típus 
a tematikus, illetve a portré jellegű beszélgetés. Kötetünk összeállításakor azért 
gondoltunk egy  tematikus interjú fejezet szerepeltetésére, hogy a vizsgált kérdés
kört, a médiakultúra egyes diszciplínákban való megjelenésének bemutatását test
közelbe hozzuk, azaz a gyakorlat dimenziójából próbáljuk láttatni, hogy milyen 
módon zajlanak az információs forradalom jelen szakaszában végbemenő radikális 
változások. A folyamatosan gyorsuló technológiai fejlődés, az újabb és újabb mé
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diaeszközök egyre kevesebb időt adnak felhasználóiknak arra, hogy megtanulják 
tudatosan használni és uralni azokat. A médiahasználat mintái már nem öröklőd
nek generációról generációra, a mindenható reggeli napilap, a hétfői adásszünet 
pár évtized alatt tűnt el örökre a világból.

A médiával, médiahasználattal foglalkozó szakemberek számára is őrült tempó 
ez: nem csoda, hogy az internet korszak előtti „öregek” – legyenek szülők vagy 
pedagógusok – gyakran bábeli zűrzavart érzékelnek csupán ebből.

A kötet elsődleges célja az, hogy a benne szereplő tanulmányok, interjúk az 
oktatásban kerülhessenek felhasználásra. A kötet szerzői maguk is valamennyien 
magyarországi felsőoktatási intézmények oktatói, ketten interjúalanyaink közül 
pedig Magyarország egy-egy jelentős középiskoláját vezetik. 

A soron következő Közelképek című fejezetünkben három olyan meghatározó 
személyiséggel, véleményformálóval készítettünk interjúkat, akik – miközben 
nagy hatást gyakorolnak médiakultúránkra – nem a médiával foglalkozó vagy azt 
elemző szakemberek.

Flesch Andrea jelmeztervező, számos híres magyar és külföldi játékfilm, szín
darab és reklámfilm megformálása fűződik a nevéhez. 

Horn György az Alternatív Közgazdasági Gimnázium alapítója és pedagógiai 
vezetője, az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének elnöke. 

Várszegi Asztrik püspök 1991-óta a Pannonhalmi Bencés Főapátság főapátja, 
a Magyar Katolikus Püspöki tanács tagja, melynek 1991 és 2000 között médiaügyi 
megbízottja volt.

Az interjúk keretében interjúalanyaink életük legfontosabb, médiával kapcsola
tos élményeit, és ezekből leszűrt tapasztalataikat tárják elénk: nem szakmabeliként 
leplezetlen őszinteséggel és jobbító szándékkal beszélnek a média jelenlegi és vár
ható hatásairól. 

Azt reméltük, hogy a médiakultúra jelenlétének, természetének, gyakorlatban 
való működésmechanizmusainak megismerése sajátos színt kaphat azáltal, ha az 
ebben közvetlenül érintettek, tevékeny résztvevők beszámolnak arról, hogy a vál
tozásokat ők milyen módon érzékelik, és mit gondolnak ezek természetéről. Susan 
Sontag1 egy vele készített interjúban beszámol arról,  hogy ő miért kedveli az in
terjú műfaját. Bevezetőnket az ő szavaival zárnánk, nála jobban ugyanis magunk 
sem fogalmazhattuk volna meg, hogy miért tartjuk ezt a műfajt egyedülállónak és 
helyettesíthetetlennek. „Szeretem az interjús formát, és azért szeretem, mert szere
tem a beszélgetést, szeretem a dialógust, és tudom, hogy a gondolkodásom nagy 
része beszélgetés eredménye. Bizonyos értelemben, a legne hezebb dolog az írás

1 Jonathan cott: Susan Sontag: The Complete Rolling Stone Interview. Ford. Pörczi Zsuzsanna. 
New Haven, Yale University Press, 2013. XVII–XVIII. 
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ban az, hogy az ember egyedül van, és létre kell hoznia egy önmagával folytatott 
beszélgetést, ami alapvetően természetellenes tevékenység. Szeretek beszélgetni az 
emberekkel – ezért nem vagyok elzárva a világtól –, a beszélgetés pedig lehetősé
get ad arra, hogy tudjam, mit gondolok. Nem akarok tudni a közönségről, mert az 
absztrakció lenne, de bizonyosan tudni szeretném, hogy egy egyén mit gondol, és 
ehhez szükség van a szemtől szembe beszélgetésre.”

AntAlóczy tímeA  –  Pörczi zsuzsAnnA





Várszegi Asztrik

Szent Márton hegyén a 11. század óta élnek bencés szerzetesek. Az évszázadok 
viharait átvészelve ma soha nem látott számú szerzetes munkája virágoztatja fel 
Pannonhalmát, és tanít a monostor mellett 1939 óta álló bentlakásos gimnázium
ban. Várszegi Imre Asztrik püspök 1991-óta a Pannonhalmi Bencés Főapátság fő
apátja. 1991 és 2000 között „médiapüspök”, a Magyar Katolikus Püspöki Konfe
rencia médiaügyekkel megbízott püspöke. Az ELTE BTK-n szerezte meg 1985-ben 
a történelemtudományok doktora címet, majd 1997-ben a PhD fokozatot. Püspöki 
jelmondata „Fortitudo mea Deus”, azaz „Isten az én erősségem”.

A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban bentlakásos diákok százaival találko
zik, tanítja, neveli és figyeli őket nap mint nap, közvetlen közelről látja és tereli az 
információs társadalomban felnövő fiatalokat. Miközben a tudás, a hit és az örök 
értékek megőrzésén fáradozik Szent Márton ősi hegyén, az ezeréves kolostor zárt 
közösségében, elkötelezetten használja a 21. századi média vívmányait és lehetősé
geit. Segítségével hirdeti az üzenetét, a kereszténység és a pannonhalmi bencés 
rend örömhírét és nyitott kapuit a világ felé. Eközben körültekintően keresi és jelö
li ki az utat, amelyen kéz a kézben járhatnak a bencések régi szabályai, rendje és 
az új világ információözöne, hogy mindez a bencés diákok épülésére szolgáljon. 





AntAlóczy tímeA – Kocsubej AlexAnder

„Minden szabad nekem, de nem minden 
válik a javamra” (1 Kor 6, 12)
Interjú Várszegi Asztrikkal *

 

V. A.: Az előzetesen megkapott kérdéseket megpróbáltam végiggondolni, és az ju
tott eszembe, Jézus Mária, mi lesz velem ilyen kérdésekkel! Nem olyan egyszerű. 
Az interneten utánanéztem, a katolikus egyháznak hivatalos, nagyon bölcs meg
jegyzései vannak a médiumokra vonatkozóan. A II. vatikáni zsinatnak – tekintve, 
hogy ők Nyugaton voltak egy fejlettebb társadalomban, civilizációban – már 1963-
ban INTER MIRIFICA címmel volt egy dekrétuma, amelyben a tömegtájékoztatá
si eszközökkel foglalkoztak. Így kezdődik: „A csodálatra méltó technikai találmá-
nyok”, amelyeknek a következményei aztán nem lettek olyan csodálatosak.

 

A. T.: A fiatal kolléga éppen ezért egy nagyon provokatív kérdéssel kezdene. 

K. A.: Ha egy békés, napfényes vasárnap délután leszállna az égből a mennyei se-
regek vezetője, Mihály arkangyal, és megkérdezné, hogy az emberek üdvéért láng-
pallosának egy suhintásával eltörölje-e a televíziót, az internetet vagy bármilyen 
egyéb médiumot a világból, mit tanácsolna neki?

V. A.: Kár lenne egy ilyen radikális ítélet. Lebeszélném róla, és azt mondanám, 
kedves Mihály arkangyal, abban adj segítséget, hogy józanul éljünk ezekkel a le
hetőségekkel. Igen. Ennyit. Lehet erről hosszabban beszélni, és akkor azt gon-
dolom, hogy tulajdonképpen a probléma gyökerénél vagyunk. Pál apostolt szeret
ném idézni nagyon röviden, frappánsan. Így fogalmaz: Mindent szabad, de nem 
minden válik a javamra. Mindent szabad. Kamaszok közt mozgok, amikor tanítok, 
és ezért nekik egy kicsit sarkítva szoktam fogalmazni. Kisfiam, kilépsz itt az abla
kon nagy szabadságodban, összetöröd magadat, és rájössz, hogy van nehézkedési 
törvény. Tehát akkor inkább lemész a lépcsőn, és rájössz arra, hogy nem válik a 
javadra, ha összetöröd magad. A belső intenció, a szándék az, hogy egy eszközt jól 
használjunk. A médiumok nem az Isten. A médiumok nem mindenhatóak. A mé
diumok nem adnak boldogságot és üdvösséget. Elnézést, hogy ilyen bibliai vagy 
adott esetben keresztény terminológiát használok, de fogalmazzunk szekularizál

* 2015. február 4.
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tabban. Nem adják az emberi boldogság teljességét, hanem eszközök, amelyekkel 
meg kell tanulnunk okosan élni. Szörnyű lenne, ha minden nap rántott csirkét kel
lene enni. Szörnyű, ha reggeltől estig nincs nyugtod attól, hogy az információt 
öntik rád, vadabbnál vadabb formákban. De milyen jó az, hogy ha fáradt vagy, 
pihenni akarsz, akár egy CD-n vagy a rádióban meg tudsz hallgatni egy koncertet, 
ami megpihentet, magadhoz segít. 

Visszakanyarodva, minden attól függ, hogy ezzel az eszközrendszerrel magun
kért és mindig a másikért tudunk-e élni. Ez az alfája és az omegája. Milyen jó, 
hogy van autónk! Én nagyon szeretek vezetni. Szörnyű lenne cikkbe-cakkba innen 
bemenni Győrbe, átszállni, még vonattal is. Milyen jó, hogy az ember ezt megte
heti! De azért nem ülünk reggeltől estig az autóban. Meg arra már rájöttünk, hogy 
nem a non plus ultrája a dolgainknak. Ennyi. Tehát, Mihály arkangyal, ne töröld 
el, ezek nagyon hasznos dolgok, nagyon sokszor kifejezetten segítségünkre van
nak, taníts meg bennünket okos használatukra!

A. T.: Az egyik interjúban médiapüspöknek is nevezték… 

V. A. : Azért, mert a püspöki kar részéről megbízott voltam egy ideig.

A. T.: Olyan nyelven beszél, olyan terminus technikusokat használ a kommunikáció-
val kapcsolatban, a kommunikációjában, amelyek valamiképpen már a hit terjesz-
tésével állnak kapcsolatban.

V. A.: Igen. Hadd mondjam. Itt ülünk ebben a főapáti fogadóban. Ahol most Önök 
ülnek, Moldova György ült többek között. Meglátogatott, nem ismertük egymást. 
Moldova könyveit olvastam, ő csak később figyelt föl rá, hogy ki ez a másik ürge. 
Azt kérdezte tőlem, mondd, te hol tanultad a kommunikációt? Azt mondtam, hogy 
a nagymamám ölében. Meg édesanyám ölében. Azt gondolom, hogy ezt a készsé
get, ezt az érzékenységet az ember otthonról hozza, a családból. És a kommuniká
ció legalább száz – nem akarok túlozni vagy szuperlatívuszokban beszélni, de a 
kommunikáció legalább száz vagy kétszáz – lehetőségét el tudnám sorolni Önök
nek, hogy hogyan és milyen formában kaptam édesanyámtól, a nagymamámtól, 
vagyis a családban. A két nő – nem akarom ezzel a nagypapámat meg édesapámat 
kizárni a családból, mert ők is ott voltak – fantasztikusan értette mindezt. Kezdve 
onnan, hogy amikor Németországban ’45-ben menekültek, és édesanyám már tud
ta, hogy a méhében vagyok, mindig énekelt nekem. Meg imádkozott. Nos, éneklő 
anya. Most, így hetven körül visszatérnek a kora gyerekkori élmények. És mik 
térnek vissza? Azok a magyar népdalok, azok az egyszerű dalok, amelyekre édes
anyám tanított. „Erdő mellett nem jó lakni, mert sok fát kell hasogatni”, és így 
 tovább. Magam is rádöbbenek, hogy ezek milyen mélyen benne vannak az em-
berben, s egyfajta készséget alakítanak ki. Sorolhatnám egészen a dúdolásig, a be
szédig, a mosolyig, ezek mind kommunikációs eszközök. Hogy a lényegünket, ön
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magunkat, azt, amit mondani akarunk vagy a másiknak a tudomására akarunk 
hozni, miként tudjuk közölni. Ilyenkor télen mindig eszembe jut az, hogy a hideg 
hóból, a hógolyózásból csuromvizesen, átázva bementem a szobába, és akkor a 
nagymama odahúzott maga mellé, és az ő két, meleg kezével megpaskolta az én 
pici kezemet, hogy felmelegítse, és a végén az ujjam hegyeit is megpuszilta . Most 
mondják meg, ugye ezt csak a nagymamák tudják, meg az anyák? 

Ezek a finom kommunikációs élmények, de ilyen még az ajándékozás is. Nem 
tudom letagadni, mert 70 éve – ha szabad így mondani – keresztény szocializáció
ban élek. Beleszülettem egy családba. Nem akarok teológiai kanyarokat venni, de 
a keresztények számára az Isten a Szentháromság, másik közelítésben a közösség. 
Egy közösség, amely egymás között kommunikál. Közösséget közvetít. És közös
séget közvetít az ember és egyház között is. És az egyháznak a lényege az, hogy 
elmondja, kommunikálja a jó hírt. A hírt. És itt megint az a fontos, hogy nem 
rossz hírt, nem azt, hogy az Isten agyoncsap téged, az egy merő ijesztgetés lenne, 
hanem a jó hírt, hogy az Isten szeret téged. A szeretet kommunikáció. Akárhogyan 
is, keveredjünk vissza oda, hogy amikor mi egy tapasztalatot akarunk továbbmon
dani, akkor ennek keressük a kommunikációs módjait. Ugorjunk 2000 évet a ke
reszténység történetében. Ezt a jó hírt ugyanolyan lehetőségként lehet közvetíteni 
az e-mailben, képen, bárhogy.

A. T. : Van-e olyan jelenség, amely Ön szerint sérül a technológia ilyen mérvű sze-
repe mellett? 

V. A.: Nyilvánvaló. Eddig lelkesen a jó dolgokról beszéltem. De azért, ahogy szó
val is meg tudjuk sérteni vagy bántani egymást, hát azért egy rövid e-maillel is 
oda tudunk pörkölni, vagy el tudjuk némítani a másikat. Vagy amikor az emberi 
méltóságunk, a szabadságunk ellen történnek dolgok, a szabadság hangsúlyozá-
sával. A szabadság valamiért van, nem öncélú, gondoljuk csak végig. Valamiért, 
adott esetben a jóért. A mi modern világunkra jellemző, hogy mindent ki kell 
mondani. Hát persze, okkal, móddal, megfontoltan kell mindent kimondani. De 
nem mindegy, hogy valamit hogyan közlök, hiszen azt nagyon sokféleképpen meg 
lehet tenni .

A. T.: Nem is nagyon mérik fel az emberek, hogy mi a következménye ennek 
a nagyfokú transzparenciának, annak, hogy minden információt kiadunk ma-
gunkról…

V. A.: Igen. Ez kiszolgáltatottság. Hihetetlen társadalmi nyomás, vagy azt is mond
hatnám, hogy kommunikációs nyomás van. Nem vagy ember, ha nincsenek kütyü
id. Nem számítasz, ha nem tudod azonnal a híreket, ha nem jut el valami azonnal 
hozzád, ha nem vagy jól értesült. Ez valami egészen őrületes formában van jelen. 
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Ebből lehet egy kamasznak sportot űzni, de sehova nem vezet. Itt az értelmetlen
ség és a céltalanság, és még lehetne sorolni, mi az, ami károsít . Egyházunk, a mi 
közösségünk is ott esik időnként hibába, hogy elkezd jajgatni – nem jajgatnunk 
kell, hanem mindenekelőtt példát kell adnunk, hogy hogyan használjuk ezeket, 
másrészt meggyőzni. Most már azt mondom, kiskortól. De ha nincs intelligens 
anyuka meg apuka, akkor intelligens gyerek se lesz . Ez a tyúk meg a tojás esete . 
Ezek mind előkerülnek. A mai fiatalok hihetetlenül tehetségesek és érzékenyek 
ezekre a technikai lehetőségekre. Gyötrelem, én 45-50 év körül tanultam meg a 
használatukat. A Continental írógépről a szövegszerkesztőre ugrottam, az egyed
fejlődésnek erre a szintjére jutottam. Titkárom, akit időközben megismertek, Laci 
azt mondta, főapát úr, te függő vagy.

K. A.: Említette a kor felnövekvő fiataljainak másfajta szocializációját és hozzáál-
lását, ahogy szinte második természetként ezekhez az eszközökhöz kötődnek. A te-
levízió, a rádió és az internet mindig hozzáférhető, mindenhol erőszakosan jelenlé-
vő zaja, a folyamatos dróton függés, ahogy ön is fogalmaz, lehetetlenné teszi a 
csendet, ami az önmagunkba fordulás alapfeltétele. Hol találhatjuk meg mégis ezt 
a csendet? És igényli-e ezt a 21. században felnövő generáció egyáltalán? Rendel-
kezik-e a képességgel, hogy befogadja? A bencés regulában az italfogyasztást sza-
bályozó részt emeli ki a médiafogyasztásra vonatkozó szabályozás kapcsán. 
Amennyiben a média egy ilyen mértéktartással fogyasztandó cikk, a telefon, a tele-
vízió, a számítógépes játékok és az internet súlyos függőséget alakítanak ki az azo-
kat használó gyermekekben? Mit lehet tenni ez ellen? Kiragadható-e egy ilyen fia-
tal a virtuális világból? Ki kell-e emelni egyáltalán, vagy nekik ez már lényük 
része?

A. T.: Itt lehetne talán utalni arra is, hogy a bencés regula korlátozza a diákokat 
valamilyen módon, de hol van a határ?

V. A.: Azt gondolom, hogy valahol a helyes közepet kell eltalálnunk. Egyrészt ez a 
válaszom a feltett kérdésekre. A regula pedig még nem tudott ilyet. A fecsegésről 
meg a beszélgetésről tudott, de technikai berendezésről, amelyen egymással közöl
hetünk információkat, vagy bekapcsolhatjuk a televíziót a szobánkban, arról nem. 
Vagy arról, amikor tiszta életre törekszünk, és a televízióban megjelenik a hirdeté
sek között váratlanul egy-két pucér néni is... Nekünk, mai szerzeteseknek – de 
nemcsak a szerzeteseknek, a keresztényeknek is – át kell gondolni azt, hogy mit 
jelent számunkra a szabadság. Hasznos-e az, gazdagít-e bennünket, boldoggá 
tesz-e, örömtelivé teszi-e az életünket? Ha használjuk, praktikusan használjuk? 
Viszont ha állandóan ezen vagyunk, akkor megvan a veszélye a függőség kialaku
lásának. Erre a következő módon, nagyon röviden válaszolunk. A II. vatikáni 
 zsinat a szerzetesi élet megújításának tanításában rendelkezik arról is, hogy a ko
lostorok alakítsák ki a saját közösségeik kommunikációs, tömegkommunikációs 
eszközökhöz való viszonyát. Ez azt jelenti például a mi közösségünkben, hogy 
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nem minden szobában, hanem a közösségi térben két televízió is van. Akkor az 
arra adott szabadidőben – nyilván más szabadideje van egy nyugdíjasnak, és más 
szabadideje van egy munkában lévőnek – elmegy és megnézi a televíziót. Amikor 
történelmet tanítottam gimnáziumban, 1988-ban érettségiztettem az utolsó negye
dikeseinket. Mint aktuális történelemtanár szükségem volt a televízióra, de nem a 
szobámban, ott nem is volt, hanem este 10-kor vagy később lementem a társalgó
ba, és megnéztem a híranyagot. Fontos volt, hogy a negyedikes anyaghoz az ak-
tuálpolitikai történelmi arcokat, figurákat lássam. De ez nem azt jelenti, hogy a 
hajnalt ott ért engem a televíziónál, hanem célzottan néztem. Nyilvánvaló, hogy 
például a tanításnál a teljes technikai arzenált az, aki tudja, használja. Csodálkoz
va nézek a fiatalokra, akik ezt jobban tudják, mint én. Én is csinálnám, ha több 
időt tudnék rá szentelni. A kivetítéses módszerek nagyon jók, mert a gyerekeket 
ezzel lehet odaragasztani, lekötni a figyelmüket. Ők így szocializálódtak, hogy 
mozgó képet látnak és nem irkafirkát, amit jegyzetelni kell. 

Visszakanyarodva, a szerzetesi közösségben kisrádióm például van, de nem 
ajánlja senki sem, hogy egész nap szóljon a rádió, én magam sem. Az imádságnál 
van egy váltás. Amikor lelkigyakorlat van, teljes szilenciumban próbál lenni a kö
zösség. Csak az előadó impulzusait, gondolatait hallgatja meg. Akkor is van ebé
dünk és vacsoránk közösen. Ilyenkor nem felolvasunk, mert már sok a szó, hanem 
zenét hallgatunk. A zenehallgatás ugyancsak felüdít, megnyugtat, épít. Az a másik, 
hogy ha az ember kimegy a természetbe, általában lenyűgözi a csend. Ha az ember 
ráérez ennek az ízére… Erre a kisgyerekeket és a fiatalokat is nevelni kell – néha 
annyit mondunk, hogy hallgass, figyelj bele a csendbe, hogy milyen csodálatos. 
Ezekre a titkokra meg kell őket tanítani. Ez nevelési kérdés. A szerzetesi életet rö
viden így jellemezném. Tudatosan szabályozunk. Ez nem azt jelenti, hogy jön a fő
apát és ellenőriz. Nem vagyunk rendőrei egymásnak. Szempontokat adunk, hogy 
az életedet bölcsen rendezhesd be. Diákotthon, iskola. Nem lehet úgy tanítani, ha a 
gyerekeknél ott van a mobiltelefon. Azt mondjuk, hogy gyerekek, reggel nyolctól 
eddig nem, délután majd telefonálhattok haza, annak is megvan az ideje. Este, va
csora után, amikor már rekreatív idő van, akkor megint lehet. Gyakran előfordul, 
hogy este jövök haza Budapestről, és itt, a főkapu előtt, ahol világos van, sétálnak a 
gyerekek, a fülükön a mobil. Ilyenkor mondom magamnak: mennyi fülbajos gyere
künk van! A mamának vagy a barátnőnek számolnak be hosszasan. 

Az is hozzátartozik ehhez a kérdéskörhöz, hogy mi az elsők között voltunk, 
akik informatikára tanítottuk a gyerekeket. A diákjaink jártasabbak az informati
kában, mint mi. Ha elakadok a szövegszerkesztőmmel, és valamit nem tudok, vagy 
valamit eltüntetek egy „delete” gombbal, akkor kimegyek a folyosóra, és az első 
felém jövő gyereket megkérem, hogy gyere kisfiam, és segíts. Ilyenkor néz rám 
értetlenül, hogy én ezt miért nem tudom, ami neki két kattintás, de lehet, hogy 
egy. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az iskolában a diákoknak a tanuláshoz 
csend kell és fegyelem, de ezek nem öncélú dolgok. Nem lesz belőle mérnök, ha 
nem tud elmélyülten tanulni. Persze mondunk neki olyat, hogy kisfiam, írd rá a 
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hídra a nevedet, amit te terveztél, mert ott majd az atya kiszáll a kocsiból, és át
úszom inkább a Dunán, mert nincs bizalmam benned, ha ilyen slendrián módon 
tanulsz. Ez humor kérdése, de ezt is győzni kell a gyerekekkel. Nem vagyunk lak
tanya, hanem a gyerek tudása, lelki integritása, épsége érdekében cselekszünk. 
Persze küzdünk ezzel, mert a diákjaink is ugyanebből a világból vétetnek, mint 
amiből mindannyian vagyunk, ahol ez a világ mindent meg akar engedni. Itt kell 
a józanság, és e helyütt megint felmerül a kérdés, hogy az ember az erőforrásait, 
a belső tartalékait honnan szedi. Ezt nem internetről, nem a Skype-ról kapja vagy 
hallgatja meg. Persze azt is felhasználhatja, mert ott is szólhat a Biblia, az erkölcsi 
tanítás meg egy jó szó, természetesen. De azért általában nem az a kérdés, hogy 
ezeket honnan hozzuk. Van az embernek egy spirituális kultúrája. 

K. A.: Honnan hozzuk a boldogságot? Ezzel kapcsolatban is lenne egy kérdésem, 
a Közvetítő 1 című film által inspirálva. Ön úgy fogalmaz, hogy „aki magáévá teszi 
a hitet és a legfontosabb keresztény erényt, az alázatot, megtanul megfeledkezni 
önmagáról. És bár az emberek gyakran azt hiszik, hogy a boldogságunkat be kell 
gyűjteni, pedig lehet, hogy magunkban hordozzuk.” Nehézséget okoz ebben a mé-
dia által sugárzott önimádat kultúrája és a közösségi média, például a Facebook 
használóinál felfedezhető igény a figyelem hajhászására, az életünk folyamatos 
prezentálására és a külső megerősítésre?

V. A.: Igen. Azt gondolom, hogy ez az a pont, ahol nivellálnunk, ahol különböztet
nünk kell. Amiket Alexander felsorol, mind praktikus, jó dolgok. De ha egy mér
téken túl hatnak ránk, akkor kiszolgáltatódunk. Nem tudjuk azokat az értékeinket 
együtt tartani, megőrizni, összefogni, amelyek azért mégis valahonnan belülről 
irányítják az életünket. Úgyis mondhatnám, tartást adnak. Megy az ember, lát egy 
virágot, és nem biztos, hogy azt le kell tépni, az szép ott is. Ez a jó. A filozófia 
nyelvén ez a „Haben” és a „Sein” világa. A létezés világa és a birtoklás világa. 
A mi modern korunk eltévelyedett. Nyugodtan lehet ezt mondani. Mi mindent 
meg akarunk enni, konzumálni. Minden hírt, és hasmenést kapunk tőle. Bocsánat. 
Ha mi azt mondjuk, hogy van aszkézis, akkor mindenki kirohan a teremből. Pedig 
ez nem jelent semmit sem, csak azt, hogy van életvezetésed, tudod, mit akarsz. 
Azt szoktam mondani, a kutya se eszi meg azt, amitől elpusztul. Tehát az állatban 
is van egy eredendő ösztön, hogy ami nem jó neki, attól távol tartja magát. Mivel 
mi, emberek családba születünk, és sokáig dédelgetnek, kényeztetnek minket, 
mintha ez az önmagunkat megmentő ösztön vagy védekezés gyöngébb lenne, és 
ezért ki vagyunk szolgáltatva sok mindennek. Valahol erről akar szólni az is, amit 
a filmből felidézett. 

