
Elôszó

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy képernyôfüggôk lettünk. Az ezredfordulóig a televízió, ma pedig már a 
számítógép és a mobileszközök képernyôjén zajló események kötik le fi gyelmünk és idônk java részét. A mé-
diaszövegek – videók, zenék, blogok, hírek, játékok – virtuális terében élünk, sôt ezt a teret magunk is aktívan 
alakítjuk: letöltünk és megosztunk. Ez indokolja leginkább, hogy a médiával kapcsolatos ismereteinket bôvítsük, 
hogy jobban értsük, milyen szabályszerûségek szerint mûködik ez az egész világot átszövô bonyolult rendszer. 
Értôen kövessük a médiával kapcsolatban felvetôdô kérdéseket. Milyen eseményekre érzékeny a hírgyártó és 
miért éppen azokra? Hogyan szólítja meg egy kiadó, egy csatorna vagy egy portál a közönséget? Miért kíséri 
idônként túlzott ellenszenv vagy rokonszenv a média mûködését? Mi a helye a fi lmkultúrának a mai emberek 
életében?
 A mozgóképkultúra és médiaismeret különlegessége az iskolákban az, hogy olyasmivel foglalkozik, ami a 
jelenben történik, és ami a mindennapi kultúránk meghatározó része. A diákok joggal érezhetik azt, hogy végre 
egy tárgy, ahol nincsenek eleve ismerethátrányban. Sôt – legalábbis ami az eszközhasználatot illeti – még 
többet is tudhatnak tanáraiknál. A tanárok pedig azt, hogy a megszokottnál ugyan kevésbé támaszkodhatnak 
biztos háttérismeretekre, de nagyobb teret adhatnak a személyes tapasztalatoknak. Szerencsés esetben ez 
mindenkire inspirálóan hathat majd. 
 Ez a tankönyv azért készült, hogy a tanulóknak és a tanároknak is fogódzókat adjon ahhoz, hogy felismer-
jék, megértsék és szakszerûen értelmezni tudják a médiával kapcsolatos problémákat. A képanyag nemcsak 
színesíti az oldalakat, de az azokban rejlô vizuális információ rengeteg megfi gyelésre ad lehetôséget. A kék és 
narancssárga háttérrel jelölt részek valóságból vett példákat mutatnak be. A zöld és barna alányomással jelölt 
szövegek pedig a tudnivalók „kemény magját”, a meghatározásokat, szabályszerûségeket emelik ki. 
 A tankönyvben található feladatok aktív részvételre és gondolkodásra késztetnek azzal, hogy többnyire 
nincs egyértelmûen jó vagy rossz megoldások. Céljuk, hogy ráirányítsák a fi gyelmet a médiával, a fi lmekkel 
kapcsolatos jelenségekre, ösztönzést adjanak az önálló kutatásokhoz, elemzésekhez, és alkalmat adjanak a 
tanulói vélemények kifejtésére és megvitatására. Mindezek révén ki fog derülni, hogy a média tanulmányozása 
hihetetlenül izgalmas és idôszerû mindannyiunk