1 A Közvetítő című magyar dokumentumfilm Petényi Katalin és Kabay Barna dokumentumfilmje 
a Pannonhalmi Bencés Főapátságról és a Pannonhalmához tartozó bencés monostorokról (2005). 
http://kozvetito.film.hu

http://bences.hu/cikk/petenyi_katalin_es_kabay_barna_a_kozvetito.html
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Sokszor próbálom elmondani, amit – és ez alapvetően megint nem az én gondo
latom, hanem humán és keresztény gondolat – az én és a világ viszonyáról gondo
lok. Az evangéliumban ez úgy van, hogy aki meg akarja menteni az életét, veszítse 
el azt, és aki első akar lenni köztetek, legyen az utolsó, mindenki szolgája. Aki 
előre akar jutni, az menjen hátrafelé, a végén kezdje, a többiért adja meg az áldoza
tot, vagy hozza meg ahhoz, hogy boldog legyen. A világ azt tanítja, hogy teljesítsd 
ki önmagadat. És ez eltér ettől. Másik evangéliumkép, széles az út, amely a pusztu
lásba vezet, és a többség azon megy, és keskeny az az út, amely az életre vezet. És 
hívő lélekként gondolkodva a mindennapokban nem biztos, hogy a keskeny út az 
örök életbe vezet, és micsoda ajándék! Hanem egyszerűen a józanság a keskeny út, 
hogy nem iszol meg mindent, nem eszel meg mindent, nem veszel minden hölgyet 
feleségül, nem akarsz mindent begyűjteni, mert soha nem lesz nyugtod. Soha nem 
lesz megállásod és békéd. Mert mindig kapni akarsz, és tele a markod, nem tudsz a 
személyes értékek elé másként odaállni. Ezek erről szólnak. Ha meg tudunk feled
kezni magunkról, akkor az örömünk belül adatik. Szent Ágoston egyházatya, sok
szor idézik tőle, az egyház történelmét meg a világnak a történelmét is egy motí
vumra fűzi, a szeretetre. „Amor sui usque ad contemptum Dei”, az önszeretet az 
Isten megvetéséig, tehát hogy az egómat addig dagasztom, hogy nemcsak hogy a 
másikat felejtem el, hanem a legfőbbet is elfelejtem, megtagadom. És „amor Dei 
usque ad contemptum sui”, az istenszeretet egészen az önmagunkról való elfeled
kezésig. Ez a fordított út, a keskeny út. A rácsodálkozásnak az útja, amit aztán úgy 
egészít ki a Vallomások könyvében, hogy magadért teremtettél bennünket, Iste
nünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg Benned a nyugalmát meg nem találja. 
A végső cél, hogyha él az emberben, akkor azért hajlandó üres maradni, hajlandó 
áldozatot hozni, hajlandó bizonyos dolgokról lemondani, és nem állandóan telítőd
ni, és így kapja meg a szíve nyugtalanságára a választ, amely a teremtésben nem 
lehet más, mint az, hogy a teremtett lény, az ember a Teremtőben találja meg végső 
célját, élete értelmét és a kiteljesedését. Ez ilyen nagyszerű, egyszerű gondolat.

A. T.: És mi van azokkal, akikhez ez nem jut el…?

V. A.: Komoly kommunikációs probléma. És ez egy komoly civilizációs és kultu
rális probléma, hogy ma, most Magyarországon nem ismerem például a holland 
társadalom összetételét, de mi Magyarországon egy nagyon vegyes civilizáció, 
kultúra részei vagyunk. Tételezzük fel, hogy többségünkben tudunk írni, olvasni. 
Nekem már itt is vannak problémáim. Jobban tudunk nézni és hallgatni. Hogy ho
gyan észleljük a világot? A világ könnyebben jön hozzánk, e-mailezünk, pdf-ben 
küldünk ezt-azt, képeket vagy híroldalakat böngészünk, tájékozódunk. Ennek a 
kultúrának egyrészt a nívója különbözik, másrészt a természete. Milyen egysíkú 
és elviselhetetlen lenne, ha mindig barokk zenét vagy Bartók zenéjét közvetítenék. 
De ez a legkevesebb. Ez a világ, a mi világunk, az e világi, amely gazdálkodik és 
a produktumait el akarja adni, bármilyen jellegű legyen az a produktum, az üzlet
re, a nyereségre, a haszonra megy. Ennek a céljai az embert nem mindig nézik. 
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Önti azt, ami olcsó, ami szórakoztató, ami adott esetben félrevisz. Ez a természete. 
Ha megnézzük a magyar társadalmat, akár csak a médiumainkat, ezek egy bizo
nyos százaléka – nem tudnám felmérni, hogy mennyi – biztos, hogy hasznos, érté
kes, szép. De hányan nézik ezt? Az olcsóbb, a bóvli, a közérthetőbb és néha a kö
zönséges az, ami érdekes. Tehát megint ott vagyok, hogy a család, az intelligencia, 
a finomság, a belső késztetésnek a kérdése az, hogy mire vagyok érzékeny. Csak 
könnyebb műfajra, vagy fogékony vagyok másra is, és jobban odafigyelek. Ez na
gyon bonyolult dolog. Az egyház pechjére vagy szerencséjére 2000 év távlatából 
indul. Ha az evangéliumokat, a kommunikációnak a tárgyát, anyagát nézzük, vala
hol roppant egyszerűek, és ezért terjedtek el gyorsan kezdetben. Igen ám, de ezt a 
tartalmat az évszázadok során egy szellemi, spirituális és kulturális, nyelvi hagyo
mány megterhelte . Mert ennek segítségével közvetítjük . Most ott tartunk, hogy a 
szavaink érthetetlenek az emberek számára. Néha a legjobb szándékkal is, de egy
szerűsíteni akarok, közérthető szavakat akarok használni. Mondok néhány példát. 
Mi lelkesen beszélünk arról, hogy az Isten Atya, de most mit csináljon az a drága 
kisgyerek, aki nem ismerte az apukáját. Tehát alapélménye nincs arról, hogy 
 milyen az, amikor az apukám megölel. Papolhatok én, neki valami mást kell ki-
találni. Ez egy alapkérdés. Testvéri szeretet. Világéletében elkülönült egyke volt. 
 Elfuserálták, úgy szokták mondani, mert elkényeztették. Nincsenek meg az alap
érzékenységei, a szenzoriuma. Akkor jön az anyaszentegyház, és azt mondja, ke
gyelem. Hát azt eszik vagy isszák? 

A. T.: Tehát nehéz alapélményekhez kötni, mert nincsenek alapélmények.

V. A.: Hihetetlen nehéz helyzetben vagyunk, és gondban vagyunk magával az 
evangéliummal, amit nekünk hirdetni kell, mert például azt mondja Jézus, nézzé
tek a mezők liliomait, az ég madarait. Amikor Jézus ott, abban az izraeli, szentföl
di környezetben vagy kint a szabadban ezt mondta, az emberek tudták, miről be
szél. Vagy például az nagyon fontos volt, hogy vezet-e a sivatagba út, kitaposott út. 
Ez egy kulcsfogalom, a kereszténység is tulajdonképpen egy új út az emberek szá
mára. Akkor az „elveszett drachmát”, most azt mondanám, hogy az elveszett tíz-
ezrest keressük, tehát mindezt aktualizálni kell, mert föl se fogjuk. Mindig ma
gyarázni, interpretálni kell. Vagy nézzük például azt az allegóriát, hogy a pap 
vagy az Isten jó pásztor. Hát birkát se látott az a szegény gyerek, talán csak a tele
vízióban! Harminc vagy negyven évvel ezelőtti élményem, hogy egy pannonhalmi 
diák Ravazdon látott először élő disznót. Pesti gyerek volt. Hát Pesten, a Körúton 
nem láthatott ilyent. Ő addig csak tányéron látta a disznót, és az teljesen más. 

A mi családunk több részből állt. Több helyen laktak a családtagok, és az 
unokaöcséim Balatonfűzfő gyártelepén éltek, ahol a lakásuk születésüktől fogva 
központi fűtéses volt. Amikor a gyerekek nődögéltek és eljöttek hozzánk, nálunk 
láttak először élő tüzet a kályhában. Ezek csak a sántító hasonlatok. Nekünk azt 
kellene elmondanunk az embereknek, hogy az Isten szeretet. Tisztáznunk kell, mi 
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az, hogy szeretet. Tapasztald meg. Vagy pedig úgy kell nekiindulnunk, hogy az a 
nyugtalanság, ami benned van, amiről nem tudod, hogy micsoda, nos, arra van 
válasz. Le kell bontanom az alapélményre vagy valami hasonlóra ahhoz, hogy el 
tudjam mondani. Mondok egy prédikációs képet. Egy protestáns lelkipásztortól 
loptam én is. A kisgyerek sokáig „lucsizik”, hát miért ne, én is ezt tettem, úgy 
szoktattak le, milyen ízletes volt a nagyujjam! Azt mondja neki az apukája: kis-
fiam, ízlik, finom az ujjad? Erre a gyerek így válaszol: próbáld meg! És felé nyújt
ja a saját ujját. Így vagyunk az Istennel is, beszélünk róla, de jó lenne megtapasz
talni, és ha megtapasztaltuk, akkor tudjuk, hogy jó. Vagy hogy mi az, hogy 
szeretet. Lényeg az, hogy egy más kultúrkörben, más civilizációban született szö
veget és a mögöttes eseménytartalmat kell tolmácsolnunk, interpretálnunk, elmon
danunk, hogy a vadidegen is, a járatlan is megsejtse, megértse azt. Hozzátenném, 
hogy ez is nagyon fontos, de ha bennem ez nem él, akkor nem tudom megsejtetni 
a másikkal. Akkor felmondom a leckét, egy lexikoncikkelyt elolvashatok, minden
ki elájul, milyen szép idegen szavakat mondok, és meg se rezdül. A most vasárna
pi evangéliumot idézem: Jézus bemegy a kafarnaumi zsinagógába és tanít, az em
berek feszülten figyelnek, mert nem úgy tanít, mint az írástudók, hanem úgy, mint 
akinek hatalma van. Fantasztikus ez a mondat, Jézus belülről mondja, tudja, hogy 
mit mond. Tapasztalatáról beszél. Isten nem üres fogalom, hanem személyes ta
pasztalat számára. Megrendítő. Ezért tud úgy beszélni. Nem úgy, mint az írástu
dók. Idézik a könyvet, és mindenki belehal az unalomba. Bocsánat a kifejezésért, 
hoppá, itt valami van, itt valami többlet van. Ez nagyon nehéz. Ezt sokan egy-
háziak sem értik. Ferenc pápának, aki a latin-amerikai egyszerű emberek közül 
jön, hallatlan érzékenysége van erre, és hallatlan ügyessége, rátermettsége, hogy 
egyszerűen beszéljen. Nagy ajándék, ha valaki nem bonyolítja agyon a dolgokat. 
Egyszerű képekben beszél például. A képek a leghatékonyabbak. Érdekes módon 
a beszéd és képek. Kiment a magvető vetni, mondja Jézus. Az egyik ide esett, 
a másik oda. Mindenki érti, még a városi is, mert talán látta, hogyan ültetnek.

A. T.: A képekről… Kimaradt eddig az életemből Rossellininek a Ferenc, Isten lan-
tosa című filmje. 1950-ben készült, és hihetetlenül érdekes volt most nézni egy 
 fekete-fehér filmet! A példázatok és a mondatok annyira beégtek, és annyira szem-
léletes képek voltak, hogy hirtelen úgy gondoltam, ezt mindenkinek meg kellene 
néznie.

V. A.: Igen, ez egy külön kategóriája a filmnek – a művészi film zseniális! Milyen 
részleteket képes bemutatni, olyan képet tud mutatni, hogy az ember bőrén megje
lenik a lelke, annyira kifejező tud lenni, csodálatos! Amikor nem kell mesélni. 
Megmutatja az emberi életet. Ugyanakkor mennyi felszínes dolgot tudnak filmre 
venni! Bóvli, olcsó, el lehet szórakozni. De nem tudom, hogy egy jó nevetésen, 
netán röhögésen kívül, ami esetleg az emésztést szolgálja, mi az, ami valamit ér 
benne.
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A. T.: A filmhez hasonló hagyományosabb médiumok közül mi az, amit a legin-
kább preferálnak az oktatásban?

V. A.: Pannonhalma vonatkozásában annyit tudok mondani, hogy itt a második 
világháború ellőttre visszamenő hagyománya van a filmkultúrának. Egészen a mai 
napig. A filmet bemutató Pintér Ambrus atya most kesereg egy pár éve, hogy a 
gyerekek minden más modern hordozón, lemezen és egyebeken hozzájutnak a fil
mekhez, a filmek között is szörföznek, ha valami „action” van, éppen ölnek vagy 
akasztanak, mert az izgalmas, és szinten tartja az adrenalint. Egész cunami van 
ezekből a filmekből, de az alapbeállítódásunk az, hogy minden szerdán művészi 
igényű filmeket vetítünk, filmklubszerűen, bevezetéssel, elemzéssel. Erre a szem
léletmódra próbálja az iskola a gyerekeket nevelni, hogy igényesek legyenek. És ez 
hat, mert a visszajárók visszajelzései alapján ez az egyik meghatározó élmény. 
A diákjaink megnyilatkozásaiban ez tetten érhető. Érdekes módon Pannonhalmán 
nem működik a gimnáziumban televízió. Egy esetben, ha néhány megszállott meg 
akar nézni egy meccset, de egyébként a televíziónak nincsen keletje. Most a mo
dern világban megint van egy hagyományunk, hogy az atyák meditatív filmeket 
vetítenek a lelkigyakorlatokon, olyan jellegűeket, amelyekről lehet közös élmény 
alapján beszélni.

A. T.: Egy másik hagyományos műfajra, a könyvre áttérve, mit gondol mai helyze-
téről, arról a körülményről, hogy a könyvkiadás helyzete erősen megrendült?

V. A.: Tudnék mutatni egy-két, a bencés kiadónk által kiadott könyvet. Az első 
kritikai megjegyzés az szokott lenni rájuk, hogy drágák. De minőséget nem lehet 
olcsón produkálni. Inkább vállaltuk ezt az ódiumot, hogy szép, elegáns, esztéti
kus, olvasható stb. legyen. De mi is ugyanazokkal a pedagógiai kérdésekkel vagy 
gondokkal küszködünk, mint általában a fiatalabb nemzedéknél más iskolákban is, 
hogy a gyerekek nem olvasnak. Illetve ez nem igaz, hogy nem olvasnak, van, aki 
most is állandóan olvas. Nem lehet ilyen általánosításokat kimondani. De tényleg 
egyszerűbb befogadni, konzumálni képben vagy valamilyen más hordozón, mint 
elolvasni. Ugyanakkor itt is fontos a hagyomány. Magam is eltűnődtem mindig, 
hogy nálunk, egyszerű polgári családban mindenki olvasott. Éjjel nagy durranást 
hallottunk, olyankor nagypapa kezéből szokott kiesni a könyv, aki sokáig olvasott. 
Édesapám elbóbiskolt, de mindig a könyvvel. Aztán adtuk egymásnak a könyve
ket, és arra emlékszem, kamaszkoromban azt mondta a nagypapa, hogy megvon a 
zsebpénzemből, mert éjjel kettőig nem lehet a lámpát égetni. „Jókai-korszakom
ban” elolvastam hatvan vagy nyolcvan Jókai-könyvet, és amikor a Szép Mikhált 
olvastam – a hóhérról szólt –, úgy féltem éjjel kettőkor, hogy aludni sem tudtam. 
Saját életemből ezek az emlékek jönnek elő. Létkérdés, nincs nap, nem tudok el
aludni, ha előtte nem volt a kezemben könyv, akár csak három mondat erejéig is. 
Ezek a lefekvési ceremóniákhoz vagy rituáléhoz tartoznak. Kell a könyv!
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A. T.: Alapérték. Engem talán kicsit konzervatív tanárnak tartanak, mert…

V. A.: Mert Tímea könyvekkel jelenik meg az órán….

A. T.: Igen, én beviszem a könyveket az óráimra is, hogy legalább egyszer lássák, 
miből is olvasnak digitalizált részleteket. Mert ma már szinte minden digitalizálva 
van számukra.

V. A.: Igen, minden.

A. T.: Mit gondol egyébként a nyomtatott könyvek és az e-könyvek viszonyáról? 
Számít a hordozó (a papír, az illat, a tapintás), vagy fontosabb az e-könyvek által 
kínált praktikum és környezettudatosság? A könyvek olvasásakor csak a gondolat 
a fontos, vagy a hordozó eszköz is? 

V. A.: Nagyon mellbe vág a kérdés, nagyon tetszik. Ezek nagyon reális problémák, 
de azt gondolom, hogy az olvasás valahol intellektuális és esztétikai igény kérdése. 
Van egy iPadem, egy ilyen hordozható kütyüm, és ha velem van, olvasok belőle, 
a híreket is olvasom. Mert az ember ki akarja használni az időt. De nekem könyv 
kell ahhoz, hogy igazán elmélyülten vagy szeretettel tudjak olvasni, gyönyörkö
döm, az egész egy összbenyomás. A szerzetest könyvvel a kezében szokták ábrá
zolni, meg a keresztényt is. Hiszen a Biblia ellenére nem azt mondjuk, hogy mi 
egy könyvvallás vagyunk, mert az élő ige van belefoglalva, de mégis csak könyv
ben fogalmazzuk meg. A fiatalokban több is van, ami tiszteletre és szeretetre 
 méltó: nyíltságuk, őszinteségük – de azt látom, hogy ténylegesen az otthon, a csa
lád a meghatározó. Milyen értékekre hívják fel a figyelmet, mit gyakorolnak a csa
ládban… Milyen példát látnak ott.

A. T.: Igen, de egyre kevesebb az olyan család, ahol a könyvolvasás, a könyv sze-
retete egy intellektuális gyakorlat. Honnan hozzuk majd ezt a praxist? A társadal-
mi tudat szintjén már biztosan nem érték.

V. A.: Tímea, azért gondoljunk arra, hogy az ember alapvető igénye a változatos
ság. Ha most egy nemzedék elment, kilengett ebbe az irányba, és ezt mutatja a 
statisztika is, akkor jön majd egy következő nemzedék, amelyik megint ezeket az 
értékeket fogja keresni. Gondoljunk az írástudásra. Az írás az egy hihetetlen, ön
magunkat gazdagító képességünk. Ha kellő időben elsajátítjuk, akkor az mindig 
egy rendkívül fontos módja lesz az önkifejezésnek, és akkor is működik, amikor 
az elektronika nem .

A. T.: Mindig az a félelmem, hogy elromlik valami… Kiszolgáltatott vagyok.

V. A.: Igen. Azt gondolom, hogy ez fluktuál. Nem elit szemléletből, de hajlok arra, 
hogy a humán intelligenciának igénye, hogy ezeket az értékeket átmentse, tudato
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sítsa, újra meghonosítsa. És a mi világunknak van egy olyan veszélye, hogy – a pá
pánk is ezt ostorozza folyamatosan – ha a pénz eluralkodik, és minden csak a 
merkantil szemléletnek van alávetve, akkor igen alacsony nívóra zuhanunk. Mert 
a tömegek így irányíthatók. Egy olvasó, egy író, egy kritikus, saját bensejére is fi
gyelő embert nem lehet úgy irányítatni, ahogy a politikusaink szokták, hogy glo
bálisan hülyének nézik a másikat. Mert egyébként akkor nem lesznek forradalmak, 
csak gazdasági mozgalmak. A nagy veszély az, hogy mindenki Barbie babát vesz 
– „Fabulon a bőre őre, ezt kell kenni minden nőre”, mondták, mikor katona vol
tam. Az üzlet meghatározza az ízlésünket. Ezután bemész a boltba, és spontán 
módon már Fabulont veszel, mert annyit hallottad. Az emberben keletkezik egy 
szaturálódás, egy telítettség, amikor mást akar. Nem tudom, hogy ez milyen mé-
retekben, hogy és mint fog megtörténni. Lehet, hogy ez az öreg Európának és 
a merkantilizált amerikai társadalomnak nagyon komoly probléma, de ott, ahol a 
mindennapi kenyérnek a gondja van, mások a gondok, és másképp fognak hozzá
állni ezekhez a kérdésekhez. Nem így működik a világ, Alexander?

K. A.: Visszautalnék egy korábbi gondolatára. Említette, hogy a most felnövekvő 
generációt sokkal könnyebben meg lehet fogni képekkel, gyorsan villódzó informá-
ciókkal. Közvetlenebbé, egyszerűbbé, fogyaszthatóbbá kell a nyelvezetet is tennie, 
akár a szent szövegek magyarázatánál is, mert csak így lesz befogadható. Ha a 
fia talok csak a fogyasztható, könnyen befogadható információt és kultúrát kapják, 
akkor nem lesz egyre szegényesebb az absztrakciós készségük és az elhatározásuk 
arra, hogy jobban elmélyedjenek egy-egy dologban? Hogy tényleg nekimenjenek 
egy eredeti szövegnek, legyen az akár egy bibliai vagy filozófiai szöveg, és gondol-
kozzanak rajta, vagy át tudják ültetni másfajta gondolatokra mindennapi tapaszta-
lataikat? Tehát nem egyszerűsíti és teszi földhözragadtabbá az embereket, ha csak 
ezt kapják? 

V. A.: Az emberek sokfélék, az igények is, és ez hallatlanul szimpatikus. Persze én 
kiváltságos helyzetben vagyok itt, mert a mi gyerekeink válogatott gyerekek. Nem 
mondom, hogy itt a ferencvárosi, egyszerű gyerekekkel találkozom, bár azért hi
szek a gyerekek eredendő tisztaságában vagy romlatlanságában. Én azt látom, 
hogy hihetetlen igényes fiataljaink is vannak, akik ezzel nem érik be. A születetten 
érzékenyebbek, intelligensebbek, igényesebbek – és ehhez nem is kell olyan na
gyon sokat tanulni – túl fognak ezen lépni. És akkor az is lehet szimpatikus és 
vágyott a környezetünkben. Itt mindig kellenek olyanok, akik tiszta forrást tudnak 
nyitni, akik mécsest tudnak gyújtani, és az emberek odafordulnak feléjük. És ak
kor megint el lehet indítani egy pozitív folyamatot. Változik, néha szinte teljesen 
kihal bizonyos területeken az emberi kultúra, de én azt gondolom, az ember 
kultúrlény, bennünk van, hogy kultúrát teremtünk. Ha egyszerűbb is, ha gazda
gabb is, de igényünk van rá, megteremtjük magunk körül. Ez nem fog kiveszni. 
Ha igen, hát akkor állatok leszünk, már bocsánat, le fogunk épülni!
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A. T.: Egy kortárs irodalmi mű kérdésével élve, „Mit remélhet a Földön az emberi-
ség számára a gondolkodó ember elmúlt évmilliók tapasztalatai alapján?” 2 

V. A.: Azt, hogy el tudunk mondani szomorú tapasztalatokat is, nem? De hát any
nyi csodálatos pozitív tapasztalat is van.

A. T.: Azért is olyan jó Önt hallgatni, mert rendkívül optimista. 

K. A.: Az örömhírt hordozza…

V. A.: Amilyen objektív tapasztalataim vannak, annak alapján sírni tudnék, de 
nem erről van szó. Tessenek meggondolni ezt Pannonhalma vonatkozásában. Ép
pen a napokban mondtam a gyerekeknek – mert turistavezetőket képeztünk, és 
nekem az volt a feladatom, hogy a bencés közösség formációjáról, mai életéről be
széljek a fiúknak –, hogy azért jöttem el, mert ha a turisták kérdezik, hogy láttá
tok-e már a főapátot, akkor el tudjátok mondani, hogy beszéltünk is vele. A gyere
kek is nagyon élvezték, és ha az ember jól tud dumálni, bocsánat a stílusért, akkor 
figyelnek rá. Hiszek abban, hogy ha formában vagyok és rákészülök, akkor tudok 
olyan szórakoztatóan beszélni, hogy még a gyerekek is nevetnek rajta, és odafi
gyelnek. A gyerekeknek mondtam, hogy nézzétek meg az embereket, sírnak-rínak 
reggeltől estig. Az anyaszentegyház is. Most ha én Pannonhalmát meggondolom, 
996-ban, az első évezredben, amikor letelepültek ide a bencések, mit gondoltok, 
mennyien voltak? Négyen. Nem tudunk többről. De lehet, hogy még az a négy se 
volt meg. Itt puszta és kietlen volt minden. 1639-ben, amikor a török itt mindent 
elpusztított, III. Ferdinánd kitalálta, hogy van egy magyar Heiligenkreuzban itt az 
osztrák ciszterci kolostorban, s abból kéne bencést csinálni, hogy Pannonhalmát 
újraszervezzék. Így is lett. Ideküldi Pálffy Mátyást, kilenc bencést szed össze a 
királyi Magyarországról. Mert a török pusztította vidéken egy darab se maradt, és 
kilenc emberrel indul újra, neki a barokk kornak, tehát a következő századoknak. 
Pannonhalma felépül, és akkor jön II. József, ő jót akar, csak kétbalkézzel, és 
megint szétszórat bennünket. 1802-ben harminckilenc bencés öregúr alkotja a ren
det, akik nem vettek fel újabb szerzeteseket. Ezzel vége a szerzetességnek, a király 
feloszlatott bennünket. 1950-ig 300 szerzetes lesz itt, akik Pannonhalmához tar
toznak. Akkor beüt a szocialista bomba, szétrobbant bennünket, és még mindig itt 
vagyunk, nem azokból, hanem újak, most kilencvenen. Ez nem mind Pannonhal
ma, de Pannonhalmához tartozó magyar bencés kongregáció. Még a történelmi 
keserveink is vigasztalóak. Hát hol van ez a négyhez meg a harminckettőhöz, még 
mindig kilencvenen vagyunk! 

2 Kurt Vonnegut: Macskabölcső. Ford. BorBás Mária. Budapest, Maecenas, 1997, 235. 
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Azt akarom tehát mondani, hogy az élet élni akar, és ez csodálatos, csak ezt 
tudom mondani. Én az elmúlt 50 évben, amit szerzetesként ehhez a házhoz kötve 
éltem, éltem meg végítélet-napokat is, azt, hogy vége lesz, nem lesz tovább. Most 
megint, ha magam mögé nézek, látom a fiatalokat. Intelligensek, kedvesek, jó-
lelkűek. Nincs okom a reménytelenségre. Így vagyok a magyar népünkkel is. 
 Szedett-vedettek, de ha csak annyi jó ember van, amennyit én ismerek, akkor már 
érdemes értük élni és dolgozni. De hiszem, hogy több van. Csakhogy ez megint a 
kommunikáció kérdése, hogy mi jut szóhoz? A harsány, a talmi, az olcsó. De azért 
a mélység hallgat. Sokan vannak, akik a maguk egyszerűségében is rendkívüliek. 
Gondoljunk csak bele. Nem vagyunk mi mindannyian sztárok. És mégis, mennyi 
jó ember van. Az én reményem és bizodalmam valahogy az életben, az igényeseb
bekben, az intelligenciában, a szív kultúrájában van. Szeretném hozzátenni azt is, 
hogy én alapvetően jónak tartom az embert, s ezt a gondolatot is a Bibliából lop
tam: megteremtette és látta, hogy jó. Csak mi, emberek szoktuk egymásra mon-
dani, hogy a másik nem jó. 

Volt itt egy Pannonhalmáról elszármazott fiatalember. Most már ő is meglett 
ember, és van két aranyos kis ikergyermeke. Amikor Pannonhalmára jöttek, min
dig együtt eljöttek a Bazilikába vagy misére, vagy csak úgy. Egyszer, egy óvatlan 
pillanatban megfigyeltem őket. Az apjuk egy szép szál magas ember volt, és vele 
jött ez a két kis pöttöm. Bejöttek a templomba, az apjuk megállt, tiszteletet adott 
az oltárnak, a két babszem felnézett az apjára, mint a jó Istenre, és lemásolták a 
papát. Ők is megálltak, és tették ugyanazt. Ez csak egy kép. Azt mondom, ha 
egyénileg valós értéket hordozunk magunkban, az átadható. Nem azt mondom, 
hogy mindig tömegmozgalom lesz. De átadható. És ez az, ami az embert remény
nyel tölti el. Változnak a dolgok, és vannak veszélyek, de mindig a mérték, ami 
fontos, hogy azt felfedezem-e. Vagy elúszom velük. Az éjszakai internetezés és 
egyéb dolgok szerzeteseket is vittek már a végső romlásba, pedig az ember igazá
ból nem ezt várná. Fontos, hogy milyen a család, ahol felnő a gyermek, de néha az 
ember rácsodálkozik egy-egy gyerekre, hogyan tudott ez ebben a világban olyan 
ártatlan maradni. Van az embernek egy nemes tisztasága, igényessége. Valahol 
ezek a kapaszkodói az embernek. Nem tudok ítéleteket meg statisztikákat monda
ni, csak a reményemről tudok tanúskodni. Az emberi nem története meg ennek az 
országnak a története is ebben erősít meg, annak ellenére, hogy ma nem vagyunk, 
messze nem vagyunk optimális állapotban. 

Még egyet mondanék, amit nagyon fontosnak tartok, és amivel kapcsolatban 
sok téveszme van. Nem az istenhit viszi az embert a tévutakra, hanem a haladásba 
vetett hit. Ez egy felvilágosodásból jövő, bizonyos értelmű fixáció az életben. Azt 
gondolom, hogy ha most a világot, az emberi nem életét, kríziseit nézzük, akkor 
nekünk nem a fejlődésre, hanem – ha boldogok akarunk lenni – egy egyszerűbb 
életvitelre kell berendezkednünk. És a boldogság nem az anyagi bőségtől, hanem a 
bensőnk tartalmától függ. Ezért kell ezt kiművelni vagy tudatosítani a most felnö
vekvő nemzedéknél. Akinek füle van a hallásra, hallja meg. Mert van, akinek van 
füle, de nem hallja meg, és akinek látása van, nem biztos, hogy látja is. 
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A közelmúltban például meghívtam a diákokhoz a korábbi ENSZ-nagykövetün
ket, Kőrösi Csabát. Hallatlanul kellemes, intelligens ember. Csurig megtelt az elő
adóterem, apraja-nagyja ott törte magát, és hallgatta a nagykövet urat. Született 
pedagógus, nagyon jól beszélt. A diplomácia szó magyarázatát például a követke
zőképpen vezette le: fölszállok a buszra, meglátok egy csinos nőt, kapcsolatba sze
retnék vele lépni, és azt kell kitalálnom, hogy ha őt megszólítom, vajon hogyan 
reagál. Szenzációs volt. Képzeljék el, ha ezt úgy kezdte volna, hogy amióta az 
ember él, mindig volt diplomácia. Eztán, azt kell mondanom, hogy Savonarola 
nem mondott olyan kemény dolgokat Firenze elhájasodott polgárainak, mint ő a 
gyerekeknek. Azt mondta, hogy fiúk, a globális felmelegedés problematikája, a ke
nyér problematikája, tehát a világ élelmezésének a kérdése nagy gondot okoz ne
künk. Semmi szép és hamis reményt nem mondott, csak azt, hogy fiúk, a ti felada
totok lesz erre felkészülni. Mert ez a világnak és nekünk is igen nagy probléma. 
Ők a modern kor prófétái, akik szelíden vagy keményen, nem riogatással, de meg
próbálják a gyerekek szemét felnyitni arra, hogy az életünk tartalma nem a körü
löttünk való hacacárétól függ. Persze a mindennapi kenyér kell, de nem csak ke
nyérrel él az ember. Valahol erre kell tanítanunk apraját-nagyját, hogy nem csak 
kenyérrel él az ember. Mert az örömünket, a boldogságunkat nem itt találjuk, ha
nem például abban, hogy mennyi öröm, mennyi luxus van az emberi kapcsolatok
ban. Ezt ki kell aknázni. Ha nem tudjuk, mert önzőek vagyunk és elakadunk min
dig félúton, azért van, mert nem tudunk közelebb lépni a másikhoz…

A. T.: Az Ön életében milyen szerepet játszanak az egyes médiumok? Mi változott 
az elmúlt években? Mi az, ami a munkájában különösen segíti? Volt-e bármilyen 
külső kényszer, ami miatt elkötelezte magát a legújabb eszközök használata mel-
lett?

V. A.: Úgy mondanám, a szolgálat is megkívánta, de önként vállaltam, és semmi
féle riadalom nincsen bennem, sőt időnként lázadok a környezetemben, mert azt 
hiszitek, hogy én már öreg vagyok az új technológiához. Nekem is tessék a Skype-
ot beszerelni. Ne rajtam spóroljátok meg. Szóval ilyen lázadásaim vannak. Ez na
gyon konkrétan azt jelenti, hogy ott van a dolgozószobámban a laptop, amit nap 
mint nap használok, amit el is viszek magammal, ha elutazom . A közösség iránti 
felelősség azt kívánja, hogy mindig elérhető legyek, ez a felelősségem, a hivatá
som. Fontos, hogy a környezetem tudja, hogy hol vagyok, azt is tudja, hogy mit 
csinálok, és elérhető legyek számukra. A szövegszerkesztő pedig egy hihetetlen, 
nyugodtan mondhatom, nélkülözhetetlen eszköz számomra. A levelezésem – a hi
vatalos is – mind-mind benne van a gépemben, az összes címem, az e-mail címek, 
minden prédikációm, minden olyan írásom, amit készítek, amin éppen dolgozom. 
Ez megint csak hihetetlen . Felkérnek egy írásra, fölírom a címet, elmentem, jön 
egy gondolat, beírom, írom a másikat, párhuzamosan több mindenen tudok dol
gozni. Ha ülök rajta, nem mindig sikerül. A házon és az iskolán belül is, egészen a 
diákokkal való kapcsolatig nélkülözhetetlen, illetve nagyon fontos az e-mail. Mert 
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ha valaki személyesen át akar jönni valamit megkérdezni, beszélni, akkor a leg
többen tudják most már, hogy este 8 után engem biztosan elérnek. Ha ég a lámpa a 
szobámban, be tudnak jönni, de ha nem, megbeszéljük, küldenek egy e-mailt, csak 
annyit, hogy atya otthon vane, jöhetünke .

A. T.: De akkor az érdemi kommunikáció nem ott történik, nem a netes felületen? 

V. A.: Nem. Ez csak az adat, a találkozás egyeztetése. Nagyon sok esetben. Az, 
hogy egymást figyelmeztetjük valamire, vagy amikor valami jó cikket olvastam, 
akkor azt közreadom, a rendtársaimnak is eljuttatom az információt. Különböző 
listáim vannak e célból; nyugodtan mondhatom, hogy a magyar bencés kongregá
ció kapcsolattartásában, adott esetben konkrét kormányzásában az internet segít
sége nélkül nagyon béna gyerek lennék. Ez nem azt jelenti, hogy reggeltől estig 
rajta vagyok, de gyakran és célirányosan használom. Például rendszeresen meg
hallgatom a híreket. Nem vagyok közszemélyiségnek deklarálva, de az ember 
mégis ebben a világban él. Megnézem a híreket, megnézem a hírek szereplőit. Az 
embernek látni kell őket, mert ha valamikor találkozom velük, nem mehetek el 
mellettük. Ha nagyon, nagyon sok időm van, és fölüdülésre vágyom, akkor a CD-
lejátszómon meghallgatom a kedvenc CD-imet. Mindezekkel élek, de ez nem azt 
jelenti, hogy reggeltől estig. Van még egy csodálatos kisrádióm, amely már vízbe 
esett, leesett az emeletről, és még mindig szól, reggel ötkor időjárást és híreket 
azon hallgatok. De aztán már a mezőgazdasági híreket, hogy hol bégetnek a bir
kák, nem hallgatom meg, inkább átmegyek a Bartók Rádióra, és valami zenei 
 műsort hallgatok. Tehát benne élek ebben, de úgy gondolom, hogy túlzások nélkül. 
És szeretem a csendet.

A. T.: Az információkat alapvetően honnan szerzi?

V. A.: Például nem nyomtatott, hanem internetes újságot olvasok. 

A. T.: Tehát a print médiumokat már nem igazán olvassa?

V. A.: Egy emelettel feljebb kellene mennem, ahhoz már lusta vagyok, meg időm 
sincs. De van például olvasótermünk, ahol a napilapokat olvashatjuk.

K. A.: Egyrészt beszélgettünk arról, hogy nagyon hasznos lehet és nagyon sok do-
logban már nélkülözhetetlenné vált és jó dolog is a különböző médiumok haszná-
lata. Viszont Ön is valamennyire elmarasztalóan szólt arról, amikor egymással 
időt töltő emberek inkább a mobiltelefonjukkal, a közösségi médiával és egyéb ha-
sonló dolgokkal foglalkoznak. Egy korábbi interjúban is beszélt erről, és most is.

V. A.: Igen. Most is kárpálom, ha ilyet látok.
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K. A.: Itt van például ez a kifejezés, hogy közösségi média. Ami tulajdonképpen 
valamiféle közösséget vagy ahhoz hasonló dolgot jelent, amely fogalom szintén a 
kommunikáción alapul. De ez vajon valami régebben keletkezett hiányra kínál 
könnyen megszerezhető orvosságot, vagy éppen ez okozza a nagyobb hiányt, 
amely inkább az élő közösségekben van? Mi az, ami annyival értéktelenebbé vagy 
hamisabbá teszi ezt egy élő közösségnél?

V. A.: Azért ez egy disszertációra való téma. Mert Alexander kérdésében lényegé
ben minden probléma benne van. Ha egy közösség jól funkcionál, tételezzük fel, 
jól kommunikál, akkor az harmonikus, személyes, lélektől lélekig szól, és csoport
ban is jól működik a dolog. Ha nem, akkor kívülről keresünk import árut vagy 
import kapcsolatot. Ebben az esetben kellenek a kütyük, a televíziók, amelyek el
ringatnak. Azt gondolom, hogy mindenre tudnék pozitív és fájdalmas példát is 
mondani, mert az élet tarkabarka. Ha nincs igazi közösség, akkor ilyen pótcselek
vésekre van igény. Mondok egy konkrét példát erre. Vannak öregjeink. Idős szer
zetesek, és televízió van a szobájukban, amit helyeslek. Nem azt, hogy mindig te
levíziót nézzenek, de mindig imádkozni sem tudnak, mindig látogatni sem tudják 
őket. Ez egy áthidaló lehetőség. A világtól való el nem szakadás lehetősége. Hihe
tetlen jótétemény. Ezért ha elromlik a televízió vagy nincs hálózat, akkor én ma
gam szólok azonnal a házgondnoknak. Ez a szolgálat. A médiumok ilyen jellegű 
használatát szorgalmazom. Nem azért, hogy kábítószernek vagy áfiumnak hasz
nálják, hanem segítő anyagként vagy támaszként – és nem mindenhatóként. Egy 
mai embernek, aki hellyel-közzel egészséges viszonyban van a világgal, és meg
öregedve egyik napról a másikra kikapcsolódik abból, ez hihetetlen űrt és nehézsé
get okoz(hat). Van olyan eset is, amikor valamit közösen nézünk meg, és megbe
széljük a látottakat, hallottakat. Tehát közösséget is épít(het) egy ilyen lehetőség; 
például ha valamit közvetítenek Pannonhalmáról, körbeadjuk egymásnak. Min
denféle variációja előfordulhat ennek. Megint oda érkeztünk el a beszélgetésben, 
hogy lehet ez nagyon pozitív, építő, meg pótlék is. A helyes arányt vagy a pontos 
diagnózist kell valakinél vagy egy közösségben kontroll alatt tartani, figyelemmel 
kísérni .

K. A.: Ezek szerint itt Pannonhalmán ez történik, és a fiatalokon is látszik, hogy ez 
működőképes? Építő megoldás?

V. A.: Igen. Remélem, igen. Látszik, hogy működőképes a diákokra vonatkozóan, 
de adott esetben a szerzetesekre vonatkozóan is. A diákjaink egymással közelebbi 
kapcsolatba, közösségbe kerülnek, és amikor Pannonhalma élménye, a fizikai él
mény megszűnik, hihetetlen erővel keresik egymást, mert azonos nyelvet beszél
nek, azonos értékrendszerben nőttek fel, nagyon hasonló impulzusokat kaptak. 
A személyes kapcsolat nagyon hiányzik nekik. Sőt a mi gyerekeink visszajáró diá
kok. Tréfásan szokta mondani Ambrus atya, hogy szombaton, mikor még elég dol
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gom van, beállít valaki, és azt mondja, atyáé a délutánom. Mi ilyen kapcsolatban 
vagyunk. Nem azt mondom, hogy mind a 330 diákkal. De az elmenők rendszere
sen visszajárnak, és pontosan azért, mert itt valami közösség működik. Itt arról 
van szó, hogy a nevelésben az igény megjelenjék, és ahová kerül, ahová leeresztik, 
a földnek bármelyik sarkába, ott maga körül ki tudja ezt a kommunikációs környe
zetet alakítani. Nem feltétlenül itt kell ezt gyakorolnia, itt csak az igényre tanítot
tuk meg. Meg az értékére. Ott kell ezt megteremtenie, gyakorolnia, ahová kerül. 
Általában addig jár vissza – mert igénye van rá –, amíg ott nem tudja megteremte
ni magának, vagy nem találja meg ezt a közösséget. Nekünk olykor az a felada
tunk, hogy egy innen például Budapestre kerülő vidéki fiatal esetében ne csak an
nak örüljünk, hogy bekerül az egyetemre, hanem közösséghez segítsük őt. Minden 
kényszer nélkül, de nagyon fontos, hogy legyenek egyetemi keresztény közössé
gek. Nem biztos, hogy ott ideális hely, illetve helyzet lesz rá, de meg kell próbálni 
azt megteremteni. A lényeg, hogy ne magányosan kallódjunk. Az ember társas 
lény, közösségre, kommunikációra született. 

K. A.: Ezzel együtt, hogy társas lény, önmagában kell keresnie a boldogságot, ha 
valóban meg akarja találni. Ha jól emlékszem, szintén a már említett film által 
inspirálva gondolkoztunk ezen. Ön említette, hogy az idelátogatók, az itt kopogta-
tók azok a felebarátok, akik előtt nyitva kell állnia a kapunak. Azt is mondta, hogy 
Ön önmagából ad egy darabot nekik. Ezzel segíti őket hozzá, hogy az ő életük 
jobb legyen. És fordítva. Ha valaki első akar lenni, akkor először másokért te-
gyen. Mintha ebből a világból vagy a korszellemből ez a hozzáállás, a keskeny út, 
ahogy mondta, példátlan módon hiányozna. De a küldetés, amit említett – hogy 
aprajának-nagyjának meg kell tanítani –, mire vonatkozik e két lehetőség közül? 
Arra-e, hogy ez a nemesség, ez a szikra mindenhol elő fog törni az emberekben, és 
ezért meg fog szűnni az igénytelenség, a lelki igénytelenség és a veszélyek kor-
szaka, vagy éppen ezekben a Pannonhalmához hasonló bárkákban kell ezt az 
özön  vizet átvészelniük az értékeknek? 
V. A.: Ez most nem pont Pannonhalma. Azért a magyar társadalomban nemcsak 
Pannonhalma van, hanem számos különféle közösség. Egy jól működő golfklub is 
nagyon jó, mert ott is kommunikálnak. A lovagló-, a szikvízklub vagy éppen a lo
vagrend. Mi most egy irtózatos hiányra próbálunk válaszokat adni. A keresztény 
válasz tradicionális, következetes, és évszázadok óta fennáll. De gondoljunk 
megint a magyar társadalomra. A berendezkedő szocializmusnak az egyik legna
gyobb bűne az, hogy mindazt, ami személyes, ami közösségi volt, annak a szálait 
átvágta. A hálózat szálait. Más szálakat épített ki. Miután eléggé kiégtünk társa
dalmilag és minden vonatkozásban, egy igény jelent meg. Nézzük meg, hogy hány 
szakszervezet, párt, kis egyházi szervezet, ifjúsági csoport, golfklub, lovagrend, 
sárkányos lovagrend és hasonló jön létre. Ezekre mind olyanként tekintek, mint az 
igénynek és a vágynak megfelelő csoport alapítása vagy keresése, illetve annak a 
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vágynak a megjelenése, hogy valahova tartozzunk. Ez összehoz embereket, akik 
tudnak közösen örülni, valamit meghallgatni, tehát valami épül. És amikor valami 
épül és elmélyül, akkor ott az igényszintek is egy idő után módosulnak, az embe
rek tájékozódnak. Úgy érzem, hogy a magyar társadalom – erről nem szoktunk 
beszélni, de ha egy ilyen felmérést végeznénk, kiderülne – az elmúlt 25 év nagyon 
zavaros szabadságfogalmai és nehézségei közepette olyan, mint amikor a Szahara 
esőt kap. Minden virág meglódul. Lehet, hogy aztán egyik-másik délig elszárad, 
de vannak, amelyek virágoznak. Az 1945-ig élő magyar társadalomnak több szin
ten volt egy spirituális hálózata. Különböző egyházi, különböző felekezeti, külön
böző polgári, civil csoportok, amelyek átjárták. A kommunizmus egyik bűne, 
hogy ezeket a személyes, lélektől lélekig ható személyes és csoportkapcsolatokat 
mind fölszámolta. Csak a párt létezhetett, és az is felülről irányítottan. Ez most 
elmúlt, és hihetetlen igény van a fiatalokban arra, hogy iskolába járjanak, hogy 
klubhoz, azaz valamilyen közösséghez tartozzanak. Valami elkezdődött – mind
ezek léteznek Magyarországon, és ez nem a pártpolitika, nem mindig a kultúrpoli
tika irányításával történt. Mi, egyháziak is újra elkezdtünk valamit. Azt mondta 
valamelyik NDK-s teológus, hogy marxista lehetsz anélkül, hogy közösséghez tar
toznál, keresztény nem . A kereszténység feltétele az, hogy közösséghez tartoz
zunk, egyházközösséghez. Ezek a közösségek is megelevenedtek. Nekem nagy él
mény volt a szerzetesség újraalakulása most, mert 2014 a szerzetesség éve volt. 
Mire gondolok? 1989. március 12-én ott álltunk Takács Nándor székesfehérvári 
püspök úrral a föld alól előbukkanó, az illegalitásból előjövő szerzetes elöljárók 
közepén. Öreg apókák és anyókák között. Fiatal nem volt, csak öreg. Eltelt húsz-
egynéhány év, és én voltam az ősbölény az egész csapatban, amikor most összejöt
tünk. El is mondtam, hogy én vagyok a történeti kontinuitás, mert én 1989-ben 
fia tal voltam, 43 éves. Aztán most az ember azt mondja, sírtunk-ríttunk, jajgat
tunk, és most a teljes magyar szerzetesség fiatal, és ezért nem veszíteném el a re
ményemet. Ez nem azt jelenti, hogy ez tömegjelenséggé válna, és minden nőből 
apáca lesz, minden fiatalból pedig szerzetes. Dehogyis. Tönkremenne a világ, 
 kihalnánk. Józanná kell lenni. Hanem a kovász, Alexander. Ez az alapgondolat. 
A kovász. Abból nem kell sok, csak járja át a tésztát. És a só. Ha egy kilót meg
eszel, hát belehalsz. De két csipet kell a levesbe. És ti vagytok a föld sója, a világ 
világossága, ti vagytok a kovász . Ahol tiszta, igazi érték, humán érték, szellemi
lelki vonatkozású érték van, ott mindenütt lehet mécs, tiszta víz, kovász. És kiadá 
lelkét, áll az evangéliumban. Az ilyenfajta beszélgetés azért jó, mert kétoldalú. 
Mert most itt van Tímea és Alexander, és azt gondolják, itt ez az öreg, és milyen 
csodálatos dolgokat mond. Nem. A pláne nem bennem van. A pláne magukban 
van. Az, hogy ilyen érdeklődéssel, ilyen igénnyel, ilyen felkészültséggel, ilyen nyi
tottsággal jönnek. Ezért nem veszünk ki. Kettőn áll a vásár. Minden jó üzlet ket
tőn áll, Alexander. Rajtad meg rajtam. Azon, aki adja, és azon, aki befogadja. Én 
mint igehirdető, mint tanárember nagyon tudom azt, hogy a hallgatók, a befoga
dók hihetetlenül tudják inspirálni az embert. Ilyenkor ki tud olyan dolgokat is 
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mondani, amit, ha meg is eszi a fél ceruzáját az íróasztalnál, nem tud. Mert ponto
san a lélektől lélekig szóló beszélgetés az, ami számít, mert ha így működik a 
kommunikáció, az arra inspirálja a másikat, hogy úgy tudjon fogalmazni, hogy a 
másik szemének csillogásában lássam, hogy megérkezett az üzenet. Ez kettőn áll, 
háromon áll, sokon áll .

K. A.: Köszönjük szépen.

A. T.: Nehéz ilyenkor továbbindulni. 

V. A.: Akkor jöjjenek be a déli imaórára. Most lesz. Tíz perc. Érdemes meghall-
gatni. Azt szoktam mondani, ne essenek kétségbe, nem lesz hosszú. Ez általában 
meg szokta szólítani az embereket!



Horn György

Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Magyarország első, 1988 óta működő 
alapítványi iskolája, honlapjáról idézve: „jelenelvű, szabad, személyközpontú, al
ternatív iskola”. Alapvető jelmondata, hogy a gyerek nem az életre készül, hanem 
él. Horn György az AKG alapítója és pedagógiai vezetője, és az Alapítványi és 
Magániskolák Egyesületének elnöke. Annak idején tanárok egy kis csapatával 
egyeztették a problémákat, általános hibákat, melyekkel az oktatásban találkoztak, 
és közösen kerestek rá megoldást. Az eredmény az AKG megalapítása lett. Ebben 
a gimnáziumban nincs házirend, ellenőrző, poroszos egyoldalú oktatás és merev 
fegyelmezés. Alapvető cél, hogy a diákok egy befogadó, jól működő közösségben 
tevékenykedhessenek, birtokolják az iskola számukra kialakított, padlószőnyeggel 
lefedett tereit, személyiségüknek megfelelő módon vegyenek részt és fejlődjenek 
az iskola életében. Horn György folyamatosan az AKG autonómiájáért és az ala
pítványi létjogosultságáért küzd. Valamint természetesen folytatja az 1988-ban el
kezdett kísérletet, hogy a változó világban egyre kevésbé életképes oktatást teljes 
egészében átalakítsa, a kor vívmányait felhasználva alkalmazkodjon ahhoz, meg
tanítsa a gyerekeknek, hogyan éljenek ezekkel az előnyökkel, és számukra az isko
lát hasznosabbá és élhetővé tegye.





Kocsubej AlexAnder

„Itt van a levegőben, és kész. Van.”
Interjú Horn Györggyel,  
az Alternatív Közgazdasági Gimnázium  
iskolaalapító pedagógiai vezetőjével *

A különböző médiumok jelenléte, alapvető jelentősége az internet megjelenésével 
és elterjedésével tetőpontjára hágott az elmúlt években. Lassan gimnáziumba jár a 
generáció, akik az anyatejjel szívták magukba a közösségi médiát. Mennyire tűnik 
másnak a generáció nyelve és gondolkodása? Milyenek a netbennszülöttek?

Az ember embernek születik, az egyes generációk között nincsenek radikális kü
lönbségek. Negyven éve vagyok a pályán, az a tapasztalatom, hogy az életkorból 
adódó sajátosságok minden generációban nagyon, nagyon hasonlóak. Ostobaság
nak tartom az „ezek a fiatalok”, meg a „romlik a világ” jellegű megközelítést. 
Tény, hogy a mai világ, különösen az éppen most középiskolába járók, a 21. század 
gyermekei és az idősebbek között nagyobb az életkori különbség, mint ami az elő
ző generációknál érzékelhető volt. Amit alapvetően az magyaráz, hogy az internet 
világa megváltoztatta a gyerekek világhoz való viszonyát. Az embert, amikor 
megszületik, nagyon kicsi világ veszi körül. Nagyon szűk információs bázisa van, 
és az csak lassan bővül. Az első az anyuka, aztán az apukát látja, akkor rámoso
lyog a papára, aztán a nagyszülőkre, aztán fölé rakják ezeket a hintázó „franckari
kákat” – és így tovább. Nagyon lassan nyílik ki a világ. A kiságyból, a szobából 
aztán ez tágul tovább. A tizenéves kor, amit ma a világ kamaszkornak hív, nagyjá
ból a tizenkét és tizenhat-tizenhét éves kor közötti időszak, amikor középiskolába 
járnak a gyerekek. Az öntudatra ébredés, a világ tágabb felfogásának az időszaka, 
amiben ez az elképesztő információhalmaz hirtelen zúdul rájuk, s nem igazán tud
nak vele mit kezdeni. Azt hiszem – nem vagyok benne biztos, még nem látom 
eléggé –, az internet megzavarja a felnövekedés normális folyamatát, azt, ami az 
elmúlt 500 000 évben kialakult az emberré válás folyamata során. Tudjuk, például 
a történelemből, de nemcsak a történelemből, hanem a kialakult rítusokból is, 
hogy 12-13 éves korra tették régen a felnőttkor határát; valószínűleg most is így 
lehetne, de számos társadalmi és egyéb ok megzavarja a folyamatot, gyorsít és las
sít egyaránt. Míg korábban az információs világ nem avatkozott bele a felnövés 
e fázissorozatába, most a gyerekek egyszerre csak korábban találkoznak olyan in

* Budapest, 2015. február 13.
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formációkkal, amelyekre eddig nem volt szükségük. Másrészt, a közösségi háló 
alapvetően átalakította az iskola szerepét is. A tömegiskola a 19. század végén jött 
létre. Akkor, amikor az addig homogén életet a 19. század polgári világa szétbom
bázza. Addig mindenki az, aminek születik, tehát a gróf grófnak, a király király
nak, a jobbágy jobbágynak. Nincs olyan, hogy munkaidő, szabadidő meg közössé
gi idő, hanem egyféle élet van, ezt veri szét a polgári társadalom. Lett munkaidő 
és szabadidő, a gyerekek dolgozni járnak a munkahelyükre, az iskolába. Az iskolát 
a 19. századi kapitalizmusra alkotja meg az állam. Az angolszászoknál többnyire 
egy közösség; Párizstól Moszkváig a kontinensen pedig az állam létrehozza a 
maga „oktatás-végrehajtási” intézeteit, és előírja, hogy mire van szükség: írni, ol
vasni, számolni. Tanterveket csinál, úgy épít iskolát, mint laktanyát, mert ahhoz 
ért. Megcsinálja a maga iskoláit, amelyekben tanít. A korabeli tudományokat ren
deli hozzá a tantárgyakhoz, felépíti a folyosókat, kitalálja a tantermeket. Azt, hogy 
hogyan nézzenek ki, az építészeti normáikat – például ebben az 1911-ben épült 
házban is 66 négyzetméter egy normál terem. Ezek mind-mind egy meghatározott 
paradigma mentén kitalált rendszer koherens részei. 

Egy teljesen új szakasz indul el a 19. században, és így működik ma is. Pedig a 
21. század eleji vagy 20. század végi új helyzet újra felborított mindent, a közössé
gi média mindent jelen idejűvé tett. Most, egy olyan világban, ahol az információ 
közvetítése nem az iskola dolga, az intézmény már nem tud magával mit kezdeni, 
mert minden éppen akkor van, egyidejűvé vált a világ. Ha bárhol a világban törté
nik valami, az egyszerre itt is történik. Ezért van az, hogy a konzervatív emberek
ben különösen erős a „romlik a világ” életérzés, az érzés, hogy itt rettenetes nagy 
baj van. Itt összedőlt minden. Persze, a konzervatívok valamelyest mindig is így 
voltak ezzel, de nem ilyen mértékben. Nagyon sokan érzik úgy, hogy összedőlt a 
világ. Most különösen élesen kerül elő, hogy „elsüllyedt, felrobbant, kidőlt, elütöt
te, havazott, sütött a nap, árvíz volt…”, ezek mind egyszerre vannak jelen, és ami 
ennél még tovább bonyolítja a dolgokat, hogy lehet rájuk reagálni. Az ’50-es évek
től a televízió is nagyon sok információt közvetített a tágabb világból (főleg Ame
rikában, ahol a baby boom gyerekeit a televízió gyerekeinek is hívták), de ott azért 
a szerkesztőségek rendezték az információt. Most ilyen nincsen. Most minden 
azonnal odaérkezik. Szerintem ez nagyon komoly veszély. Most itt tartunk, pedig 
számomra nagyon örömteli a világ ilyen típusú változása . A jelzett veszély ellené
re szeretem a közösségi médiát, még akkor is, ha én csak netbevándorló vagyok. 
De inkább azok közé a szerzetesek közé tartozom, akik megpróbálják megérteni a 
’bennszülötteket’, és próbálnak velük együtt élni. Mert nagyon érdekesnek látom 
ezt a világot. A probléma az, hogy nem nagyon tudjuk, mi történik. Úgy gondo
lom, hogy valami olyasmi történik, mint a 19. század elején az ipari forradalom
mal vagy a 20. század húszas–harmincas éveiben az elektromos árammal, a hang
rögzítéssel meg az autóval. Hogy a mobilizáció hasonlóan radikálisan változtatta 
meg a világot, és most ugyanez fog történni, de még nagyon az elején járunk. In
nen még nem látni, mi minden következik.
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Milyen lesz az a világ, amit majd ők, a netbennszülöttek fognak felépíteni?

Erre nem fogok tudni válaszolni, mert nem tudom. De azt el tudom mondani, hogy 
én milyen világot szeretnék. Egy olyan forgatókönyvet, amelynek örülnék. Amit 
én szeretnék, az a lehetséges forgatókönyvek közül a legkevésbé valószínűek közé 
tartozik. De azért talán megvalósítható. Ahogyan az ipari forradalom az urbanizá
cióval létrehozta a tömegtársadalmakat, az urbanizálódás egyre erőteljesebb mére
teket öltött. Arra gondolok itt, hogy mára már az erdőben is lehet szinte ugyan
olyan körülményeket teremteni, mint a nagyvárosban. Egy erdei lakban is lehet 
elektromos áram, internet, angol WC, mobiltelefon. Ugyanazokat az életkörülmé
nyeket meg tudjuk teremteni, mint a fővárosban. Azt gondolom, hogy épp az inter
net, az információs forradalom segítségével, a 3D-nyomtatókkal akár helybe lehet 
vinni valamennyi ipari termék előállítását is. A szoftver itt már nemcsak infor-
máció, hanem testet öltött tárgy is lehet. (Tudjuk, hogy már autót is csináltak 
3D-nyomtatóval.) Kis közösségek tudnának talán úgy együtt élni, hogy egyszerre 
lenne biztosított számukra a gazdagság, a szabadság és a közösség is. Az a sza
badság, hogy ha akarnak, kapcsolatban lehetnek más közösségekkel. Az erőszak
szervezetek szerepe csökkenne, ideális esetben akár el is tűnhetnének. A közössé
gi érték és a szuverenitás egyidejűleg valósulhatnának meg. Globalizáció sok-sok 
kis közösségből. Tisztában vagyok vele, hogy ez aligha valós forgatókönyv, hiszen 
az ellenkező iránynak erőteljesebb hatása van. A végrehajtó hatalomnak egyre 
több eszköze van arra, hogy nyomon kövesse az állampolgárait. Ez a Huxley-féle 
Szép új világnak is a forgatókönyve, vagy az 1984-nek. Remélem, hogy az általam 
vázoltnak nagyobb a valószínűsége. Talán mind a kettő akár még egy időben is 
lehetséges. Persze én már ezt nem fogom megérni. De abban bízom, hogy a 
netbennszülöttekben lesz annyi megértés, kreativitás, működőképesség, hogy el
kerülik a következő világégést. Mondok példát, talán így érthetőbb lesz. Itt van 
most ez a rettenetes történet az IS-szel, az Iszlám Állammal. Az Iszlám Állam 
nagyon hatékonyan használja a Twittert és általában az internetet eszméi terjeszté
sére. A lefejezésektől, a született rettenettől a toborzásokon át az értékek közvetí
téséig. Ám megjelent az Anonymus, amely megpróbálja őket bezárni, kitaszítani 
ebből. Hihetetlen! Ha jól tudom, az Anonymus feltörte az IS összes Facebook- és 
Twitter-oldalát, és ha ideiglenesen is, de egyszerűen lezavarták őket az internet 
térképéről. Ez nagyon fontos üzenet arról, hogy a világ talán mégiscsak képes az 
én pozitív forgatókönyvemet is megvalósítani. 

Tehát ha megfelelő irányba vagy jól használva halad a globalizáció, akkor a vég-
pontja mégiscsak az lesz, hogy lehetővé teszi, hogy az alapokhoz visszatérve is él-
vezhessük az előnyeit?

Így van. Én ebben nagyon bízom.
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Egy ilyen, a világgal kapcsolatban álló és a világra megfelelő módon reagálni kí-
vánó kis közösségre tett kísérlet lehet az AKG is?

Igen. Igen is, meg nem is. Azt azért tudni kell, hogy az AKG az internet világa 
előtt született. Az AKG egy iskolakísérlet volt, tulajdonképpen nem is pedagógiai 
kísérlet, hanem egy szervezeti próbálkozás. Az volt az alapelv, hogy tegyük le egy 
autonóm pedagógusközösség által kidolgozott iskola elképzelését az asztalra, és 
kérdezzük meg a szülőket, hogy kinek kell, és akinek szüksége van rá, az idead
hatja a gyerekét. Fontos volt az autonómia, az önigazgatás, a hierarchiamentesség. 
Zárójelben jegyzem meg, ugyanaz volt akkor, mint ma: sajnos az iskola ez alatt a 
27 év alatt jottányit sem változott a világban, nem csak Magyarországon. Az akko
ri iskolakritikának azokat az elemeit, amelyekről úgy gondoltuk, hogy meg tudjuk 
oldani, próbáltuk felhasználni. Mondok példát. Egy tanár heti húsz-egynéhány 
órában tanít, mondjuk történelmet, osztályonként heti három órában, azaz hét osz
tályt tanít. Az átlagos osztálylétszámot feltételezve, mondjuk 30 fővel, ez azt ered
ményezi, hogy ő 210 gyereket lát, deréktól fölfelé, a padban ülve hetente három
szor. Ha jó az órarendje, akkor hétfőn, szerdán, pénteken tízkor, ha rossz, akkor 
szerdán, csütörtökön, pénteken délután kettőkor. Ő csak történelmet tanít. Tantár
gyakat tanít, és nem is tud mást csinálni. Nem is ismerheti meg a gyerekeket. 
Nincs rá módja. Mi akkor azt mondtuk, hogy mi lenne akkor, ha egy tanár keve
sebb gyereket tanítana? De azt is tudtuk, hogy az nem megy, hogy kétszáz tanár 
tanít 200 gyereket. Így született az epochális szisztéma az AKG-ban. Egy tanár 
egyszerre csak két csoportot tanít naponta dupla órában, és így van meg az azonos 
számú, heti húsz órája. Ő is történelmet tanít, minden nap, de közösen dolgozik a 
gyerekekkel, együttműködik velük. Gyerekeket tanít, nem tantárgyat. Tehát nem 
szakmai próbálkozás volt a miénk, hanem az aktuális iskola aktuális problémáira 
kerestünk meg a lehetséges válaszokat. Nem találtunk ki semmi újat. Azt találtuk 
ki igazából, hogy létező problémákra gyakorlatias választ adhassanak azok, akik 
ezt csinálják. Ebben az igazi kísérlet az volt, hogy adhassanak választ azok, akik 
az iskolát csinálják. Hogy ne kelljen hozzá akadémiai tanulmányokat írni, ne kell
jen átalakítani, engedélyeket kérni, hogy ne kelljen újra és újra bizonygatni azt, 
amit az ott lévők, nevezetesen a szülők és a gyerekek szeretnek. Ha nem szeretik, 
akkor úgyse jönnek oda. A dolog ennyire egyszerű. Leírunk valamit, letesszük az 
asztalra, és hajtsák be rajtunk azt, amit akarunk. 

Zárójelben jegyzem meg, hogy részben nekem sikerült elérnem 1993-tól, hogy 
az ország összes iskolájának kötelező legyen pedagógiai programot írni. Ennek 
hiá nya volt az egyik fő ok, ami szétverte a magyar közoktatást. Erre én személy 
szerint nagyon büszke vagyok. Hogy jogilag vált felelőssé az iskola a pedagógiai 
programért, hogy mindenütt kötelező lett, ez valamelyest az én személyes sikerem 
is, ha úgy tetszik. Ez az, amit 2010-től, pontosabban 2012-től elvett az állam azzal, 
hogy központi, egységes tantervet kötelezett az iskolákra. Az AKG tehát nem in
ternetben gondolkodott, hanem a létező iskola kritikájában. De amint megjelent az 
internet, rögtön be is építette az iskolába. Nekünk volt Magyarországon először az 
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iskolák közül saját honlapunk. Azóta is ez a leglátogatottabb középiskolai honlap, 
miközben a honlapok már alig működnek, mert áttevődik a közösségi médiára 
szinte minden információ. Tegnap olvastam, hogy felmérések szerint főleg Ázsiá
ban az emberek sokan nem is tudják, hogy van internet; a Facebookot tekintik in
ternetnek. Számukra olyan, hogy internet, nincs. Csak a közösségi média van. Ha 
a tanítványaim kinyitják a szekrényt, ájultan nézik, hogy ott van egy egész polc 
kicsi floppy-lemezekkel. Mik azok, tették föl a kérdést, azok a kis izék? Nem tud
ják a kicsik, hogy mi az. Csodálkozva néznek rám. Vagy ott van például a video
kazetta . Most nem sorolom, milyen sok olyan technikai eszköz van, amely nagyon 
rövid idő alatt eltűnik. Azt akarom ezzel mondani, hogy beépítettük az iskolába a 
modernizációt. Azért, mert azt gondoltuk, hogy ez segít. De mi soha nem tanítani 
akartunk, hanem a tanulást elősegíteni. Azt gondoltuk – és ezt most is így gondo
lom –, hogy az iskolának a legegyszerűbben megfogalmazható dolga megteremte
ni, illetve ahol ez megvan, megőrizni a tanulás iránti motivációt a gyerekekben. 
Mint tudjuk, ez a legnehezebb, mert a gyerekek számára munkahely az iskola. Az 
iskola másik fontos feladata a tanulási képességek fejlesztése. Hogy mi a tanulási 
képesség, azt az adott kor határozza meg. A tudás eszköztárának bővítése, a rend
szerezés képessége, sorolhatnám. Kiemelt feladat továbbá a szociális kompeten-
ciák kialakítása. Együttműködés, verseny, kommunikáció. Ezek azok, amikre ma 
az iskolának válaszolnia kellene. Nem így történik. 

Egy korábbi rádióinterjúban így fogalmazott: „Úgy gondolom, hogy meg kéne ta-
lálni azokat a formákat, formulákat, én nem mondom, hogy ez az iskola legyen, 
ahol a társadalom képes szervezett módon támogatást nyújtani a beilleszkedéshez, 
szocializációhoz.” Ez is ahhoz kapcsolódik, amiről most beszéltünk. „Mert jelen 
pillanatban ez nem az iskola, hanem például a reklám, a média, a web, a web2 
leginkább, miközben az iskolának lennének olyan funkciói, amik korlátoznák en-
nek a nagyon gyors szocializációnak, nem is mondom, hogy korlátozzák, de sza-
bályozzák ennek a rengeteg új jelenségnek a negatív hatásait. Például a felszí-
nességet, az előítéletességet, a gyorsaságból adódó problémákat.” Az iskolának 
azonkívül, hogy természetesen segítenie kellene – amit gyakran nem tesz – a szo-
cializáció folyamatában, az információszerzésben, a motiváció és az eszköztár fel-
építésében, valamilyen módon meg is kellene óvnia vagy fel kellene fegyvereznie 
a nem építő, hanem romboló benyomások ellen. De az internet korában, ahol – az 
ázsiai iskolásokkal ellentétben – az egész internetet bejárhatják, és be is járják a 
gyerekek, és előbb kapják meg a hozzáférést az egész internethez, mint hogy fel-
vérteznék őket arra, hogy hogyan védjék meg magukat, mégis, hogyan lehet őket 
segíteni ebben?

Ez eredendően a szülő felelőssége. Az iskola a gyermeknevelésből csak átvesz dol
gokat, hiszen az állam már a 19. században elvette a családtól az iskolát. (Meg
jegyzem: most éppen ezt csinálja a mostani kormány is, hogy elveszi az iskolát, 
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ami érdekes egy kereszténydemokrata kormánynál, amely a családot teszi a műkö
dés középpontjába, közben elveszi a gyerekeket a szülőktől, a családoktól.) Fontos 
azonban, hogy itt van egy új felület, s nem tudjuk, mi lesz belőle.

Még csak azt sem mondhatom az internetre, hogy média, mert egyszerűen itt 
van a levegőben, és kész. Van. Olyan, mint a levegő, a napsütés és az eső. Bármi. 
Legalábbis így éljük meg. Az, hogy ezt ember gyártotta, nincs is a tudatunkban. 
Elgondolkoztam azon, hogy milyen messze van az az állapota a technikának, ami
kor az összes információból az asztalon vagy a zsebemben lévő technika már ki 
tudja válogatni a nekem szükségeset. És hogy mikor kerül ez a technika egyene
sen a fejünkbe? Mikor jön el az a pont, amikor csak ülünk itt, és minden informá
ció a világról itt van a szobában és egyben a fejünkben? Már nagyon kicsi választ 
el attól, hogy a zsebünkből a fejünkbe kerüljön ez a kütyü, amikor már nem is 
szükséges más ahhoz, hogy bármiről tudhassunk, ami a világban történik. Hogy 
bármit használhassunk, ami a világban megvan. Mindent. 

Azt is tudjuk, hogy a világ legtitkosabb dolgait is meg lehet hekkelni. Nos, itt 
jön a kérdés, hogy vajon mi, felnőttek, akik netbevándorlók vagyunk, hogyan tud
juk elérni, hogy mindenki megértse a kockázatot. Rólatok, fiatalokról van szó meg 
a ti gyerekeitekről, arról, hogy a netbennszülötteket megóvhassuk ettől. Hogyan 
tudjuk azt elérni, hogy megóvjuk őket attól, hogy „szétrobbanjon az agyuk”, hogy 
elveszítsék az erkölcsüket, hogy megszűnjenek az értékek, hogy minden relatív le
gyen? Hogyan tudunk az emberi értékeknek, az örök értékeknek, az általános kul
túrának és még sorolhatnám tovább, helyet adni ebben a világban? Amit eddig a 
felnőtt generációk vittek tovább. A finneknél van egy mondás, hogy nem enged
hetjük meg magunknak, hogy olyan iskolát csináljunk, ahol a nagyszüleink tudá
sát nem tudjuk továbbadni az unokáinknak. Ez fontos üzenet. Hogy ezt a felelős
séget, ezt a módszert kell továbbvinni. 

Az iskola itt is ugyanazt csinálja, amiről már beszéltem. A tanulási képessége
ket fejleszti. Csak itt a tanulási képesség nem az írás, az olvasás, a számolás. Te 
azt sem tudod, mi a logarléc, én még tanultam logarléccel. Ez egy számolási esz
köz, amit lehetett tologatni és lehetett vele szorozni, osztani, hatványozni, gyököt 
vonni stb. A zsebszámoló mechanikus elődje volt. Fantasztikus elmék találták ki, 
hogy hogyan működjön. Ezeknek a helyére most másfajta tudások kerülnek. Az 
információ szelektálása, a prioritási rend kialakítása, az ezzel kapcsolatos tudá
soknak az összegyűjtése, ami nincs meg természettől adottan. Amit valahogyan be 
kell építeni ebbe az internetes világba. Az iskola erre egyelőre tökéletesen alkal
matlan.  Ezt most még nem tudja az iskola. Az iskolák most annyit tudnak, hogy 
az általuk fontosnak vélt információkhoz, képességekhez, szociális elemekhez 
már használják a közösségi hálót – egyes iskolák legalábbis. Tegnap fejeztem be 
Barabási Albert-László erdélyi származású, Amerikában élő, világszerte ismert 
hálózatkutató könyvét, amely arról szól, hogyan lehet megjósolni a jövőt. [Barabási 
Albert-László: Villanások – a jövő kiszámítható. Budapest, Libri Könyvkiadó, 
2010. – A szerk.] Nagyon izgalmas. Hogy tulajdonképpen a cselekedetek sorából 
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meg lehet mondani – megfelelő információ birtokában – a következő cselekedetet. 
Félelmetes analógiája, hogy egy Lewis Fry Richardson nevű, az első világháború 
idején élő meteorológus-polihisztor azt találta ki, hogy ha kellő információnk van, 
akkor meg tudjuk jósolni az időjárást. Elkezdett éveken át időjárási adatokat gyűj
teni, és ebből keletkezett aztán az időjárás-előrejelzés. Statisztikai adatokból, hogy 
hogyan működik másnap, harmadnap. Nagyon alacsony pontossággal tudta ezt 
megcsinálni, de most már tulajdonképpen ugyanennek az elvnek az alapján az in
ternet világa, a hálózat tényleg meg tudja mondani, sokkal kisebb hibaszázalékkal, 
milyen idő lesz holnap, holnapután, azután. Ha az időjárást – mondja Barabási – 
meg tudjuk előre állapítani, ugyanilyen információs halmazzal meg lehet állapítani 
az emberek viselkedését is. Az egész kötet arról szól, hogy bizonyos kivételektől 
eltekintve az emberek cselekedeteinek több mint nyolcvan százaléka pontosan ki
számítható. Ezek alapján nagyon precízen meg lehet mondani, mi fog történni ve
lük másnap vagy harmadnap. 

Itt van ez az ugrás, amiről beszéltünk, az internet világában, az információ vi
lágában; nekünk most az a dolgunk az iskolában, hogy a meglévő információs 
rendszert eszköztudássá alakítsuk. Nálunk a gépírás kötelező tantárgy, a gyerekek 
eleinte nem szeretik, később mindenki rajong érte. Sőt nagy bánatomra nem egy 
volt diákom, amikor előkerül az AKG, találkozunk, nekem meg másnak is el
mondja, hogy a leghasznosabb dolog az AKG-ban a gépírás volt. Szomorú vagyok, 
hogy ez a leghasznosabb? – kérdik. Pedig vakon gépírni az milyen rohadt jó! Tu
lajdonképpen erről van szó: eszköztudást ad valami mellé. Akkor ehhez kell talál
nunk eszközöket. Melyek ezek az eszközök? Vegyük sorra. A kapcsolatteremtés. 
Az önérdek-érvényesítés. Az együttműködés. A viselkedések millió és millió for
mája. Ezeket gyakorlással el lehet sajátítani. Ezt szolgálják az AKG projektjei. 
Évente négyszer, a témahéten olyan feladatokat látunk el, amelyeket egyébként az 
iskola nem. És mit látunk? Hogy ezek azok a programok, projektek, cselekedetek, 
amelyek a leginkább beépülnek a gyerekek további életébe, felnőtté válásukat kö
vetően. Ez egy Kolumbusz tojása. Ha bárki visszagondol a középiskolás életére, 
akkor a meghatározó emlékei és élményei majdnem mindig az olyan típusú tevé
kenységek, amelyek nem az iskolához, illetve amelyek annak a délutánjaihoz kö
tődtek. Színjátszó körbe járt, a kézilabdacsapat tagja volt, osztálykirándulás volt, 
amikor átverték a tanárokat. Amikor együtt elmentek berúgni. Sorolhatnám. Én 
még nem láttam tizenöt éves érettségi találkozón könnybe lábadt szemű embereket 
a matekórára emlékezni. De arra, hogy mi történt velük az első élményeik során, 
arra igen . 

Most a projekt tulajdonképpen ez, és ezt nagyjából mindenki tudja, mégsem 
épül be az iskolába, mert ehhez túl stabil és nagy a rendszer. Amelynek épületei 
vannak, tanári végzettséggel rendelkező pedagógusai vannak, tantárgyai vannak, 
tankönyvei vannak, feladata van. És ráadásul a mostani kormány sajnos újra erre
felé tereli a dolgokat, de nem csak ők a hibásak. Hanem ez a rendszer, amely már 
annyira halott, hogy már a lélegeztető gépek sem mozgatják. Az iskola az általa 
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okozott károk helyreállítására született intézmény. Megpróbáltunk alkalmazkodni 
ezekhez a kihívásokhoz. Például így, a témahetekkel: élet a burkon kívül, termé
szettudományos témahetek, természetbúvár vagy a társadalomtudományi program 
és egyebek, a falukutatástól a romaprogramokon át a játékig.

Ez az egész halott gépezet azért 100-200 éven keresztül mégiscsak felhalmozott és 
generációról generációra továbbadott – még ha ebben a világban nem életképesen 
is – egy elég nagy információmennyiséget, tudást, hozzáállást a világhoz. És ezen 
az ismeretanyagon kívül egyfajta nyitottságot; talán erős ez a kifejezés, de betekin-
tést az irodalomba, a történelembe, a világba, többféleképpen. És mindezt az úgy-
mond hagyományos típusú műveltséget lehetséges átmenteni egy új, életképesebb 
tanítási módszerbe vagy életmódszerbe?

Szeretném. De nem tudom, hogy lehet-e. Ne felejtsd el, hogy ebben a 150 évben ez 
a fajta iskola egyrészt egy létező társadalmi hierarchiát közvetített. Tehát a tanár 
és a diák viszonyába azért tette ezt az aszimmetriát, mert a társadalom is így mű
ködött. Másrészt kultúrát, információt közvetített, információs monopóliuma bir
tokában olyan dolgokat, amelyekkel az érintettek még nem rendelkeztek. Nem is 
volt ennek más formája, az iskola a tudás megszerzésének szent helye volt. Még a 
nagyon gazdagok is nehezen engedhették meg maguknak egy idő után, hogy csak 
magántanárokat alkalmazzanak a gyerekeik mellé. Mert annyira kiterjedtté vált a 
világ tudása, hogy ha azt akarták, hogy az uralkodó elit rendelkezzen azokkal a 
tudásokkal, amelyek az uralkodó elitben maradáshoz szükségesek, neki is be kel
lett íratnia a gyerekeit iskolába és egyetemre. Az internetes fordulattal – de ez 
részben már a tévével is elkezdődött – ez a monopólium végletesen erodálódott. 
Maradtak bizonyos elemek, de alapvetően megszűnt. Tehát az iskolának most 
megint vissza kell térni a kezdeteihez, ha életben akar maradni. Én nem vagyok 
benne biztos, hogy ezt majd iskolának kell már hívni. Azt, ami ezeket a technoló
giákat, ezeket a szemléleteket, ezeket a kapcsolódási formákat segíti elő, mind
ezeknek a megtanulását. A társadalmi beilleszkedéshez, a kultúra elsajátításához 
már nem az információt, hanem a rendszert magát közvetíti. Erre példa az a fajta 
kísérlet, amelyen mi is gondolkodunk, és amelynek Nádori Gergő az egyik veze-
tője. A projektet AKG 2038-nak neveztük el, és ez egy arra irányuló próbálkozás, 
hogy megfordítsuk a rendszert. Azt mondjuk a diákoknak, hogy ezt meg ezt meg 
ezt tessék otthon megtanulni. Te magad. Ezzel mi nem foglalkozunk. Itt bent az 
együttműködést, a csoportot, a közös gondolkodást próbáljuk meg fejleszteni. Te
hát a tanulás érdekesebb része miatt kell ide bejönnöd, azért, hogy találkozz a töb
biekkel, hogy közösen dolgozzatok. Neked már rendelkezned kell az információk
kal vagy legalább azokkal az eszközökkel, amelyekkel az információt be tudod 
gyűjteni, ismeretekkel arra vonatkozóan, hogy ezek használata miként történik. 
Szerintem az iskola azt a fajta technológiát, amellyel kialakult, nem tudja se meg
őrizni, se átalakítani igazán. Alapvető paradigmaváltásra van szükség. 
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Amit Ön eszköztudásnak nevezett, vagyis a tanulás/tanítás izgalmasabb részét 
– ami alapvetően a társas interakciókra és a projekt jellegű munkára, valamint az 
információnál valamivel összetettebb készségek fejlesztésére vonatkozik – nagyon 
erősen az iskolán belüli élet határozza meg. Ez nem fenyegetett a képernyőn túli 
világtól, amely kirántja, az életterek helyett kiragadja és ugyanabban az online 
faluban tartja a gyerekeket folyamatosan?

De, nagy a kockázata. A polgári társadalom eleve személytelenít. A joguralom, 
a normativitás személytelen dolgok. Az árutermelés az emberi viszonyokat dologi, 
piaci viszonyokra egyszerűsíti. Olyannyira, hogy az emberek között is azáltal tesz 
különbséget, hogy kinek mije van, annyit is ér. A komoly probléma az, hogy ezt 
a társadalom így is gondolja. Akinek vagyona van, az a jó ember. A lepusztultak, 
a homelessek… hát van, aki segíteni akar nekik, de alapvetően elfogadjuk ezt a 
status quót a polgári társadalomban. Mármint azt, hogy nagyok köztünk a különb
ségek. Az a kockázat, hogy ez tovább személytelenedik. Ez benne van a rendszer
ben. Ezért lesz mégis fontos, hogy az iskola képes legyen megújulni, teljesen más 
paradigma mentén, mert ezt a közösségi tér funkciót, az együttlétet, a valahova 
tartozást erősítheti ahhoz képest, hogy ott a külvilág, és a síkban látható, idővel 
aztán persze biztos térben is megjelenő internet világa. Az iskola lehetne a virtuá
lis világ alternatívája, a dologi világ, a személyes, közösségi kapcsolatok színtere, 
a valódi világ.

Ez a síkban, idővel térben is látható világ nagyon sok ponton egyszerűsíti az 
egyébként bonyolultabban elvégezhető feladatokat, azaz bizonyos feladatok ellátá-
sára nagyon hasznos. De emiatt sok ponton azt is állítja magáról, hogy képes tel-
jes értékű helyettesítője lenni például egy szemtől szembeni beszélgetésnek, egy 
csoport összetételének akár rövidebb, egyszerűsített megoldásokkal, alternatívája 
lehet egy könyv elolvasásának vagy egy oktatási intézmény elvégzésének, akár-
minek. Azok, akik ezt ismerték meg természetesként, könnyen elfogadhatják ezt a 
megközelítést. Kérdés, mi az, ami miatt mégsem tudja mindezeket helyettesíteni? 
Vagy csak úgy érezzük, hogy nem tudja, holott valójában képes rá? 

Attól félek, igen. Gondoljunk például arra, hogy ma már van világbajnokság, fut
ballbajnokság a gépen. Lehet focizni, győzni és veszteni a számítógép előtt, vérre 
menő küzdelmekkel, rendes nemzeti bajnokságokat, Európa-bajnokságokat, világ
bajnokságokat tartanak, van világszövetség… Attól félek…

Az e-sport nevű jelenség…

Igen. Pontosan. Korábban idéztél engem azzal kapcsolatban, hogy az iskolának 
lassítania vagy segítenie kell ezt a folyamatot. Nos akkor valami olyasmire gondol
tam, hogy igen, arra kell az iskola, hogy az emberi lét alapvető feltételeire, a sze
mélyes kapcsolatokra, a közösségi létre, a közös élményekre segítsen fókuszálni. 
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A nemrég meghalt, világszerte híres lengyel sci-fi írónak, Stanislaw Lemnek van 
egy egészen elképesztő gondolata a hatvanas évekből – sőt, lehet, hogy még ko
rábban írta, nem emlékszem a novella címére, csak a történetre. Arról szól, hogy 
van a padláson egy láda, a ládában lemezek, rendes bakelitlemezek forognak, 
egy csomó lemez, amelyek emberi életeket élnek. Szeretnek, gyűlölnek és így 
tovább. A Mátrix filmtrilógia is valami ilyesmire hajaz, eléggé közhelyes módon. 
Hogy igen, lehet, hogy a mechanikus világ elsöpör mindent, és tényleg mecha-
nikussá válik. De lám, ezek a negatív utópiák is abban gondolkodnak, hogy az 
emberek számára, még ha géppé válnak is, megmarad az emberi életnek az ideá
ja. Tehát a vágya. Szerintem ez az, amit nem lehet, vagy nagyon nagy baj lenne, 
ha ki lehetne söpörni belőle. Tisztában vagyok azzal, hogy nagyon sok veszély 
fenyeget – tizenéves lányok lettek öngyilkosok attól, hogy az interneten bántot
ták őket, de tudunk távszexkonfliktusokról és örömökről is. De azért azt gon-
dolom, hogy gyereket nemzeni az emberek nemcsak azért fognak ezután, mert 
biológiai kényszer ösztönzi őket az utódlásra, hanem mert az jó. És nem akarják 
elfelejteni, hogy jó. Legalábbis mindig lesznek olyanok, akik nem. És még sorol
hatnám . 

Az internetben mint eszközben benne van a negatív utópia és a pozitív világ
kép egyaránt. Nekünk az a dolgunk, hogy ebben segítsük a már ebbe beleszüle
tetteket. Bizonyára láttad azt a fényképet, valamikor fél évvel ezelőtt terjedt az 
interneten, hogy egy csókolózó ifjú pár lány tagjának fülén van a telefon. Veled 
is megtörtént már ez? Velem nem is ritkán fordul elő, hogy leülünk egy társaság
ba, és kiteszik az emberek a telefonjukat. Ami azt jelenti, hogy együtt vagyunk, 
de az egész világ velünk van. Mert mindannyiunknak valamennyi kapcsolata ott 
van az asztalon. Egyelőre jegeljük, de nem úgy jegeljük, ahogy régebben azáltal 
tettük, hogy éppen eljöttünk otthonról. Mert akkor eljöttünk otthonról, és min
denki tudta, hogy van feleségem, vannak gyerekeim és így tovább, de mi most 
együtt vagyunk, és ők most nincsenek itt. Most ők is itt vannak. Velem vannak, 
itt látszik ezen a készüléken, és bármelyik pillanatban bejelentkezhetnek, be-
kapcsolhatom, kihangosíthatom őket, társaloghatnak a barátaimmal és még so
rolhatnám tovább. Nos, ha ebből az egyidejűségből, ebből a jelenlétből kivesszük 
magunkat, akik ott ülünk, ez akkor is működik. Ami azonban fontos, hogy mégis
csak mi vagyunk azok, akik kitettük az asztalra a telefont . A csak a Skypeon 
vagy egyéb technikai eszköz segítségével történő kommunikáció végül is akkor 
sem működik nélkülünk. Akkor pedig azt gondolom, hogy ez a fajta személyes 
kapcsolódás megmaradhat. Az egy kérdés persze (ez most jutott eszembe, koráb
ban nem is gondoltam rá), hogy ha én vagy mondjuk inkább te, mert én már öreg 
vagyok, beleszeretsz egy új-zélandi lányba, és nem úgy szeretsz bele, hogy 
együtt voltatok Erasmusszal Londonban, és utána kell különmennetek, hanem az 
interneten…
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Az elképzelhetetlen…

Hogy az kevésbé szerelem-e? Ezt a kérdést kellene feltenni. És amennyiben kevés
bé szerelem – én is azt gondolom, hogy kevésbé, de hogy ha kevésbé, amennyivel 
kevésbé szerelem –, és itt van az iskola dolga, itt van a közösség dolga, itt van a 
család dolga, hogy ebből az Auckland–Budapest–Skype háromszögből térhatású 
kütyüt fognak csinálni. Az, ami ebből hiányzik, a testmeleg, vagy nem tudom én, 
micsoda, ez az iskola. Ezt adhatja meg az iskola. 

Ha ez az iskola, ahol kamaszok szoktak lázadni, lehetséges-e, hogy a személyes 
kapcsolatok és a valódi közösség, a fent említett készségek, az együtt töltött idő 
ellen fognak lázadni, ebből próbálnak majd kimenekülni? Vagy már most tapasz-
talható ilyesmi? Éppen a fordítottja ellen annak, ami ellen korábban lázadtak, 
mégis épp ugyanaz történik, mint amikor az iskolapadban töltött információs okta-
tás ellen lázadtak.

Ez lehetséges. Abszolút előfordulhat. Gondoljunk csak bele. A fejlődés logikájából 
miért ne következhetne ez? Amerikában már teljesen elterjedt a homeschool. 
A szülő dönt úgy, hogy nem adja oda a közösségnek a gyerekét, szerintem roppant 
bután, de ez mindegy. Hogy majd ő. Visszaveszi a család a gyerekét, erről szólna a 
történet. Az iskolának viszont nem az a dolga, hogy ő alakítsa át a gyereket, ha
nem ő alakuljon olyanná, amilyenre a gyereknek szüksége van. Visszatérve a kér
désre, igen, lehet, hogy a tizenévesekben megjelenjen ez a dilemma. Tiltakozhat
nak a közösség ellen. Ezt megtanulhatom egyedül is! Minek ezért idejönni? 

Ez a jelenség tulajdonképpen már meg is jelent, ha jobban belegondolunk. Ve
gyük például a reggeli nyitás példáját. Az AKG programja azt mondja, hogy min
den reggel legyen egy keszon a külvilág és a belső világ között, ezt hívjuk nyitás
nak. Funkciója is van: elsősorban információkat közlünk ekkor, például arról, hogy 
mi történik az elkövetkező időszakban. Minden évnek megvannak a maga fel-
adatai, amelyeket ott el kell intézni: mondjuk a tizenkettedikeseknél a ballagási 
dalokat gyakorolni, a szalagavató részleteit megbeszélni, más korosztályoknál 
más; sorolhatnám. Ezekre itt nyílik mód, máshol nem. Végtelen mennyiségű fel
adat van, amelyek megbeszélésére ez a keszon alkalmas. Az alapfunkciója eredeti
leg nem az ilyen információk közlése, az egyeztetésekhez szükséges idő biztosítá
sa volt, hanem az, hogy a busz, a villamos, a reggeli, a család és a tanítási óra közé 
tegyünk be valamilyen közösségi vagy individuális élményt, amely átfordítja az 
utca világát, a külvilágot az iskola világává. Ha megnézzük, ennek a hatékonysága 
bizony csökken. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a gyerekek számára például a 
saját okostelefonjuk biztosítja ezt a keszont. Tehát már a buszon sem figyelnek 
másra, zenét hallgatnak, olvasnak, és nincs meg az a stressz, ami miatt itt most fel 
kéne készülni az első matekórára. Vagyis nem csak fegyelmezetlenségből csökken 
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a nyitáson részt vevők száma. Tizenkettedikben ha 30-an vagyunk az 59-ből, az 
egy jó arány. Tudják, hogy nekem ez fontos, így nálam előfordul néha, hogy kicsit 
többen vannak. De van olyan, amikor csak öten. Ők is csak azért, mert tudják, 
hogy akkor én hisztizek. Amikor szerdán és pénteken én vagyok nyitáson, akkor 
hajlandók többen kicsit korábban beérkezni. Negyedóráról beszélünk, tehát semmi 
különös. De mondhatok mást is. Például a kisebbeknél, az alsóbb évfolyamoknál 
epochán – ami nem egy kötött formula, ahol a tanár szeme előtt zajlik a dolog – 
egyre többször probléma, hogy a gyerekek az internetet nem az adott feladathoz 
használják, amelyhez szabad, hanem elkezdenek mással foglalkozni. Ez ugyanaz, 
mintha könyvet olvasnának vagy kártyáznának óra alatt, mint ahogy régebben is 
volt ilyen. De most már ez ott van a kezükben, és igen, ez lehet a tiltakozás egyik 
formája. Hagyjanak engem ezzel békén! Olyan kurzus, tanfolyam, egyetem pedig 
van, amelyet el lehet végezni kizárólag az interneten. Minek ehhez ott lenni? Ez 
bekövetkezhet.

Kell-e és szabad-e azon kívül, hogy felkészítjük és készségekkel látjuk el a gyere-
keket, korlátot szabni számukra az internet használatát illetően? A másik oldalról 
pedig, a világban való elterjedésének és alapvetővé válásának kell-e és szabad-e 
korlátot szabni, vagy üdvözöljük és használjuk ki jól a változást, és hagyjuk, hogy 
a fejünkben legyen a chip, amellyel itt lesz az egész világ egy pillanat alatt?

A második kérdésre tudok egyszerűbben válaszolni, arra azt tudom mondani, 
hogy igen. A világ internetjét, tehát magát a fejlődést, az emberiség változását én a 
magam részéről semmiben nem korlátoznám. Azt gondolom, hogy van az emberi 
természet olyan, hogy maga képes ezt valamilyen formában megtenni. Ezzel 
szemben a gyerekek esetében másképp van. Az iskola egy paternalista hely, ahol a 
felnövekvő generációt bizonyos dolgokra meg kell tanítani, illetve segíteni kell ne
kik megtanulni azokat. Itt a szabadság kifejezése szerintem másképp értelme-
zendő. Freeschool, amikor elkezdtem az AKG-t szervezni – még nagyon régen –, 
 akkor is volt már. Summerhill elég ismert volt. Én magam is jártam freeschoolba, 
 Bochumban, Németországban, méghozzá a ’80-as évek végén, amikor még szó 
sem volt internetről. A freeschool azt mondja, gyere be, használj, amit akarsz, csi
nálj, amit akarsz, ha valami nem tetszik, állj föl, szállj ki belőle. Szívd le, ami van, 
vegyél benne részt, érezd jól magad, de ha nem, akkor nem. Most azt gondolom, 
hogy ez nem egy jó technika, azért, mert az ember csak egyszer 13-14-15 stb. 
éves, és vannak dolgok, amiket akkor még nem tud, én meg tudom, hogy ő nem 
tudja. A kérdés az, hogy nekünk, felnőtteknek vagy az iskolának, az intézmény
nek milyen felelősségük van azokban az elmulasztott lehetőségekben, amelyeket ő 
nem használt ki? Csak azért, mert hagytuk, hogy ő maga csinálja. Nem a jogi el
lenőrzés a fontos, mi évtizedekig nem használtunk naplót. (Sajnos az államosítás 
ezt tönkretette a digitális naplóval, azzal, hogy be kell írni, hogy mi történik, mert 
ez finanszírozási feltétel.) 



253kocsuBeJ AlexAnder: Interjú Horn Györggyel

Mi azt találtuk ki, hogy a tanár és a diák alkujára bízzuk, hogy kötelező-e be
járni órára, vagy nem kötelező. Általában az volt az alapelv, hogy muszáj ott len
ned, és idézőjelben mondom, hogy „jól pofán váglak, édes fiam, ha nem vagy itt 
az órán”. A jogi eszközökről azonban lemondtunk az iskolában, hogy a miénk egy 
családszerű iskola legyen. Ebben a felállásban a kötelező szó eltűnik, de a kell, 
a muszáj, az benne van. Mert otthon sem kérdezik meg, amikor az anyuka azt 
mondja: vidd le a szemetet, hogy kötelező-e. Legfeljebb eltűnök, ha meg akarom 
úszni, mindenféle technikát kitalálok, de hogy kötelező-e, ezt a kérdést föl nem 
tenném soha. Az iskolában viszont ez a fő kérdés. Kötelező vagy nem kötelező. 
A kettő között az a különbség, hogy az egyiket meg kell csinálni, a másikat meg 
nem csinálom meg. Nem az, hogy nem kell, hanem az, hogy nem csinálom meg. 
Mi elvettük ezt a kötelezőt, helyére került a muszáj meg a kell. A patrónusod bele
dumál, hol a francban jártál, a tanár utánad megy. Azt mondtuk, hogy három do
log kerül a jogi eszközök helyére: az érdeklődés, az érdekeltség és a személyesség. 
Valamelyikbe hátha mindenki beleakad. Vagy azért, mert érdekli, vagy azért, mert 
érdeke fűződik hozzá, nullást kap, nem írta meg a házi dolgozatot, vagy személye
sen fontos neki az adott tanár vagy az adott patrónus, és így tovább. Ennek a kell/
kötelezőnek a kicserélése teszi személyessé az AKG-t. Ettől lesz működőképesebb. 
Vagy nem. Annak a gyereknek a számára viszont, akinek egyik sincs meg a há
romból, az AKG egy következmények nélküli iskola. Gondoljunk csak bele. Ott az 
érdek. Olyan nagyon nem kemény az érdek, mert ha nem írtam dolgozatot, nem 
sikerült, akkor jövő nyáron még egyszer megírom, vagy még egy pótdolgozatot 
beadok stb. Lehet a végtelenségig húzni. Tehát az érdek nem olyan nagyon ke
mény. Az érdeklődés meglenne, de az érdeklődés önmagában kevés ahhoz, hogy 
az ember hétfő reggel felkeljen vagy vasárnap este 11-kor nekiálljon. Erre nem 
elegendő motiváció az érdeklődés. A személyesség jó lenne: ha lenne minden diák-
nak legalább egy, de inkább több olyan tanára, aki fontos számára. Csakhogy a 
kamaszkornak éppen a felnőttkorról való leválás a sajátossága, az, hogy a felnőtt 
hülye. Biológiailag ilyenkor ez így működik. Ha egyik sincs meg az egészben, ak
kor egyetlenegy dolog marad, és szerintem ez az iskola legfontosabb eszköze. Egy 
iskolát az jellemez, hogy milyen értékek mentén kell sorban állni az iskolában. 
A kamaszkor egy sorverseny. Arról szól, hogy ki áll a sor elején. Egy iskolát az 
jellemez, hogy mitől kerül valaki a sor elejére. Hogy ő a lányok számára a legme
nőbb, és ezért körbeveszik. Ő a legerősebb, ő tud legjobban focizni, ő a legoko
sabb, a legszebb. A lányoknál ugyanez más felállásban. 

Az AKG-t az jellemzi ebben, hogy mi egy olyan különleges iskola vagyunk, 
ahol sokféleképpen lehet a sor elején állni. Itt lehet valaki sikeres, elfogadott a töb
biek által, mert okos, mert tanul, és nem nézik ezért le. De lehet azért is, mert 
nagy és erős. Vagy azért, mert kiválóan rajzol, fest. Lehet valaki a centrumban 
azért, mert utálja az AKG-t, meg azért, mert szereti. Végtelen számú közeg, kö
zösség van, amelyek nagyjából a képzés végére mégiscsak egésszé állnak össze, 
amire büszke vagyok. Lesz egy valós, számomra is elfogadható belső hierarchia, 
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amely tényleg azt kezeli értékként, ami érték. Tehát hogy nem olyan menő már 
 tizenegyedikben sem az izomagyú, a jó labdarúgó, vagy akire buknak a csajok, 
hanem kezd átalakulni a dolog. Mire elérünk a végére, addigra egy számomra 
szimpatikus társadalom képe rajzolódik ki a végzős évfolyamokban. Ahol a keve
sebbet teljesítő – és a teljesítést nem a tantárgyakra értem – tényleg perifériára ke
rül. Egy önző gyerek, akármilyen okos legyen, kiesik az AKG-ban a végén. Nem 
nem szeretik, hanem csak nem törődnek vele. Nem bántják, nincs belőle baj. Az 
erőszak – nem a fizikai, hanem a verbális erőszak – a képzés elején jellemző. Azt 
gondolom, hogy ez az egyik fő bizonyítéka annak, hogy az AKG egy jó suli. Sike
rült új kihívásokra jól megfelelni. Hogy ha hörögnek azért, mert nem elég jó az 
internet, mert csak 40/40-es az internetes hozzáférés, és kisebb a szabad wi-fi, 
mint az oktatási, amely egyébként a legnagyobb az országban, akkor tudják, hogy 
ha szólnak egyszer, kétszer, háromszor, akkor a rendszer maga azon lesz, hogy 
bővítse azt. Hogy nem kell hozzá sztrájkolni. Nem mindenki gondolja így, de a 
nagy többség igen.

A ma létező iskoláról azt mondta, hogy az egy haldokló gépezet. Valamilyen oknál 
fogva ezt még megpróbálják életben tartani, vagy legalábbis úgy kezelni, mintha 
életben volna. Nagyon, nagyon sokan, hiszen itt van. Legalábbis egyelőre nem 
tudnak jobb megoldást. Vajon mire a netbennszülöttek generációja felnő – akiknek 
már végképp nagyon idegen a ma működtetett rendszer, pusztán azért működnek 
többé-kevésbé együtt annak fenntartásában, mert az kötelező a számukra –, ők 
majd azon lesznek, hogy lerombolják ezt a rendszert, vagy addigra a rendszer 
nyomot hagy rajtuk annyira, hogy újratermeljék, vagy lesz egy pont, ahol lerom-
bolják az egészet?

Hogy forradalom lesz-e, azt nem tudom. Hogy rombolás lesz-e, azt én nem tudom.

Tehát, hogy megszüntetik-e?

Az egészségügy nyomán például azt látom, hogy a 20. század közepéig az egész
ségügy nagyjából eljutott odáig, hogy fel tudta tárni a betegségeket, és elkezdte 
megpróbálni meggyógyítani őket, sok-sok formában. Ennek az lett a következmé
nye, hogy egyrészt irtózatosan drága lett az egészségügy, mint például a szívátül
tetés vagy a szervcsere. Elképesztően drága lett tehát, másrészt pedig a középpont
jába – bár persze a gyógyítás is maradt – az egészséges élet került. Tehát az 
egészségügy dolga az egészség propagandája, az egészséges táplálkozás, az élet 
meghosszabbításából fakadó feladatok rögzítése, a sport támogatása és a betegek
nek, a gyógyíthatatlan betegeknek a normális életfeltételek biztosítása lett. Hogy 
ne fájjon a rák, hanem úgy haljon meg valaki, hogy legalább addig, amíg nem hal 
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meg, teljesebb életet élhessen. Most úgy látom, hogy ugyanez fog történni az okta
tással is. A rendszer maga ma már mindent tud arról, hogy mi a baj vele. Tudja 
nagyjából, hogy mit kell csinálnia. Ezt elég jól látja az oktatásügy, de még nem 
tart ott, hogy kezelni is tudja. El kell telnie évtizedeknek, ahogy az egészségügy
ben ez a ’45-től az ’50-es, ’60-as évek végéig, hetvenes évek közepéig tartó idő
szak volt, amíg eljut odáig, hogy strukturálisan, szervezeti módon is átalakuljon. 
Hogy ez az a generáció lesz-e, amelyik majd most hozza a gyerekeit? Vannak ele
mek, amelyekből úgy látom, hogy igen. Én már elég öreg vagyok, mert unokáim 
vannak, akik most mennek iskolába. Elsősök lesznek. Egyszerre két unokám is. 
Azt látom, hogy a fővárosi értelmiség már nem hajlandó elfogadni azt az iskolát, 
melyet kínálnak neki. Körülöttem egyre több általános iskolát szerveznek közössé
gek. A szemem előtt. Én voltam itt a nagy élharcos az első alapítványi iskolával, és 
ennek még nincs harminc éve. Most a gyerekeim generációja igyekszik keresni a 
megoldásokat, miközben az állam központosít, szigorít. (Ha ez nem lenne, akkor 
ez a sok alternatív törekvés még sokkal elevenebb lenne.) Mert nekik saját maguk
nak kell megteremteni az egzisztenciát az intézmények számára . 

Ha az állam támogatná e törekvéseket, akkor elképesztő módon szaporodnának 
a közösségi típusú iskolák. Ha az AKG ingyen lenne, és nem lenne drága iskola, 
hanem az állam finanszírozna egy hasonló programot, akkor tízszer annyian akar
nák beíratni a gyerekeiket, mint ahány helyünk van. De ha ingyen lenne, vagyis az 
állam fizetné, akkor radikálisan növekedne az ilyen kínálatot nyújtó iskolákba a 
jelentkezők száma. Már ma is van közösségi iskolateremtő attitűd, már most is 
nagy a harc az új iskoláért. De tegyük hozzá, hogy a nagy rendszer azért is alakul 
nehezen, mert mint mondtam, tanári képzettségek vannak, magyar–történelem, 
kémia–fizika szakos tanárok vannak, épületek vannak, folyosók vannak, tanter
mek vannak, tankönyvek vannak. Sajnos az állam ellentétes irányba mozgatja a 
közoktatást, mint ahogyan én szeretném, ezért lesznek olyanok, akik majd elsöp
rik, de hogy hogyan, azt én nem tudom. Nem szeretném, ha úgy tennék, hogy be
zárják az iskolát. Nem forradalomban gondolkozom. De úgy gondolom, hogy 
mindez meg fog változni. És talán negatív módon; úgy, hogy a homeschoolok fog
nak mindenhol elterjedni, az otthon tanulás, és a családok idővel rájönnek, hogy 
hiszen miért ne lehetnének ezek az otthon tanulók együtt, és újraszerveződik a 
közösségi iskola .

Mint ahogy az egészségügy példáján keresztül bemutatta, szerencsére már sokan 
látják a betegséget, és elkezdődött a kutatás a gyógymód után is. Tanári végzettsé-
gek vannak, iskolák, tudásanyag van, könyvek vannak… 

Nyomdák vannak, könyvek, tankönyvek, kötelező központi könyvek vannak…
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Ha az iskoláknak kell minden szempontból idomulniuk a tanítottak igényeihez, 
módszereiben is és a szükséges eszköztudásban is, akkor nem fog elveszni az, ami 
a könyvekben van? A szöveggel való bánás képessége, a sokfelől érkező, színes-
szagos képi benyomások és azonnali reakciók helyett az egy munkában, sőt pro-
jektben való elmélyedés lehetősége?

De. Ez a kockázat benne van. Azt, ami – nem mondom, hogy garanciát, de leg
alábbis egy kicsi – biztosítékot ad arra, hogy ez mégsem fog így történni, egy 
egyszerű hasonlattal próbálom megmutatni. Ha nekem elromlik az autóm, akkor 
elviszem a szervizbe, megmondják, hogy mi a baja és hogy mennyibe kerül, és ők 
csinálják meg. Nem szólok bele abba, hogyan csinálják meg, mert nem értek  hozzá. 
Azt gondolom, hogy az iskola is ilyen. Ez – mármint a pedagógia – egy szakma. 
Azért durva példa, mert persze nem egy autóról, hanem a gyerekekről beszélek, 
csak az analógia kedvéért mondom. Szerintem az intézmény szakmai kompeten-
ciáit, a pedagógusok szakmai kompetenciáit nem kell kidobni. Azt, hogy kultúrát 
közvetítünk, hogy segítjük az elmélyülést. Azt, hogy a mindenoldalú felszínesség 
helyére a szűk elmélyülés lehetőségét biztosítsuk, hogy az évezredek alatt létreho
zott szépséget, a kultúrát továbbadjuk, rá lehet bízni az iskolára úgy is, hogy meg
kérdezzük a szülőktől, ők mit szeretnének, de nem hagyjuk, hogy abba beleszól-
janak, mindez hogyan történik. Magyarul arról van szó, hogy nem kell minden 
egyes gyerek, család igényeinek megfelelni, hanem meg kell adni, ahogy az autó
nál, a költségvetést. Kicserélem a lámpát, a karburátort, a nem tudom, mit. Meg 
kell mondanom, hogy mi is fog történni, és te eldöntheted, hogy beadod-e az autó
dat vagy nem. 

A magam részéről például marhaságnak tartom a tankötelezettséget. A környe
zetemben mindenki azt mondja, hogy én egy barom vagyok, mert szerintem a tan
kötelezettség az utolsó erőszak, az állam utolsó erőszaka, amit egy egész generá
ció ellen elkövet. Voltam katona, sorköteles. Ami szintén ilyen volt. Volt előtte 
jobbágyság is. Én ezt tulajdonképpen ugyanúgy látom, mint a jobbágyságot, hogy 
a tankötelezettséget meg kellene szüntetni . Erre persze jön az az érv, hogy akkor 
nem íratnák be a gyerekeket az iskolába. Ez biztos így van, és nem is nagyon aka
rok ezzel vitatkozni, mert már olyan sokszor nyomtak a padló alá ebben a vitában. 
De biztos vagyok benne, hogy a családnál, az anyukánál senki nem tudja jobban, 
hogy mire van szüksége a gyerekének. Tehát semmilyen állami tisztségviselő, pol
gármester, jegyző, mit tudom én, ki mindenki, pedagógus ne mondja meg, hogy 
mi történjen a gyerekemmel. Az államnak persze dolga megvédeni tőlem a gyere
keket, mint ahogy a szomszédomtól is dolga megvédeni engem. Ebben az értelem
ben létezik egy állami monopólium. Ezért állam egy állam. Az erőszak monopóliu-
mával, a joguralom monopóliumával. Viszont ha a családoknak módja lenne rá, 
akkor ők rendelkezhetnének a saját állami forrásaikkal az iskola viszonylatában. 
Tehát az, amit beszedtek adóban, részben az ő gyerekeire fordítódna. Azt hiszem, 
hogy az emberek nem kivétel nélkül kocsmára költenék a gyerekük pénzét, hanem 
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iskolára. Vagy valamire, amiről azt gondolják, hogy az iskola a gyerekük számára. 
A szakembereknek, akik itt dolgoznak, ebből következően sokkal inkább értenie 
kellene ahhoz, hogy megmondják, mi kell ahhoz, hogy a gyerek sikeres legyen, 
boldog legyen, informált legyen, képes legyen tanulni, legyenek szociális kompe
tenciái. A szülők is ezt akarják a maguk módján, mindenki ezt akarja. A társada
lom peremén élő közösségeknek is megvannak a maguk elvárásai azt illetően, 
hogy a gyerekek számára, velük kapcsolatban mit szeretnének. Ennek a tudását át 
tudják majd adni azoknak, akik viszont hozzák majd Botticellit is, ha kell, vagy 
Wagnert. A kultúrát. Azt gondolom, itt nincs olyan nagy kockázat. A színház pél
dául még mindig él. Mi szól a színház léte mellett?

Már sokat kérdeztem ennek az egésznek a veszélyeiről, illetve az ismeretlenről, de 
volna még egy kérdésem a múltról és a lehetséges előnyökről. A tévégeneráció 
kapcsán a tanár úr is utalt rá korábban, hogy a televízióban sugárzott tartalmak-
ról szerkesztők döntenek; s legyen bár több csatorna, ez a döntés, ahogy a tar-
talomsugárzás maga is, mégis egyirányú. Ezt egyre inkább kiszorítja a teljesen 
szabadon bányászható kétirányú web2. 

Lényegében van már egy egész generáció, amely nem is néz tévét.

Az internet lett az alapvető médium, ami talán már nem is médium, vagy nem vesz-
szük észre, olyannyira körülvesz bennünket. Ahogy említette már, itt van a levegő-
ben, és kész. Ez lehet pozitív, a gondolkodást és az egész világhoz való hozzáállást 
meghatározó médium?

Igen, azt hiszem, lehet. Van azért egy nagy veszélyforrás, a szegregáció. Megvan 
annak a veszélye, hogy egy-egy ilyen közösség meghatározó, tematizáló, érték
közvetítő gurujai köré egymástól radikálisan eltérő kultúrák épülnek fel. Már most 
is vannak egymás mellett, párhuzamosan. A svájci kantonokban, lenn a völgyek
ben, egymástól néhány 10 vagy néhány 100 kilométerre például egészen másfajta 
nyelv alakult ki. Ők nem tudtak róla, hogy egymás mellett élnek. A világban meg 
pláne így volt mindez, az internet viszont mindenkiről tudja és mindenkivel tudat
ja, hogy ott van, hogy a másik létezik. Mégis marad bennünk egy igény arra, hogy 
kapcsolódjunk. Azt gondolom, ezek az egyéni igények közösségekké tudnak válni 
meghatározó személyeken, meghatározó kulturális közvetítőkön át. A kockázat a 
szegregáció, az, hogy egymással nem kommunikáló csoportok jönnek létre, de 
tudnak egymásról. Ez egy fontos különbség. Már most is látszik, hogy lehet tudni, 
ki kit olvas az interneten. De hát ez korábban is így volt. Bár nem járok tömegköz
lekedésen, de amikor még jártam, az is jelzett valamit, hogy ki olvas Népsportot, 
ki Magyar Nemzetet, és ki Népszabadságot. Most már nyilván nem nagyon van 
ilyen, de ha látok egy embert az utcán újsággal a hóna alatt sétálni, teszem azt, 
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Magyar Hírlappal, akkor rögtön tudni vélem, milyen beállítottságú, következteté
seket vonok le a politikai nézeteit illetően. Az internetre ez még inkább igaz. Meg 
tudom nevezni azt a tíz-tizenkét információközlő fórumot, amelyet rendszeresen 
olvasok, azokat is, amelyeket soha. Az, hogy az információ ilyen módon szerkesz
tetté válik, az internet világában természetes.

Az a kérdés, hogy az egymásról való tudás és egymás figyelése, az elkülönülten, 
mégis egymás mellett létezés felé mozdul majd el a folyamat, vagy pedig – miként 
a tanár úr is mondta – az egyetlen pillanatban minden egyszerre van jelen, és 
minden információ hozzáférhető lesz, ezért e jelenlét mentén nemcsak hogy fel-
épülnek külön kultúrák a távolság problémája nélkül, hanem az internet mint ol-
vasztótégely, először összeütközésük, majd egybeolvadásuk motorja lesz.

Ez is lehetséges, de egyelőre inkább azt látom, hogy az eltávolodás felé megy a 
dolog. De ez nem zárja ki a lehetőségét. Ez elképzelhető. Örülnék azonban, ha így 
lenne. Viszont akkor még inkább szükség van az iskolára, amely megtanít ebben a 
nagy tömbben szelektálni. Ha nincsenek referenciaoldalaim, amelyeket elolvasok, 
akkor mindent kellene olvasnom, az pedig képtelenség. A referenciaoldalak között 
kell tehát valamilyen kommunikációnak lennie. Mintha a képviseleti demokrácia 
elvén működne, hogy ki mit olvas, kinek a számára mi a hír.

Ez a világ vagy ország viszonylatában van így. Szemléljük azonban a kisebb mo-
dellt. Hogy van ez a kamaszoknál, akik például az AKG-be, vagy bármely közép-
iskolába járnak? Szintén nemcsak az iskolában folytatják a közösségi életüket. 
 Hanem itt van ez a másik falu. Ön a Klubrádiónak adott interjújában így fogal-
maz: „A Facebookon nagyon érdekes, hogy az elején, mikor megjelent, a diákok 
vidáman bejelölték a tanáraikat. Ma már letiltják. Jóban vagyok vele, szeretem, de 
ez egy másik szoba.” Mi történik ebben a szobában? Ami nem egy intim, zárt tér, 
 mivel rengetegen vannak benne, akár félig ismeretlenül is. Kialakulatlan szabá-
lyokkal van teli, szárnypróbálgatásokkal, több téren is. Maga az egész jelenség 
szárnypróbálgatásnak tekinthető. Bármilyen folyamat megtörténhet, és aztán azok 
ütközhetnek is egymással.

Egyrészt ez azt jelenti, hogy az interneten is van magánélet. A szoba itt azt jelenti, 
hogy egy csoportnak van magánélete. Nem? A lényeg, hogy itt egy kisiskolának 
vagy egy szakmai csoportnak, például a Történelmi Társadalomismereti Csoport
nak is van saját tere. Létezik ilyen: például a mi csibénkben [a csibe az AKG-ben 
az egy patrónushoz tartozó diákok 10-12 főből álló csoportja – A szerk.] ez úgy 
alakult, hogy van a csibének egy olyan Facebook-csoportja, amelyben én nem va
gyok benne, és van egy olyan, amelyben igen. Ezt nemcsak hogy elfogadom, ha
nem tulajdonképpen szükségesnek is tartom. Igen, az emberek életének, a gyere
kek életének vannak olyan részei, amelyekről nekem nem kell tudnom. Mint ahogy 



259kocsuBeJ AlexAnder: Interjú Horn Györggyel

fordítva is: vannak dolgok, amiket nekik nem kell tudniuk. Én is másképp beszé
lek a barátaimmal, mint velük. Ezek a különbségek testet öltenek a különböző kö
zösségekben. Az igaz, hogy ez feltörhető, de hát a lakásba is be lehet törni. Az, 
hogy az ő másfajta, az ő kinti életük is megvan, szerintem jó. Hogy ez mennyire 
befolyásolja az itteni életet vagy az itteni munkát, azt nem kell feltétlenül tudni 
sem. Nem baj, ha nem tudjuk. Adódhatnak persze nehéz helyzetek is, nálunk is 
vannak ilyenek. Ezekbe szerintem nem igazán szabad beszállni, bár ha eldurvul, 
akkor ebben lehet dolga a patrónusoknak. Az tény, hogy a diákok közötti kapcso
latok és a diák–felnőtt kapcsolatok nem egyenértékű kapcsolatok. Például nem le
het megvédeni felnőttként egy bántott diákot egy közösségtől. Egyszerűen nem 
lehet. Mert abban a pillanatban a közösség még inkább szembefordul vele. Kivéve, 
ha valamilyen összefüggésben a felnőtt társadalom is része ennek a közösségnek. 
Ha az is normaalakító. De akkor nem is jön létre ez a helyzet. 

Igazából már kerülgettük ezt a kérdést sokszor, de akkor felteszem egyszerűen. 
Változott-e az AKG hangulata, mások lettek-e a mindennapjai, nem szigorú érte-
lemben véve attól, hogy a gyerekek használják a telefonjukat, hanem egyáltalán, 
az információs forradalom következtében? A digitális technológiákban, illetve 
azokkal élnek?

Igen. Erre a határozott válaszom igen. Nagyon határozottan másmilyen lett, és 
nemcsak azért, amit mondtál, hogy tedd el a telefonodat, vagy amit korábban 
mondtam, hogy ne levelezz. Hanem elsősorban attól, hogy a kocsmában is kitesz
szük a telefont, és egyszerre minden ott van: az egyidejűség, a jelenelvűség, az 
információszükséglet és az információéhség kielégítése közé nem kerül be a mun
ka, mert azonnali a kielégülés.  Ez ugyanolyan, mint a jóléti államban a fogyasztói 
társadalom. Csak most már az információra is vonatkozik. Azonnali kielégítést 
igényel. Igazi vita volt arról, amikor egy tanárnő el akarta tetetni a diákokkal a 
telefont, és arra a kérdésére, hogy „mi történhet 45 perc alatt a világban, hogy ah
hoz bekapcsolva kell lennie az órán a telefonodnak?”, az volt a válasz, hogy „bár
mi”. Ma, tudván, hogy te jössz, magam is kipróbáltam ezt a saját csoportomban, 
a tizenegyedikesekkel. A válasz ugyanaz volt: „de hát bármi.” „És nem tudsz azzal 
várni, hogy ez megérkezzen?” Hangsúlyozom, amikor én ezt a kérdést feltettem, 
nálunk nem volt konfliktushelyzet. Csak feltettem ezt a kérdést, és azt mondták, 
hogy igen, ez fontos, ezt akkor és ott kell tudni. 

Van egy azonnaliság az internetben, amely alapvetően megváltoztatta az AKG 
belső működési mechanizmusait is. Ma reggel, nyitáson feltettem azt a kérdést a 
saját végzős évfolyamunknak – mivel gondolkozunk az említett AKG 2038-ban –, 
hogy egyszerre induljunk el egy ilyen digitális tanítási rendszer felé, vagy felmenő 
rendszerben. A hetedikesekkel kezdjük, vagy a nagyokkal, esetleg az egész iskolá
val? Itt nem csupán az internetről van szó, hanem a számítógépről mint eszközről. 
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Hogy nincs füzet, hanem mindenkinek van egy laptopja, akinek nincs, az kap 
egyet. Nincsenek tankönyvek, hanem minden fent van az AKG-felhőben, és onnan 
érik el. Régen gondolkozunk már egy ilyen lehetséges átálláson. Megkérdeztem, 
hogy ők, a 19-20 éves fiatalemberek mit gondolnak erről. Egyrészt volt egy tá-
mogató attitűd, másrészt viszont előkerült, hogy azért kézzel meg kell tanulni írni, 
az olvasáshoz könyv kell. Ez csak azt jelzi, hogy ők még nem, vagy mégsem 
netbennszülöttek, ’96-’97-es születésűek, 12. évfolyamosok. Ma reggel tehát olyan 
válaszok voltak, hogy kell az írásos tudás, kell a kézírás, kell a könyv, sokkal jobb 
olvasni, hogy tulajdonképpen akkor két technikai eszköz kéne… Nagyon aranyos 
volt az egyik gyerek, elmondta, hogy ágyban nem lehet laptopon olvasni, csak 
tableten, ezért aztán kellene egy tablet is! Tehát a kényelmi szempontok is előke
rültek. Vagy például felmerült, hogy az esztétikai követelményeknek mennyire tud 
megfelelni egy könyv vagy egy digitális tananyag. Egy csomó olyan szempontot 
vetettek fel 19-20 éves emberek, mint amiket a felnőttek, a tanári társadalom. Ami 
azt jelzi, hogy nincs azért akkora szakadék mégsem ebben a történetben.

Mint ahogy az írással és később a könyvnyomtatással a szóbeli kultúra lassacskán 
nagyjából feledésbe merült... 

Ez igaz. De ehhez kellett 500 év.

Igen, de a változások éppen a digitális jellegnek köszönhetően felgyorsultak.

Ez is igaz . 

Ezért eltűnhet, ha nem figyelünk, sok érték akár egy vagy fél generáció alatt?

Igen. Igen. Igen. Ez elképzelhető. Platón írja, hogy Szókratésznek van egy híres 
mondókája arról, hogy a mindenkori mai fiatalokkal mindig elégedetlenek voltak 
az öregek. Szókratész mondja, hogy ezek az athéni fiatalok, mármint az arisztok
rácia, milyen abszurd, hogy a fiatalok olvasnak… Szókratész mondja, hogy ezek 
leülnek és olvasnak. Mert a szóbeli kultúra, Szókratész híres arról, hogy nem ír le 
egy sort sem, hanem a peripatetikus iskola felállásában sétálva, beszélgetve taní
tott, inkább kérdezett. Csak onnan tudunk róla, hogy Platón is tőle tanult, ő vi
szont már írt. A nagy görög bölcs számára az a tény, hogy a fiatalok olvasnak, egy 
vérlázító, elviselhetetlen bunkóság. Mindeközben ennek az az eredménye, hogy 
például a mesemondók révén, akik nem a meséket, hanem a falu, a közösség törté
netét vitték családról családra tovább, száz meg száz évekre visszamenőleg lehetett 
napra felidézni az adott közösségben eseményeket. Az volt a dolguk, hogy megje
gyezzék őket ezekben a kántálásokban. Nagyon sok ilyen szöveg van. Ezekből ke
letkeztek aztán a nagy mítoszok, a legendák, a Biblia is. Nem vagyok ennek olyan 
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nagy tudora, csak azt gondolom, hogy a szóbeli információkat fordítja az írásbeli, 
az írásbeliség általánossá válása pedig kettős elemet hoz létre. Egyrészt megszün
teti a szóbeliséget, mint ahogy a rádió vagy a lemezjátszó megszünteti az utcán a 
dalolást meg az éneket, a házi zenét. Ezek mind eltűntek a kultúrából. A zongorá
zás, például. Abszolút státusszimbólum volt a századfordulón, még a ’10-es évek
ben is. Egy családban mindenki tudott zongorázni, főleg a nők. Státusszimbólum 
volt, hogy kinek milyen zongorája van . Ezt elsöpörte a kultúra . Egyrészt . Másrészt 
viszont épp a könyvnyomtatás, ezzel párhuzamosan az, hogy mindenki hozzáfér 
az anyanyelvén a könyvekhez, eredményezte a reformációt, az egész polgári társa
dalmat. Max Weber szerint effektíve ez hozta létre a polgári társadalmat. Neveze
tesen, hogy az emberek egyszer csak személyes viszonyt teremthettek Istennel. 
Akkor mi szükség van papra meg papi szentségre? Hát ott a Biblia. Meg van írva. 
Ugyanakkor ez azt jelenti, hogy ez a fajta tömegtermelés – mármint a könyvnyom
tatás – elsöpörte a kultúrának egy részét, nevezetesen a szóbeliséget. Hiszen há
romszáz, de inkább négyszáz év múlva egyre többen, s végül mindenki megtanult 
írni-olvasni. A másik oldalon viszont mégiscsak létrehozott valami mást az írásbe
liséggel, a milliárd és milliárd könyvvel, amely elterjesztette az egész világon a 
kultúrát. Beszélni viszont valóban egyre kevesebbet beszélünk. És ebből követke
zően rosszabb a memóriánk is.

A közösségi médiával felépülő új kultúra azonban, mondják, jobban hasonlít az 
írásbeliség előtti szóbeli kultúrákhoz.

Ez lehetséges, ehhez nem értek annyira. Elképzelhető, hogy többen írnak, többen 
vesznek részt, demokratizálódott az írás joga. Nem csak az írástudók tudnak írni. 
De akkor jön a következő kérdés, hogy elveszett-e az írástudók felelőssége. Ez 
igaz. Ez tetszik. Ezt nem gondoltam végig. Igen. És egyre több a hangvezérelt szá
mítógép. Az én otthoni gépem is tudja; ha beszélek hozzá, leírja. (Szörnyű sok 
félreírt szöveg készül így.)

Rengeteg dolog feleslegessé válik, vagy legalábbis láthatóbban lesz felesleges on-
nantól fogva, hogy pótolható. Talán ez is lehet az oka annak, hogy a régi, merev 
iskolai rendszer körömszakadtáig ragaszkodik önnön létjogosultságához, és sok 
helyen ezért is van állami befolyás az ilyen felülről irányított merev rendszerhez.

Igen. Ez lehet. A diktatúráknak az a természetrajza, hogy nem szeretik azt, amibe 
nem lehet belelátni, amit nem ők irányítanak. Ez biztos. Sajnos annak is szemtanúi 
lehetünk, hogy itt egy új középkor következik. Akár a Római Birodalom után, és a 
fent elmondottak ellenkezője fog bekövetkezni. Nemzeti internetek lesznek, cen
zor lép be az internetbe, mondhatunk egy legalább ennyire valós forgatókönyvet. 
Egy visszaállamosítást, egy autoritárius rendszer kialakulását, az új elitet, az elit 
monopóliumait, egy új jobbágyságot. 
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Akkor a szabadságra tanítás fontos tere lehet az információ rendezésének?

Így van. A zárt társadalmak lényege, hogy ne rendelkezz információval. A nyitott 
társadalom ennek az ellenkezője. Ez egyszerre a veszélye és az öröme is az inter
net világának. Én el tudom képzelni, hogy negatív forgatókönyvek érvényesül-
jenek. Ami egy szűkebb nyilvánosságot kell hogy jelentsen. Egy zártabb társadal
mat. Ez egy teljesen valós dolog. Az én szorongásom nyilvánvalóan nem magamra 
vonatkozik, hanem a következő generációkra. Ez a kockázat benne van. Elegendő 
ehhez, hogy az internet által okozott örömökből és veszélyekből csupán a veszé
lyeket hangsúlyozzák. Ugyanakkor, mivel az információ hatalom, az ehhez való 
hozzájutás korlátozása nagyszerű alkalom a hatalom megragadására. Tökéletes al
kalom. Ez azt jelenti, hogy a politika számára elegendő az internettel kapcsolatos 
veszélyek hangsúlyozása ahhoz, hogy visszaéljen a hatalmával. Itt van például ak
tuálisan a bevándorlókkal kapcsolatos történet. Tudjuk jól, hogy egyrészt ez nem 
olyan veszély, de ha igen, az idegengyűlöletre való építés nagyon könnyen létre
hozhat egy zárt társadalmat, amely azt mondja, mi nem engedünk be ide idegene
ket. A koszovói menekültek tömegével mentek volna át az országon. Ezt megaka
dályozzuk, és ennek egyszerű mechanizmusa van. Az emberek félnek ettől, és 
abban a pillanatban be lehet zárni a határt, de mindkét irányban. Tehát azt is lehet 
mondani, hogy a fiaink meg ne menjenek el. Arra is van példa. Mi fizettük, édes
apám, te ne menjél el. Akkor létrejön egy zárt ország. Ebben a pillanatban nem 
látom ennek valós veszélyét, de nem kell nagyon távoli jövőbe nézni, hogy ez egy 
reális kockázat legyen. A politika ugyanis tematizálja a társadalmat. Az autoritárius 
rendszereknek szükségük van mozgalomra, a tömeg támogatására. Anélkül nin
csenek meg. Nincs olyan totális rendszer, amelynek ne volna szüksége a mozga
lom által biztosított tömegtámogatásra. Ennek az a feltétele, hogy a tömegen belül 
atomizált egyének legyenek. Ne egymással legyenek kapcsolatban, hanem a hie
rarchiával. Ez egy fontos feltétel. Ezt jól ismeri ma már a világ. És ha ebben a fel
állásban olyan problémákat tematizálok, amelyekhez a tömeg igazodik, amelyek
kel kapcsolatot teremt, simán le lehet zárni az internetet . Simán . Mint ahogy 
forradalmakat csinált az internet. Az arab tavasz országainak némelyikében mos
tanában már korlátozzák az internetet. Nem olyan nagyon bonyolult elvágni a 
nemzetközi hálóhoz való kapcsolódást. 

Az internet ugyanakkor épp az atomizált emberek felülről való összegyűjtésének és 
mozgósításának az egyik legveszélyesebb eszköze is lehet.

Igen. Ha van internet, akkor az emberek egymással is kapcsolatot teremthetnek. 
Épp azért kell fölszámolni, hogy nehogy egymással legyenek kapcsolatban. Az 
nem ellenőrizhető folyamat. Kínában próbálják korlátozni az internetet. Az IS is 
próbálja. Nálunk az internetről szóló vita, amit most elkezdtek, a társadalmi kon
zultáció az internetről millió rossz ösztönt fel tud hozni. Ugyanis mi itt most a 
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netbennszülöttekről beszélünk, de a netbevándorlók közül nem én vagyok a leg
konzervatívabb, azért azt lássuk be. Nagyon komoly kockázatok vannak ebben. 
Remélem, azért vagyunk már annyira európaiak. Egyszer írtam egy tanulmányt 
azzal a címmel, hogy a Kompország oktatása útközben, de hol a túlsó part? Azt 
próbáltam leírni, hogy a ’90-es években Magyarországon az állami irányítású álla
mi iskolarendszer szétesett, és helyette egy önkormányzati, helyi közösségi rend
szer indult el. Tehát, hogy itt egy polgári forradalom zajlik, és ebben milyen radi
kális fordulatok vannak. Csakhogy közben a világ maga is oktatási világválsággal 
küszködik, már a ’60-as évek óta lehet ezt tudni, nem most került elő. 1990-ben, 
az állami korlátok feloldásakor nem lehetett tudni, hogy jó, most feloldjuk az álla
mi korlátokat, de a feloldások után merre, hová, mibe tartunk. Egyszerre kellett 
két radikális lépést megtenni, márpedig tudjuk, hogy ha az ember mind a két lábát 
egyszerre emeli fel, akkor pofára esik. Az nem haladás. A pofára esés be is követ
kezett. A szakmai, közösségi autonómiáknak az volt a következménye, hogy még 
szelektívebb lett a magyar oktatási rendszer, sőt szegregált, ettől esett szét egy cso
mó eleme. Egyszerre jött a polgári forradalom Magyarországon az oktatásban, 
meg az oktatás modernizációja az internettel, projektekkel, szöveges értékeléssel 
és sorolhatnám .

Mi a következő lépés? A legapróbb első lépés, amit a világban, Magyarországon 
vagy az AKG-ban megtehetünk?

Az AKG-ban tudom, a világban nem tudom, Magyarországon pedig sajnos sejtem. 
Az AKG-ban egyszerű: amit eddig is mondtam. Kibővítjük az internethozzáférés 
lehetőségét. Most is két hálózat van, de egy jóval nagyobb kapacitásút tervezünk. 
Most még elemenként kapcsolódik a világhálóhoz az AKG, ezután azt tervezzük, 
hogy egy tűzfalon keresztül fog. Tehát lekapcsoljuk ezeket az önálló természet-
tudományos, elsősegély stb. csoportokat, és az egész AKG együtt kapcsolódik a 
hálózatba. Csinálunk egy AKG-felhőt. Az AKG-felhőbe beszívjuk azokat az infor
mációs módszereket – nemcsak eszközöket, hanem módszereket is –, amelyek 
módot adnak a csoportos vagy egyéni tanulásra. Hogy esélyt adjunk arra, hogy a 
gyerekek egyre inkább egy folyamatosan bővülő információs világba kapcsolódva 
kezdjenek el együttműködve dolgozni. Próbáltuk ezt a Moodle-lal nem is olyan 
nagyon régen, de végül aztán megbuktunk vele. Bár végül is 10 év egész sok az 
oktatásban. A Moodle nagyon bonyolult, nagyon szakszerű volt, nem igazán lehe
tett természetesen használni . Most olyan eszközöket, technikákat keresünk, ame
lyekhez a hozzáférés mindenki számára biztosított, ugyanakkor biztosított a vé
dettsége is. Az adott csoport munkája, együttműködése során csak az adott csoport 
léphessen be. Olyanfajta technológiát próbálunk legyártani, amely az AKG-t a sze
mélyes kapcsolatok mellett digitális iskolává is teszi. Ami azt jelenti, hogy fel 
akarjuk szabadítani a személyes nexusokat, szabadabbá akarjuk tenni, kevesebb 
terhet akarunk róni az együttműködésre. 
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Azt, hogy Magyarországon mi a következő lépés, nem tudom. Azt tudom, hogy 
itt egy súlyos visszarendeződés volt az államosítással, az állami intézményrend
szerrel. Tudom, hogy ők maguk is decentralizálni akarnak, tehát tankerületekhez 
rendelik hozzá az iskolafenntartói jogokat. De elvették az iskola autonómiáját. El
várt dolog az, hogy az iskolák visszakapják az autonómiájukat. Aztán majd meg
látjuk, hogy mi történik…

Hogy a világban mi a következő lépés, arra sem tudok válaszolni. Tavaly ja-
nuárban a Toldi moziban tartottam egy előadást a CreativeMorning keretében. Ez 
úgy zajlik, hogy a világ kreatívjai a világ összes városában, meghatározott idősza
konként egy-egy témáról egyszerre tartanak előadást, azonos napon. Tavaly arra 
kértek, hogy a Toldi moziban tartsak előadást arról, mennyire készít fel a kreativi
tásra, az alkotóképességre az iskola. Azt mondtam nekik, hogy semennyire, sőt az 
iskola és a kreativitás egyenesen kizárják egymást. Nem arról van szó, hogy aka
dályozzák, hanem egyszerűen kizárják egymást. Fönn van a YouTube-on ez az 
előadásom. Ott próbáltam azt elmondani, hogy az alkotóképesség és az iskola két, 
egymásnak antagonisztikusan ellentmondó fogalom. Most ezt úgy értsd, hogy 
azok miatt is, amiket aggódva kérdezel, tehát a régi alkotók, a kultúra közvetítése 
miatt is. Azok megmerevedett struktúrák már; egy hang, egy kép, egy beszélt szö
veg, ezek adottak. Ennek felhalmozása önálló technikát igényel. Verset tanulni 
kell ahhoz, hogy verset írjak. Fül kell ahhoz, hogy zenét hallgassak. Nem megy 
egyből. Néhány zseniális kivételtől eltekintve, ezeket az emberek meg kell hogy 
tanulják. Ezért az iskola teoretikusan is egy újratermelő és alkotó folyamat, ráadá
sul megpróbáltam megmutatni, hogy milyen abszurd az, amit például számos, az 
interneten keringő vicc is bemutat. A kisgyerek a dolgozatban azt a feladatot kap
ja, hogy „nevezd meg a négyszögeket”. A képen ott van egy parabola, egy négy
zet, egy téglalap, és akkor odaírja a kissrác, hogy Bob, Jim stb. Elnevezi őket. Ez 
most micsoda? Ostobaság vagy kreativitás? A tudatlanság megjelölése, hogy én 
nem tudom, hogy oda azt kell írni, hogy rombusz meg téglalap. De ugyanakkor az 
alkotóképességé is. Az a feladat, hogy megnevezd, és ő ezt teszi. Az én informá-
ciós bázisomban az, hogy rombusz meg négyzet, nincs benne. De én megnevez
tem. Bob meg Jim. Érted a dilemmát? Ezt próbáltam ott is megmutatni, hogy 
mennyire abszurd életszituáció, amelyben az iskola van. Szerintem alapvetően el
lentmond az iskola a kreativitásnak. De lehet olyan közeget csinálni, ahol ez auto
nóm sikereket biztosít. Mondjuk verses regényt írni az éves projekten. Az AKG-
ben azért sok ilyen alkalom van.



Flesch Andrea 

Jelmeztervező, számos híres magyar és külföldi játékfilm, színdarab és reklámfilm 
fűződik a nevéhez. A Peter Greenaway rendezte Tulse Luper bőröndjei, a nemrég 
bemutatott Duke of Burgundy, a Valami Amerika 2, a Company X és a Társas  Játék 
tévésorozatok csak néhány jól ismert példa munkáinak színes palettájáról. A kosz
tümös filmeket érzi leginkább sajátjának, a bemutatott korok hangulatában elme
rülve szereti újraalkotni és újragondolni az öltözékeket. Az elképzelt ruhákat meg
tervezi, vagy felkutatja a tökéletes darabokat, a világ bármely pontján rejtőzzenek 
is. Óriási tapasztalattal rendelkezik a reklámfilmek világában is, melyet sikerei el
lenére nem zárt a szívébe. Pedig neki köszönhetők például az LG Ultra HD rek
lámja szereplőinek cirkuszi mesevilágot idéző ruhakölteményei. Mikor a beszélge
tés készült, a Childhood of a Leader című filmen dolgozott, Bérénice Bejóra és 
Robert Pattinsonra szabva 1918 ízlését. Átlátja és formálja a képernyő mögötti vi
lágot, az internet pedig hasznos és elengedhetetlen részét képezi munkájának, 
mégis a múlt század elejének pompás divatja és a kor régi fényképekről visszakö
szönő békés, igényes bája után vágyakozik. 





Kocsubej AlexAnder

„Így egész éjszaka tudok múzeumozni”
Interjú Flesch Andrea jelmeztervezővel *

Ha jól tudom, most épp egy amerikai produkcióban dolgozol, egy nagyjátékfilm-
ben mint jelmeztervező. Fontos ilyenkor, hogy a történettel te magad azonosulni 
tudj, és átlásd az egész alkotófolyamatot?

Nagyon. Persze. Azt mindig átérzem, hogy a rendező mit szeretne, a film hangula
tába és a látványvilágába mindenképpen belekerülök. Így ez akkor sem szokott 
problémát jelenteni számomra, ha adott esetben például nem tetszik a forgató
könyv. És természetesen vannak egyeztetések a rendezővel, átbeszéljük a forgató
könyvet a díszlettervezővel, az operatőrrel is. Általában nagyon gyorsan meg érzem 
a karaktereket, látom magam előtt, hogy ki hogyan néz ki; ez pedig valószínűleg 
abból fakad, hogy sokat csináltam már hasonlót.

Egy múltban játszódó kosztümös film szabadabb lehetőségeket ad a karakterek ki-
bontakoztatására a tervezésnél, mint egy mai korban játszódó film?

Mondhatjuk, igen, hogy kosztümös filmben ez könnyebb. De lehet, hogy azért van 
így, mert én magam jobban vonzódom a kosztümös világhoz. Biztosan van, aki
nek viszont a mai a könnyebb. Nekem biztos, hogy könnyebb visszafelé látni, mint 
a mai világban. Bár ez utóbbi is sikerülni szokott, de mindenképp jobban vonzó
dom a régebbi korokhoz.

Mennyire kell figyelembe venni a mai divatvilág és öltözködés irányvonalait egy 
kosztümös film jelmezeinek tervezésekor? Most épp egy 1918-ban játszódó filmen 
dolgozol; befolyással bír a mai divat, a ma szemlélete a régi kor megjelenítésére?

Általában mindenki törekszik arra, hogy nagyon korhű legyen. Általában. Bennem 
mindig ott van a vágy, hogy a jelmezekbe azt is belevigyem, hogy mai szemmel 
milyennek látjuk az adott kort. Egy kicsit mindig szívesen belecsalok mai dolgo
kat. Vagy ha nem is maiakat, de mégiscsak azt, ahogy én ma látom azt a kort. Ez 

* 2015. január 25.
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egyébként nagyon érdekes dimenzió. Amikor például Greenawayjel dolgoztam, 
ő sokat beszélt erről. Az a film, a Tulse Luper bőröndjei nagyrészt a ’40-re utalt 
évekre utalt. Greenaway pedig arról beszélt, hogy ez az egyébként minden korban 
tapasztalható folyamat nagyon izgatja őt. Például, amikor a ’60-as években forgat
tak egy Kleopátra-filmet, akkor pontosan tudtad, hogy ez a ’60-as évek Kleopátra-
filmje, mert a ’60-as évekre jellemző módon sminkelték a csajokat. Greenaway 
mindig azt mondta, hogy mi is vigyük bele ezt a filmbe. Érdekes meglátás ez. 

Említetted egyszer, hogy azért is vonzódsz ezekhez a típusú filmekhez, mert inkább 
ez a gondolkodásmód az, ami neked testhezállóbb. Visszatekinteni egy korra, és 
közben belevinni az újat. De mi az alapvető különbség a között, amikor arról be-
szélünk, hogy visszafelé tekintve és elemző módon közelítünk egy korszakhoz, vagy 
amikor a jelenkor megjelenése, divatja alapján értelmezzük újra, dolgozzuk át az 
adott kort? 

Visszafelé tekintve sokkal jobban, teljesebben körbe lehet határolni valamit. Meg
mutatni, hogy milyen is volt. Illetve nyilván nem teljesen, mert mindig az van, 
hogy annál még sokkal összetettebb volt az adott kor, mint ami abból, vagy aho
gyan az a jelenből körbehatárolható. Mert utólag mindig kiderül, hogy már annyi 
minden volt, megtörtént, létezett, csak nem feltétlenül tudunk róla. Például hihetet
len, hogy Salvador Dalí mi mindent csinált már meg, hogy nézett ki a ’20-as évek
ben. Elképzelhetetlennek tűnik, de tényleg úgy volt. És szerintem minden korban 
voltak ilyen emberek, ilyen trendek és utak, de való igaz, hogy visszamenőleg álta
lában sokkal jobban körbezárható egy adott kor. A jelenkort nehezebb körbezárni, 
mert benne élünk. A divat világában kevésbé vagyok benne, de ez persze attól is 
függ, hogy milyen filmen dolgozom éppen. Ma rengeteg irányzat létezik, ezeket 
kevésbé behatóan ismerem, mert nemigen járok ezekbe a körökbe. A legtöbb dolog 
fellelhető különféle fotókon, újságokban, mindenfelé. De valahogy ez engem ke
vésbé érdekel. Minél régebbi korba mész, annál csodálatosabban kidolgozott ruhák 
voltak, elképesztően aprólékos munkák. Nekem a régebbi korokban használt anya
gok sokkal jobban tetszenek, mint a maiak. Minden sokkal kifinomultabb és kidol
gozottabb volt, gyakran jut eszembe, hogy bizonyos korokban az utolsó varrónő
nek is olyan ruhája volt, amit ma kiállításon mutogatnánk, múzeumba kerülne. 
Manapság ez egyáltalán nem így van .

Ha 100 év múlva dolgoznál egy, a mai korban játszódó filmen, és ahhoz kellene 
jelmezeket tervezned, úgy gondolod, ez visszamenőleg is rányomná a bélyegét az 
egészre?

Igen, egészen biztosan. Mert tudod, az is igaz, azt is megfigyeltem, hogy idővel 
bennem is megváltoznak, másnak tűnnek a dolgok. Mondok egy példát. A ’80-as, 
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’90-es évek nekem még mindig afféle „mumusnak” számítanak, még nem tudom 
annyira elfogadni az akkori öltözködést. Nem tudom azt mondani, hogy hú, mi
lyen klassz is volt akkor, de már érzem, hogy kezdek egy kicsit mégis átbillenni. 
10 éve például a ’70-es évekkel is így voltam még, nem igazán vonzódtam hozzá
juk. Most már ott tartok, hogy kezd vonzani a ’70-es évek ruháinak világa, mos
tanra ezekkel is nagyon szívesen foglalkoznék. Régebben a ’60-as évek amolyan 
zárópontot jelentettek, ott ért véget számomra az, hogy érdekes a ruha, aztán egy 
kicsit tovább jutottam a ’70-es évekig, és épp mostanában próbálom felfedezni a 
’80-as, ’90-es években az érdekességet. De semmiképp sem Magyarországon, arra 
soha nem fogok tudni úgy tekinteni, mert az annyira silány volt. A mai kor, nos, 
azt nagyon nehéz megjeleníteni… mert ma nem is tudnám meghatározni, hogy mi 
történik, annyi minden van.

Megint eljutottunk egy nagyon érdekes kérdésig. Említetted, hogy a ’80 –’90-es 
évek mostanában szépen lassan elkezdenek a múltba átcsatolódni. Nagyjából ek-
kor zajlott az a folyamat, hogy az információs forradalommal teljesen átalakult az 
egész világ, és minden hozzáférhető lett. Ez a Te munkádat mennyiben befolyá-
solja? Amikor elkezdődött az információs forradalom, akkor Te dolgozhattál úgy 
is, hogy nem a mai eszközökkel és nem azon az úton. Milyen lépések változtak a 
munkafolyamatban? Hangulatában, érzésre mennyiben lett más?

Amikor elkezdtem jelmeztervezőként dolgozni, a tervezést megelőző fázisban 
egyedül a könyvtárak és múzeumok jöttek szóba, utána pedig következett a rajzol
gatás kézzel, vagy az újságok felhasználása. Mindez attól is függött, milyen mun
káról volt szó. Ha akkori modern filmről volt szó, akkor újságokból vagdostunk ki 
a képeket, melyeket egy nagy fekete kartonpapírra felragasztgattuk, és így prezen
táltuk azokat a rendezőnek vagy a megrendelőnek. A ruhaterveket akkoriban per
sze kézzel rajzoltuk. És akkor eljött az internet ideje. Most már az elképzelhetet
len, hogy kartonlapokra ragasztgassak képeket. Ami nem jó, az az, hogy nem 
járok már könyvtárba, csak akkor, ha nem találom meg az interneten azt, amit ke
resek. Múzeumba járok ugyan, de tulajdonképpen még ezt is meg tudom spórolni 
a képkeresőkkel. Na és persze rengeteg könyvet letöltök.

Csökkentheti az információ vagy akár a felhasznált minta súlyát, értékét, hogy 
ilyen széles körben szinte minden hozzáférhető pillanatok alatt, vagy ez csak meg-
könnyíti a munkát?

Szerintem csak megkönnyíti a munkát. Mert a helyzet az, hogy a te lényed, a te 
lényeged ettől nem változik. Nyilván többen és könnyebben férhetnek a tudáshoz, 
az eszközökhöz, és ezáltal könnyebben tudnak ebben a szakmában dolgozni, de az 
igazán komoly embereknek szerintem mindegy, hogy most még lesz száz másik is 
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rajtuk kívül. Úgyis csak én látom meg, hogy abban az van, ami. Biztos, hogy több 
ember tud így dolgozni, ami lehet, hogy nem baj. Több ember lehet stylist, mert 
így sokkal könnyebb, de szerintem a tehetséget, ráérzést nem pótolja a nagyobb, 
könnyebb hozzáférés. 

Akkor számodra abszolút fejlődésnek nevezhető, és segít az információs forra-
dalom?

Igen. Csodálatos. Éjjel-nappal dolgozhatok. Persze lehet, hogy épp ez az, ami rossz 
is benne, hogy éjjel-nappal tudom csinálni. És a baj az, hogy csinálom is. Lehet, 
hogy nem olyan jó, mert soha nem tartok szünetet, amikor benne vagyok egy 
munkában. Nincs az, hogy bezárt a múzeum vagy a könyvtár. Most már egész éj
szaka tudok múzeumozni. 

Ezzel csak az út és a módszer változott, vagy az eredmény jellege és az azzal szem-
ben vagy veletek szemben támasztott követelmények is átalakulhattak?

Szerintem az nem. Nem gondolom. Régen, amikor újságokból kellett kivagdosni, 
akkor is minden azonnal kellett. Épp azon gondolkodtam az egyik nap, hogy mi
lyen csodálatos, hogy van e-mail. Miközben néha egész nap verem a fejem a falba, 
hogy van e-mail, mert mindenki azt hiszi, hogy egész nap az e-mailemet nézem, 
és felháborodva hívogatnak esténként, délután vagy tulajdonképpen bármikor, 
hogy de hát ők elküldték e-mailben. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy én dol
gozom, nem e-mailt nézek. Tehát bizonyos szempontból zavar. Az nagyszerű, 
hogy mindenhez hozzájutok, és másokkal is azonnal meg tudom osztani, amit sze
retnék, de ugyanakkor fáraszt is egy kicsit.

Az internet két irányban is hozzáférhető – a felhasználó mind fogyasztója, mind 
hozzáadója a tartalmaknak –, és a közösségi média szerepe egyre erősebb. Az ezt 
használó emberek közelebb kerülhetnek az eddig csak a képernyőn vagy az újság 
lapjain látott világhoz. Egyre inkább az abban látottakat, közvetítetteket imitálják 
tömegesen. Tágul így a világ? A divat tekintetében ennek milyen hatása van?

Az biztos, hogy mindenkihez sokkal közelebb kerülhet minden. Már nem az törté
nik, mint régen, hogy ha megveszed az újságot, akkor nyílik meg előtted ez a vi
lág, ha nem, akkor nem. Nem beszélve arról, hogy csak behatárolt számú újságot 
vehettél meg akkoriban. Az interneten folyamatosan dobják fel eléd, aminek te 
magadtól utána sem mennél, csak jön veled szembe. Vannak olyan dolgok, ame
lyeknek szándékosan utánamegyek, de például mindig nagyon örülök neki, hogy 
feljön egy csomó olyan információ, ami csak azért jelenhet meg, mert annyi ember 
rak fel annyi mindent. Így pedig az én tudásom is ezerszeresen gazdagodik nap 
mint nap. A dolog ezen része egészen csodálatos.
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Látsz valamiféle negatívumot vagy veszélyt ebben a robbanásban?

A divat vonatkozásában kérdezed?

A divat és a magunkról ennek hatására alkotott és sugárzott kép mikéntje és átala-
kulása vonatkozásában.

Az már megváltozott, amikor az újságok elkezdték azt sulykolni, hogy ők mutat
ják az irányt, ők diktálják, mi a „tuti”. Szerintem az internet által ez a jelenség 
nem erősödött különösebben. Már bőven elég volt a Vogue és a divatlapok, hogy 
mindenképpen lerombolják az önképet, szerintem ez nagyjából megmaradt ezen 
a szinten. Amit a divat sugall, az így vagy úgy, de hat az emberekre. De azt nem 
érzem, hogy jobban befolyásolja ahhoz képest, amikor még csak újságok voltak, 
vagy mondjuk televízió. Már a tévé is bőven elég volt ehhez.

Tehát úgy látod, hogy az a korszak, amiben most élünk, valójában már sokkal ré-
gebben elkezdődött, csak az eszközök fejlődése miatt most kezdjük felismerni újra?

Szerintem igen. Az, hogy ahhoz, hogy szép nő legyél, modellnek kell lenned, az 
nem új. Az ideális nőképen annyit nem rontott az internet vagy a digitális kor.

Ebben a korszakban, ami, mint mondod, nem ma kezdődött, ám meglehetősen 
nagy sebességgel halad előre, és egyre szélesebb körű lesz, ahogy te is mondtad, 
még több emberhez jut el minden, nos, ebben a korszakban a tervezők és a stylistok 
tulajdonképpen minden képi megjelenítés meghatározóiként és az egész folyamat 
átlátóiként jelennek meg. 

Jennifer Ayan és Philip Clark cikke1 a stylistok megváltozó szerepéről a fejlődő 
divatvilágban az „arbiter” kifejezést használja a stylistokra, ami tulajdonképpen a 
döntőbíró szerepének felel meg mind a divat, mind a fogyasztói kultúra világában. 
Te milyen módon érzed ezt a felelősséget, ha egyáltalán?

Szerintem ők a divatvilágban dolgozó stylistokra gondolnak, és én alapvetően nem 
a divatvilágban dolgozom. Persze a filmek is hatással lehetnek a fentiekre, azon
ban én nem dolgoztam még olyan filmen, amely meghatározott volna egy korsza
kot, vagy amely e tekintetben kultuszfilmmé vált volna. Erről a jelenségről is azt 
gondolom azonban, hogy ez sem új keletű. Amióta film létezik, amióta sztárszíné
szek és színésznők vannak, azóta ők diktálják a divatot. Mióta diktálják? Szerin
tem mondjuk a ’30-as évek óta biztosan.

1 http://process.arts.ac.uk/sites/default/files/jennifer-anyan--clarke.pdf

http://process.arts.ac.uk/sites/default/files/jennifer-anyan--clarke.pdf
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A színészek azok, akik a divatot diktálják, vagy azok, akik a színészeknek dik tálják?

A kettő együtt, de a stílus, a divat a közönség számára nyilvánvalóan elsősorban a 
színészekhez kötődik. Valójában persze a tervezők voltak mindig a meghatározók; 
kiváltképp régebben, amikor jellemzően a nagy divattervezők voltak a jelmezter
vezők is. Minden azzal kezdődött, hogy ők megtervezték a színésznők ruháit.

Az imént említett döntőbírói szerep szempontjából talán még fontosabb lehet, hogy 
sok reklámfilmben is dolgoztál, azok pedig a legközvetlenebb módon próbálnak 
hatni az emberek világról alkotott képére. Akár a filmekre, akár a reklámfilmekre 
gondolunk, van-e valami, amit – azon kívül persze, hogy az adott kort leképezd, 
a történetet és a karaktereket meglásd és megjelenítsd vagy épp a reklámfilm kö-
vetelményeinek, céljainak megfelelj – mindenképp szeretnél láttatni, átadni a mun-
káidon keresztül? Van-e valamiféle küldetéstudatod, vagy csak rád jellemző kéz-
jegyed? 

Sajnos nem szoktak rá lehetőséget adni. Annyira érdekes, hogy éppen most teszed 
fel ezt a kérdést, mert napok óta ezzel a kérdéssel foglalkozom magamban, ezzel 
fekszem és ébredek, és az is érdekes, hogy csak most jutottam el ide. Tulajdonkép
pen nem szeretek reklámfilmet csinálni. Talán, mert nem vagyok ebből a szem
pontból elég erős egyéniség ahhoz, hogy ne gyűrjön maga alá a folyamat. Vagy 
hogy fent tudjak maradni úgy, hogy saját üzenetem legyen. A reklámfilmekben 
– nyilvánvalóan az én ízlésem és tudásom mentén, de – egyszerűen csak megpró
bálok megfelelni a megrendelők elvárásainak. Nyilvánvalóan az én ízlésemmel és 
tudásommal, de sohasem próbáltam ennél erősebb lenni. Most azonban napok óta 
ez a kérdés foglalkoztat. Hogy lényegében már csak akkor érdekelne ez az egész, 
ha valamilyen módon szóhoz engedne jutni. Ha egy általam készített reklámfilmet 
látva mindenki tudná, hogy azt én csináltam. Kérdés persze, hogy ez lehetséges-e. 
Hogy nem maga a reklámfilm műfaja és az ilyesfajta önkifejezés-e az, ami ellent
mond egymásnak. És érdekes, hogy pont akkor gondolkozom el ezen, amikor 
 tulajdonképpen abban reménykedem, hogy soha többé nem fogok reklámfilmet 
 csinálni. Valójában én már csak játékfilmben szeretnék dolgozni. Visszatérve a 
kérdésedre, a reklámfilmben nagyon erősnek kell vagy kellett volna lenni. 

Érdekelne, hogy mi az, ami miatt a reklámfilmeket jóval kevésbé szereted? Ha jól 
vettem ki a szavaidból, a kötöttségek és elvárások miatt, amelyeknek Te nem sze-
retsz ennyire megfelelni megkérdőjelezés nélkül? Milyen jellegű elvárások vannak 
itt, amelyek mások, mint egy játékfilmben?

Mesélj egy kicsit részletesebben a reklámfilm-készítésről! A hétköznapokban 
gyakrabban találkozunk ezekkel, mint a játékfilmekkel, mégis, talán kevesebbet 
 tudunk róluk, ezek készítése kevésbé téma a közbeszédben. Milyen megrendelői 
elvárásokkal szembesül itt egy jelmeztervező? Melyek az alapvető különbségek?
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Az a különbség a reklámfilm és a játékfilm között, hogy a játékfilmben tulajdon
képpen én a rendezővel vagyok kapcsolatban, ő átadja nekem, amit át akar adni, 
és onnantól én csinálom a dolgomat. Neki referálok, együtt dolgozunk vele és a 
színészekkel. Kevés embernek kell megfelelni. A lényeg az, hogy egy hullám
hosszon legyünk, egy dolgot akarjunk, ugyanúgy lássuk, vagy ha nem, meggyőz
zük egymást. A reklámfilm ezzel szemben egy burjánzó, szerteágazó világ, ahol 
iszonyú sok ember akar iszonyú sok pénzt keresni. A reklámfilmeknél, ha 
 Magyarországról nézünk rá a folyamatra, a következő történik. Van egy általában 
külföldi megrendelő, akinek van egy külföldi gyártó cége, aki egy itteni gyártó 
céghez fordul. Mire ideér az egész bagázs, már nagyon sokan vannak, húsztól 
akár hatvan vagy száz főig. És mindannyian rettegnek a megrendelőtől, mert 
minden szempontból tőle függenek. Általában nagyon fiatal emberekről beszé
lünk, ha tetszik, fiatal „yuppie”-król. Köztük rengeteg tehetségtelen, semmit sem 
tudó ember is megfordul itt, akikről el sem tudod képzelni, hogy kerültek ide, 
miért alkalmazták őket. Vannak kreatívok, pénzemberek, ilyenek, olyanok. Meg
érkeznek ide, és mondjuk, már egy éve dolgozunk egy adott munkán, és már csak 
tíz nap van a forgatásig, és akkor egyik pillanatról a másikra hirtelen „át-
kreatívolják” az egészet. Rájönnek, hogy mégse így, meg mégse úgy, meg hogy 
úristen, mit mond majd a kliens! Jaj, hát ezt nem merik megmondani, például, 
úristen, a kliens biztos, hogy csak piros zoknit fogad el! És megy ez a parttalan 
folyamat. Ebből egy kabarét lehetne csinálni, egy vígjátékban nagyon jól be lehet
ne mutatni, hogy mi ez a világ. Töméntelen ember pénzelése nem tudom, hogy 
miért, tehát nagyon fura, nagyon kevés kreatív ember vesz benne részt, és van 
egy slepp, akik viszont mindenbe beleszólnak, úgy érzik, hogy mindenhez érte
nek. Persze ez a nagy átlag, csináltam én már csodálatos reklámfilmet is, nyilván 
van olyan is, de átlagban a reklámfilmvilág az valami teljesen nevetséges dolog. 
Végül is, ha megnézed a reklámfilmeket, azok el is mondják azt, hogy ez egy 
ilyen világ. Nem valós világ, hanem egy buta pszeudo-valóság. Nem tudod bizto
san azt sem, hogy kiket akarnak megszólítani. Én például nem tudom. Számomra 
ez egy rémálom. És akkor még ott van az is, hogy nagyon rövid idő áll rendelke
zésre egy reklámfilmnél, és ezek a „megmondóemberek” viszont ahhoz vannak 
hozzászoktatva, hogy az ő pozíciójukban bármit kérhetnek, bármikor. Tehát ha ők 
nekem este 10-kor azt mondják, hogy mondjuk egy Eiffel-torony jelmezt képzel
tek el, és nagyon örülnének annak, ha az reggel 7-re ott lenne, én nem mondha
tom azt, hogy ne hülyéskedj, ezt nem lehet megcsinálni.

Egyébként jobban szeretsz egyedül dolgozni, legalábbis, ami a tervezést és a kon-
cepciót illeti, vagy szívesebben veszel részt közös alkotómunkában? Feltéve per-
sze, hogy valóban hozzáértő emberekkel dolgozhatsz együtt.

Azért nehéz erre válaszolnom, mert a koncepciót mindig egyedül találom ki, de 
biztosan nem zárkóznék el a közös alkotástól sem, talán csak nem volt még alkal
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mam erre. Van, amikor úgy érzem, hogy bizonyos részeket szívesen rábíznék egy 
másik tervezőre. Van tehát olyan munka, melyet szívesen megosztanék valakivel, 
csak ritkán nyílik erre alkalom .

 

Képzeljük el, hogy lehetőséged adódna arra, hogy egy film a te jelmezötleteidből 
szülessen meg. Teljesen a saját ízlésed és ötleteid mentén tervezhetnél jelmezeket, 
melyekhez egy általad kiválasztott rendező filmet készítene. Milyen jelmezeket ter-
veznél? Milyen kort választanál, milyen történetet?

Ez teljesen hangulatfüggő. Most például az 1910-es évek végével dolgozom, és 
 érdekes módon ez tűnik a kilencszázas évek legérdektelenebb időszakának. Az 
egyetlen érdektelen időszaknak. Óriási balszerencsének érzem, hogy ez a néhány 
év a 10-es évek végén épp az, ami ennyire slampos, formátlan időszak volt. Főként 
a női ruhák terén! Szinte kizárólag ez a pár év az, amit kihagynék a divattörténe
lemből. Egyrészt ott van a ’10-es évek eleje, ami csodálatos, a ’20-as évek eleje is, 
mindkettőben boldogan dolgoznék. De igazán az 1800-as évek, a 19. század vonz. 
Még soha nem dolgoztam fel ezt a korszakot, holott ehhez vonzódom talán a leg-
inkább.

Említetted, hogy manapság nem könnyen megfogható, hogy mi történik éppen a 
divatban, és mely irányzat volna az, amelyen keresztül körülhatárolható, megfog-
ható volna a korszak, amelyben élünk. Mit gondolsz, utólag, távlatot nyerve lesz 
majd egyetlen ilyen irányzat?  

Ezt nehéz megjósolni. Annyiféle korhatás éri a mai divatot és egyszerre annyiféle 
korból merít, hogy nincs egy kitapintható gerince. Utólag, visszatekintve elképzel
hető, hogy lesz ilyen. Nem tudom.

Mit gondolsz, mi az oka ennek a divatban is megmutatkozó sokszínűségnek? Ez is 
az információs forradalomra vezethető vissza?

Nem, szerintem nem erről van szó. Sokkal inkább ahhoz van köze, hogy iszonya
tosan nehéz új dolgot kitalálni. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nincs olyan, ami 
ne történt volna már meg korábban a divatvilágban. A divat mindig visszanyúl, és 
valami múltbeliből csinál újat, de mostanra mindenhez visszanyúltak, amihez le
hetett, sőt, manapság egyszerre több mindenhez nyúlnak vissza, mert nem lehet 
már újat kitalálni .

Ezért nem is lehet megmondani, hogy merre tart mindez?

Igen. Habár, számomra van egy izgalmas dolog, mégpedig a férfidivatban – ez pe
dig a teljes elnőiesedés. A női divat szerintem teljesen érdektelen jelen pillanatban. 
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Én szeretem, mert szép, de nem igazán karakteres. A szép ruhákat mindig is imád
tam, és a divattervezők szinte mindig gyönyörű ruhákat csinálnak, de ez nem ér
dekesebb ma, mint mondjuk öt éve volt. 

Gyorsabban is változik, vagy csak sokkal több irányba, mint régebben?

Szerintem a változás sebessége mindig más. A ’10-es években például minden év
ben változott az öltözködés. A ’20-as évek hosszúnak tűnnek, talán mert annyi 
minden történt a divat vonatkozásában. Aztán jöttek a ’30-as, ’40-es évek, ame
lyek összefolytak. Nincs olyan nagy különbség, nem változik olyan gyorsan. Pár 
évvel ezelőttihez képest nincs túl nagy különbség a divatban. Egyedül a férfidivat 
elnőiesedése az, ami mindig megráz engem. Amikor férfiruhát keresek, és nem 
találok. Félre ne érts, nekem nagyon tetszenek a nőies férfiak, de sokszor nem erre 
van szükség. Mást meg nagyon nehéz találni. Nőies férfiruhából rengeteg akad, de 
a másik oldal visszaszorult.

Mekkora részét teszi ki a munkádnak a készen kapható ruhák keresése, válogatása 
és vásárlása? Amikor nem magad tervezel, hanem az üzletek kínálatából öltözteted 
a szereplőket. 

Nagyon nagy részét. Egyrészt reklámfilmekben majdnem mindig. Akkor is, ha 
kosztümös a reklámfilm, mert akkor bérelni szoktam a ruhát. Ilyenkor csak rára
kom a magam körítését, az én képemre állítom össze. Attól is függ persze mindez, 
hogy mennyi pénz áll rendelkezésre egy adott munkára. Az én esetemben nem 
jellemző, hogy nagyon nagy költségvetésű filmeket csinálnék, épp ellenkezőleg. 
Így aztán általában kevesebb mód adódik rá, hogy a terveim alapján csináltassak 
túl sok dolgot. A már említett filmben, melyen most dolgozom, a főszereplők szá
mára készülő kosztümöket felerészben tervezem, felerészben pedig összeváloga
tom őket kölcsönzőkből.

Mit gondolsz, a jövőben elképzelhető az, hogy – például, amikor egy jelmeztervező 
dolgozik, vagy akár az emberek is, amikor a saját megjelenésüket állítják össze, 
a tárgyaikat megtalálják – alapvetően a design és a terv lesz az, ami termékké 
alakul, nem pedig a legyártott tárgy? Mint például a 3D-s nyomtatás elterjedé-
sével? 

Attól tartok, hogy ez mostanában inkább a rosszabb irányba változik. Az emberek 
nem ismerik magukat, legtöbben nem tudják, hogy nekik mi a jó. Azaz, nem azt, 
hogy mi a jó nekik, hanem hogy mi áll jól nekik. Nem ismerik a testüket, alapve
tően még mindig elég konvencionálisak, mennek a többség, a tömeg után. Tehát, 
ha most azt mondanák, hogy az a trendi, hogy 3D-s zsákruhában járjon mindenki, 
akkor biztos, hogy mindenki abban járna. A legtöbben nem találják a maguk vi-
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lágát. Mondhatnánk azt, hogy leginkább a média által befolyásoltak az emberek, 
amikor például azt a jelenséget vizsgáljuk, hogy mindenki ugyanúgy öltözik. De 
ha megnézzük, a 1900-as években is mindenki ugyanabban járt, amiről az mond
ták, hogy „az a tuti”. Vagy gondolj bele, az első párizsi nagyáruház a Hölgyek 
Öröme volt. Tulajdonképpen ugyanez a téboly ment. Azt hiszem, nem változott 
semmi, én azt gondolom, hogy az emberiség sem. Az a problémám, hogy az em
beriség nem hajlandó változni. 

Merre kéne változni?

Valószínűleg az önzés az egyetlen, amin komolyan változtatni kéne. Persze az is 
lehet, hogy ez tartja életben az emberiséget. Hogy van önzés, birtoklás, a mások 
leküzdése. Én ezeket látom a legnagyobb problémáknak. Megoldást persze nem 
tudok, de ezek az alapvető problémák, amelyekben tulajdonképpen nem látok vál
tozást az egész történelmen keresztül. Volt egy kicsit ilyenebb meg olyanabb, de 
végül is a sémák ismétlődnek valahogy.

Azt a hatást sem látod erősödni, hogy az emberek a mindenhol jelen lévő médiá-
nak is köszönhetően egyre inkább termékként tekintenek magukra? Mint ahogy 
mondtad, hogy ez már 1900-ban is így volt, hogy felvették ugyanazt az emberek, 
mert azt mondták, hogy az a tuti, de ez nem erősebb a 21. században, és nem ala-
kult át?

Dehogynem. Erősebb lett, de szerintem a lényeg nem változott.

Ha ki kellene emelned az információs forradalom óta megváltozó eszköztárból, 
megjelenési formákból egy nagyon pozitív és egy nagyon negatív dolgot, mik len-
nének azok? Pozitívnál beszéltél arról, hogy megkönnyíti az információszerzést…

Mondok egy példát a pozitív oldalon. A mostani filmhez Londonba mentem, hogy 
egy kölcsönzőben összeállítsam a ruhákat, elsősorban a statisztákét. Két főszerep
lő ruháját varratom ugyan, de az ingeket és cipőket szerettem volna ebből a köl
csönzőből szerezni számukra, mivel nagyon szép, korabeli darabokat tartanak. Ki
válogattam tehát a statiszták ruháit, de írtam a kölcsönzőnek, hogy ezek mellett 
szeretnék ingeket, cipőket is a főszereplőknek. A válaszuk az volt, hogy ők sajnos 
csak teljes kosztümöket adnak bérbe. De volt ott egy gyönyörű indiai fiú pödört 
bajusszal, ott dolgozik a kölcsönzőben, élmény volt vele találkozni. Iszonyú ked
ves volt, elmondta, hogy ők ugyan nem tudnak eleget tenni a kérésemnek, de meg
adja a speciálisan korhű ruhákat készítő és árusító szabóság számát, ahonnan ők 
maguk is rendelik az ingeket. Azonnal megkerestem őket, ahol hegyekben állnak 
az ingek, és egy napon belül szállítanak, ami tényleg egy csoda. Három hét előké
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születem volt erre a filmre, ami kiemelkedően kevés, és szinte hihetetlen, hogy 
már most tudom, hogy honnan lesz, és hogy lesz ingem és cipőm és nyakkendőm 
és nyakkendőtűm. Régen ez nem történhetett volna meg, ilyenformán bizonyosan 
nem. Régen az is nehezen lett volna kivitelezhető, hogy én magam menjek el a ru
hákért. És az, hogy most az interneten rendelhetek egy nap alatt, és pont azt, ami 
kell, egyszerűen csodálatos. Negatívumként pedig leginkább azt említeném ismét, 
amiről korábban már beszéltem. Hogy nincs nyugtom. Nem hagynak békén. Min
denki folyamatosan össze-vissza küld mindenfélét, és arra számít, hogy én itt ülök, 
és csak arra várok, hogy ő küldjön valamit. Mérlegelés kérdése, hogy mennyire 
fontos azonnal reagálni valamire. Azt hiszem, ha most már mindig ez lesz, és én 
egyfolytában dolgozni fogok, akkor fel kell vennem valakit külön arra, hogy folya
matosan nézze az e-mailjeimet, feldolgozza azokat és válaszoljon rájuk. Mert ez 
elképesztően fontos lett. Azt kérni, hogy néha hagyjanak nyugtot nekem, a mai 
világban nem működőképes. 

Szerinted ez a folyamat tovább mehet? A folyamatos online jelenlét igénye, hogy 
mindig és mindenhol kapcsolódva kell lenni?

Igen. Ezt nem tudom, mert azt sem tudtam volna régen elképzelni, hogy ez lesz. 
A hátterével nem foglalkoztam még. De ha azt nézem, hogy ezt sem gondoltam 
volna, abszolút lehet. Vagy lehet, hogy könnyebb lesz, rögtön az agyadba jön majd 
be az információ, tehát nem kell kinyitni valamit, hanem ide jön be a kérdés, és 
csak továbbmondod a választ. Nyilván az is fog bosszantani, mert éppen benne 
vagyok valamiben, és nem szeretném, hogy az agyamba épp akkor benyúljanak, 
de valószínűleg egyébként könnyű hozzászokni sok mindenhez. Ugyanakkor, ha 
például nem viszem magammal a telefonomat, akkor ideges leszek. És persze az 
sem történhet meg, hogy legalább esténként nem nézem meg az e-mail postafió
kom. Ez már önmagában mindenképp függőséget jelent.

Szerinted ebben hol kell megvonni a határt? 

Én nem gondolom, hogy kellene, szerintem izgalmas, hogy meddig mehet, hova 
juthat el mindez.

Ez fejlődés, tökéletesedés?

Fogalmam sincs, de mindenképp izgalmas, hogy hova tud eljutni. Én inkább kí
váncsian várom, hogy hol a határ. Annak ellenére, hogy bosszantanak dolgok, el
képesztően izgalmasnak találom ezt a részét. Csodálom is, mert nem tudom felérni 
ésszel, és ez számomra csodálatra méltó.
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Egész másról kérdeznélek most. Ha éppen nem munkáról van szó, hanem például 
a saját öltözéked összeállításáról, amikor magadnak vásárolsz, mennyire lehet 
más a látásmódod ebben, mint egy olyannak, aki nem hasonló dologgal foglalko-
zik? Mennyire van igényed arra, hogy egy munkához hasonlóan komoly figyelmet 
fordíts rá?

Az az érdekes, hogy nekem mindig figyelnem kell erre, mert amikor azt mondom, 
hogy ezzel foglalkozom, akkor valahogy úgy kell kinéznem, hogy ezt bizonyít
sam. Ugyanakkor, amikor dolgozom, akkor minél egyszerűbbre veszem magam az 
öltözködésben. Szívem szerint csak egy pólóban járnék – annyira leköt, amivel 
foglalkozom, hogy egyáltalán nincs kedvem foglalkozni a magam öltöztetésével. 
Nincs türelmem hozzá. De nyilvánvalóan nekem azért könnyebb, mert annyira 
„finnyás” vagyok, hogy nem engedem meg magamnak, hogy nagyot hibázzak. Va
lamennyire értek hozzá, nagyjából tudom, hogy mi a jó nekem, de amikor érdekes 
a munkám, akkor egyáltalán nem tudok koncentrálni magamra. Nem tudok el
menni egy üzletbe magamnak vásárolni, mert csak arra tudok koncentrálni, hogy 
a színésznőn mi lesz. De ha nem dolgozom, akkor azért általában foglalkoztat, 
akkor szórakoztat, mert nagyon szeretek öltözködni. 

Utaltál arra, hogy a kosztümös filmek szakterületednek számítanak, szeretsz is ve-
lük foglakozni, és sok téren a régi korok ruhái igényesebbek a maiaknál. A techni-
ka vívmányait viszont üdvözlöd és izgalmasnak találod. Hol veszthettünk el vala-
mit a fejlődésben, mi az a pont, ahol ez az igényesség kihullhatott?

Mivel régen nem volt tömegtermelés, minden nő lényegében varrónő volt. A cselé
dek ruhái is gyönyörűek voltak, társadalmi rétegtől függetlenül nem volt más al
ternatíva . Akkor csak selyem volt vagy vászon, szövet, tehát nem volt kínai gyár
tás, nem volt tömegtermelés, minden kézzel készült, és minden nőnek feladata is 
volt ezt csinálni, ezért készülhetett ilyen mennyiségben. Nekem ezek a régi ruhák 
olyanok, mintha Caravaggiót néznék. Ugyanaz az érzés fog el, mint amikor elme
gyek egy múzeumba festményeket műalkotásokat nézni. Ugyanazt látom. Ezek 
mind festmények és szobrok. Mára azonban ez elveszett. Tömeggyártás van, egy
részt az a lényeg, hogy a vásárolt holmik minél hamarabb tönkremenjenek, más
részt nem számít a kidolgozás. Valahogy összedobják őket. Ég és föld a különbség. 
A technikai vívmányok bizonyos szempontból jók, muszáj volt, hogy eljöjjenek, 
ezt hozta a történelem, a nők már nem otthon ülnek és varrogatnak. Magyarorszá
gon is megszűnt a textilipar, de régen nem is volt olyan ország, amelynek ne lett 
volna textilipara. Vagy hozatta mondjuk a selymet, az anyagot Párizsból. Volt idő, 
amikor szinte kizárólag szép dolgokat csináltak. Ez igaz a ruhákra, a bútorokra is, 
és valószínűleg a ruházat érdekessége is’70-es évek környékén szűnt meg. Valahol 
a ’80-as évek környékére elsekélyesedett minden. Még a ’60-as években készült 
fotókat, akár családi fotókat nézegetve is az az ember érzése, hogy akkoriban min
den férfi és minden nő szép volt. Ez a fajta ápoltság, ez a fajta „look” az – mely 
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szerint minden nőnek kosztümben kellett járnia, minden férfinak öltönyben, meg-
felelő frizurával – amitől mindenki gyönyörű volt, még Magyarországon is, aztán 
mintha mindezt elfújták volna a ’70-es évektől. A korábbi igényesség nem jött 
vissza soha többé. Ma is, ha elmegyek egy textilboltba Párizsban vagy Londonban, 
keresek egy vékony anyagot, amelynek még tartása van, mondjuk a ’20-as évek
hez, gyakorta abba ütközöm, hogy ma már ilyet nem gyártanak, felejtsem el. De 
hátha egyszer még visszatér valami belőle, ki tudja.

Egyéb vonatkozásban is vonzódsz a korokhoz, amelyekben még ezek a ruhák ké-
szültek?

Nagyon, igen. Mindenhol éldegélnék egy kicsit. Persze lehet, hogy úgy járnék, 
mint Woody Allen Éjfélkor Párizsban című filmjében, amelyben az emberek vá
gyakoznak vissza a ’10-es vagy a ’20-as évekbe, és amikor visszakerülnek, persze 
kiderül, hogy lényegében minden korban ugyanaz volt… De igen, nyilvánvalóan 
vágyakozom ezekbe a korokba. 

Még a legelején tettél egy megjegyzést arra vonatkozóan, hogy Magyarországon a 
filmes és a divatvilág sem kedvező terep ahhoz, hogy dolgozz. Miért van ez?

Talán azért van így, mert minket a szocializmus elvitt más terekre. Számomra fel
foghatatlan, hogy ötven év hogyan lehetett arra elég, hogy kiöljön mindent az em
berekből, mindenféle igényt, kultúrát. Hogy bele tudjanak állni egyfajta igényte
lenségbe, ilyen gyorsan. Alig történik valami a divat világában, csak mutatóba 
egy-két dolog, de élő divat nincs. Vagy mondjuk, textilipar sincs, régi jelmezköl
csönzés alig létezik. Egyébként volt, például a MAFILM-nek a jelmezkölcsön zője, 
de sosem volt olyan, mint Európa más városaiban. Azért ott voltak csodálatos dol
gok, de a rendszerváltáskor a fél raktárt elégették arra hivatkozva, hogy az selejt. 
Erre a sorsra jutottak még az ónémet bútorok is. Volt egy olyan időszak 
 Magyarországon, amikor az ónémet bútor ciki volt, így aztán eltüzelték. Nem aka
rok minősítő szavakat használni az emberi sötétségre. A ’40-es, ’50-es években 
nálunk is készültek komoly kivitelezésű filmek, de a későbbiekben nem őrizték 
meg az értékeket. A szocializmusban pedig sok minden elromlott. 

Szerinted merrefelé tartunk most?

A világ vagy mi, Magyarország?

Mindkettő.

Nincs sok bizodalmam, de azért mindig megpróbálok nagyon reménykedni, mert 
nem szeretek búslakodni. Tulajdonképpen egyre kevésbé vannak pozitív érzéseim 
az egésszel kapcsolatban. Igazából egy kicsit félek is. Nyilvánvalóan nagyban be
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folyásol minket a világ is. Persze ha csak itt rossz, akkor el lehet innen menni. Az 
még a jobbik eset lenne, ha csak itt rossz, de a világ jó. Sajnos nem ez van. Most 
ott tartok, hogy nem szívesen gondolok a „mi lesz?”-re, mert nem látok olyan ró
zsás kilátásokat. Nem is tudom, annyira mélyen azért nem ásom bele magam…

Világviszonylatban, visszatérve a fogyasztói kultúrára, amikor reklámfilmekben 
dolgoztál, azt tulajdonképpen azért sem kedvelted annyira, mert úgy érezted, hogy 
ez az igényességet negatívan befolyásoló folyamat része?

Sajnos inkább magamra vetítettem ki, nem össztársadalmi folyamatokra. Nem is 
annyira a hatása zavar, inkább arról van szó, hogy a mai napig sem tudom megér
teni, hogy hogyan lehet hatása ennek az emberekre. Nem tudom felfogni, hogy 
valakire ez hogyan hathat. A pazarlás, a pénzkidobás viszont mindig borzasztóan 
zavart. Amennyi pénz elfolyik itt, az egész világ jóllakhatna belőle, komolyan 
mondom. Tudod, mennyi reklámfilmet gyártanak egy évben? Azzal a pénzzel 
megoldódna minden problémája az emberiségnek. Ez nyilván túlzás de nem em-
beri léptékű pénzek mennek el, engem ez zavart mindig. 

Ehhez hozzátartozik, hogy kidobásra gyártják a tárgyakat, és a reklámfilmek is 
erre sarkallnak?

Nem, ez egy külön pazarlás. Hogy annyi élősködőt fenntartanak, akikről már me
séltem. Akik ötlettelenül ötletelnek itt, szállodában lakatják őket, basáskodnak 
egész nap, hogy ez kell, az kell, aztán mégsem az kell. Teljesen értelmetlen az 
egész dolog. Talán már visszaszorulóban van, de sok évbe került, amíg rájöttek, 
hogy nem szabad erre ennyi pénzt áldozni. A sok semmirekellő elképesztő fizeté
sért héderel, és nagyon sokszor úgy választják meg, hogy melyik országban fog
nak forgatni, hogy épp hol van kedvük szórakozni. Mondhatjuk azt is, hogy amit 
reklámoznak, erkölcstelen, de az, ahogy elkészítik, az is elég erkölcstelen. Nem 
szoktam mélyen elgondolkozni ezen, mert akkor úgy érezném, hogy leköphetem 
magam. Vannak persze művészi reklámok is, ezeknél tulajdonképpen valahol 
mindegy, hogy mit reklámoznak, egyszerűen csodálatosan néznek ki. 

Az általad a ruhák terén enyhén elmarasztalt ’70-es, ’80-as évekhez képest most 
szerinted egy igényesebb, sokszínűbb korszakban vagyunk?

Igen, igen. Ezzel az „egyenruha”-jelenséggel van most problémám, de talán ez is 
mindig volt. A fiúknál egyébként jobban zavar, mint a lányoknál.

Ha te lennél a világ stylistja, merre szabnád az irányt?

Nem tudom, ezen most el kell gondolkodnom. Azért nehéz a kérdés, mert a pénz 
olyan erős befolyásoló tényező, hogy még ha lenne is egy remek ötletem, hogy 
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engedhetné meg magának mindenki. Vagy talán éppen erre kellene valamit kita
lálni, hogy megengedhesse magának mindenki, nem tudom. Ami engem jobban 
érdekelne, az éppen az „egyen-divat”. A divatban ugye az történik, hogy a nagy 
tervezők által kitalált trendet a tömeggyártók leszűrik, és ennek hatására például 
mindenki sárgában jár ezen a nyáron, és mindenkinek magas nyakú felsője lesz. 
Ez önmagában nem olyan nagy baj. Ha az emberek megtanulnák, hogy mi áll jól 
nekik, az jó lenne. London egyszerűen csoda! A fekete csajok és az indiaiak, meg 
mindenki… Ami ott történik a divatban, az hihetetlen. Mindenkinek látnia kel-
lene. Talán a szabadság sokat segít. Ott olyan szabadok, hogy bármit, akármit 
 felvesznek. Lehet, hogy ez a kulcs: szabadnak lenni. Ez tulajdonképpen Nyugat-
Európában megvan, és Amerikában is. Nálunk még nincs. Itt nagyon ragaszkod
nak az emberek a tömegnyomáshoz. Ami ott van, az viszont elképesztő, egész nap 
csak azt nézném legszívesebben. Magam sem tudnék jobbat kitalálni.

Mit lehet kezdeni azzal, hogy a pénz ennyire nagy súllyal van jelen? Azért is sze-
retsz jobban játékfilmeken dolgozni, mert ott a pénz közvetlenül nincs jelen a mun-
kádban, azaz szakmailag szabadabb a kezed, kevésbé szólnak bele a munkádba?

Igen, ez így van, de a pénz persze a játékfilmeket is befolyásolja. A játékfilmeknél 
is van egy keret, és gyakran előfordul, hogy a rendező sokkal többet akar, mint 
amire az elég. Ehhez viszont már nagyon hozzászoktam. Sokszor előfordult, hogy 
nem volt elég pénzem a filmekre. Így aztán megtanultam, hogy bármiből bármit, 
bármilyen nagynak kinéző filmet meg tudok csinálni. Ez az egyik erősségem. Pél
dául a Greenaway-filmnél, ott sem volt pénz. Mindig igényes rendezőkkel dolgoz
tam, de általában művészfilmeken, ahol nincs olyan nagy pénz. Mostanra ez már 
nem is jelent nagy problémát, sőt, tavaly nyáron egy ’40-es években játszódó, ka
nadai tévéfilmsorozaton dolgoztam, ahol egy kicsit nagyobb volt a keret. Olyan 
zavarban voltam, hogy alig tudtam elkölteni. Annyira hozzá vagyok szokva, hogy 
bármiből bármit, hogy ha több pénz van, inkább az a fura.

Amikor elkezdesz dolgozni egy filmen, amely mondjuk 1918-ban játszódik, azon 
kívül, hogy ismered a kort, kezedbe adják a forgatókönyvet, és tudod, hogy milyen 
színészekkel fogsz dolgozni, a rendező mennyire pontosan szabja meg az egészet? 
Ad megrendelést például arra, hogy melyik ruha pontosan hogyan nézzen ki?

Ez változó, a rendezőnek általában nincs pontos elképzelése a ruháról, inkább a 
hangulat, a világítás, a színvilág, a karakterológia az, amiről beszélgetünk, és az
tán én jövök azzal elő, hogy milyen lesz a ruha. Van olyan helyzet is, például pont 
ebben a kanadai tévéfilmsorozatban, amikor minden epizódnak más a rendezője. 
A rendező ott pusztán egy végrehajtó ember, nem az övé a film. Az első rendező
vel én nem is találkoztam majdnem a forgatás napjáig. Senkit nem érdekelt, hogy 
milyen a ruha. Én tettem a dolgomat, pár nappal a forgatás előtt ránéztek, és kész. 
Nagyon fura volt.
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Jó ennyire szabadon dolgozni, vagy ez a másik véglet szintén nem olyan kedvező?

Ez is nagyon jó. Élveztem, nagyon megdöbbentett, de nagyon élveztem. Azt csi
náltam, amit akartam. A reklámfilm más, de a többi játékfilmben a rendezővel 
együtt alapozzuk meg az egészet. A reklámfilm persze más (bár ott is lehet na
gyon erős a rendező, vagy nem, ebből a szempontból hasonló a dolog). De a rek
lámfilmben van egy ruhapróba, arra odajön a rendező, az operatőr és az egész 
nagy slepp. Felöltöztetsz valakit, az oda kiáll, és mindenki elkezd mondjuk 
ötletelni. Van, hogy csak állok ott órákig, és hallgatom a borzalmakat. És nem 
mondhatom el, hogy mit gondolok az ötleteikről és az ízlésükről. Gyakran úgy jö
vök el, hogy soha többé nem csinálom. Rémálom. És persze azért csinálja az em
ber, mert viszonylag rövid idő alatt lemegy, és nagyon sok pénzt kapsz érte.

Azt is említetted, hogy szerinted a lényeg tulajdonképpen nem változott, és azok 
a problémák, amelyeket a médiával kapcsolatban ma felvetnek, tulajdonképpen a 
20. század elejétől fogva ugyanúgy ott vannak, csak terjedő eszköztárral. Ha elfo-
gadjuk azt az állítást, hogy a ma problémái nem ma születtek, és bizonyos értelem-
ben csupán bővült, vagy valamelyest módosult azok köre, vajon a megoldás, amit 
keresünk, vagy ahova próbálunk eljutni, új? Az új irány, a „design for all”, a fenn-
tartható fejlődés, jobban figyelni a környezetre, és hasonlóak…

Ez a téma nem véletlenül most lett ennyire aktuális. Mostanra annyira elburjánzott 
minden, valóban olyan mérvű a probléma a Földre és az emberiségre nézve, hogy 
most már tényleg foglalkozni kell vele . A tömegtermelés, a nagy üzletláncok és 
üzletházak kiszorították a kistermelőt és a kisiparost, kiskereskedőt. A baj koráb
ban kezdődött, de nagyon gyorsan alakult ki azután. Akkor kezdődött, amikor a 
Hölgyek öröme.2 Amiből aztán kialakult, hogy a plázák kitúrják a kis üzleteket. 
De már akkor elkezdődött, amikor megnyílt a La Fayette. Volt a kis szabóember, 
akinek az áruházban dolgozott az unokája, aki nála lakott. Könyörgött neki, hogy 
segítsen a próbánál, mert jön egy nagyon fontos kliens. A lány elmondta, hogy az 
áruház nem engedi, hogy másnak dolgozzon, akkor rögtön kirúgnák. A nagyapa, 
aki egy csodálatos kis szabóember, éhezik, mert megépült a nagyáruház, és már 
minden hölgy oda jár, a La Fayette-be. Ott kezdődött. Ott indult el ez a rémálom, 
de akkor még csak az elején tartottunk.

2 Hölgyek öröme (The Paradise) Émile Zola regényéből készült angol filmdrámasorozat, 2012, 
http://www.port.hu/holgyek_orome_the_paradise/pls/w/films.film_page?i_film_id=141380

http://www.port.hu/holgyek_orome_the_paradise/pls/w/films.film_page?i_film_id=141380
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Biztatónak találod, hogy mostanában születtek megoldási javaslatok, vagy ezek-
ben nem hiszel, mert ezeket a kényszer szülte, és talán már túl késő?

Nem, én sosem gondolom, hogy túl késő lenne. De tudod, mit gondolok? Azt, 
hogy nem tudom komolyan venni, mert ezek nem olyan erős dolgok a nagyhatal
makkal szemben. Ezek léteznek, de nincs erejük. Nem késő, de nem veszik őket 
komolyan, ezek csak ilyen bedobott dolgok. Az a szegény pár ember, aki ezzel 
foglalkozik, életét áldozza érte, de a hatalom a pénz érdekében nem foglalkozik 
vele. Ugyanúgy, ahogy le tudnak dobni egy atombombát bármikor bárkire, nekem 
sajnos az a problémám, hogy ezeket ma sem veszik komolyan, sem a környezetvé
delmet, sem a túlnépesedést, semmit. Vannak, akik ezeket előterjesztik, foglalkoz
nak vele, de azokban, akiknek hatalmában állna bevezetni, nem bízom. Szerintem 
a pozitív hozzáállást, ahogy muszáj lenne most a világnak viselkednie, még min
dig játékszernek tekintik. Olyan nagy a hatalom- és pénzéhség, hogy igazából nem 
jut át az emberek agyán. Nem foglalkoznak azzal, hogy mi lesz. Ezek az emberek 
úgy gondolják, hogy biztosították már az ükunokáiknak is a megélhetést, de nem 
tudom, ezt hogy gondolhatják megnyugtatónak, ha elpusztul a Föld. Ennek ellené
re bíznak a sérthetetlenségükben. Mégis, minden ilyen törekvést nagyon csodálok, 
és azt gondolom, hogy soha nincs késő. Csak, sajnos, nem vesszük eléggé ko-
molyan .
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Határtalan 
médiakultúra

Mint ahogy azt a kötet címválasztása is 
tükrözi, a korunk és kultúránk jellemzésére 
használt terminusok közül 
a határ / határtalanság fogalompár 
számunkra megkerülhetetlen. 
A határtalanságot a korszak leírására talán 
az egyik legmegfelelőbb jelzőnek tartjuk. 
A határ fogalmainak központi szerepére 
a posztmodern gondolkodók is felhívják 
a figyelmünket. Különösen arra, 
hogy az általuk posztmodernként leírt 
korszakban beállt alapvető változás 
többek között a határok természetében 
beállt változást jelenti, és ez vonatkozik 
a társadalmi, fogalmi és természeti 
határokra is.
E metaváltozás elemzése és megértése 
nem könnyű. A kötet több írásában 
előkerülő tény, hogy a változás kimenetele 
jelenleg teljesen bizonytalan, 
és az irányok, amelyeket felvehet, 
egymástól radikálisan el is térhetnek.
Vajon mi késztet valakit arra például, 
hogy időkapszulát készítsen? És mi 
alapján dönti el, hogy mit helyez el 
benne? Feltehetően az őrzés szándéka, 
a fennmaradás reménye, a megszűnéstől 
való félelem elleni lépésként érzékelhetjük 
ezt. Ugyanakkor azt is gondolhatjuk, 
hogy az időkapszula készítői fontosnak 
tekintik azt vagy azokat a jelenségeket, 
dolgokat, eseményeket, amelyek nyomát 
az időkapszulában elhelyezni szándékoznak. 
Nem az idők emlékezetére bízzák 
tartalmát, pusztán valamely következő 
generációval való érintkezés, találkozás 
vágya vezérli őket. 
Valahogy mi is így vagyunk a kötet 
írásaival, a kötet megjelentetésének 
szándékával.

Mert fontos, hogy jól döntsön!
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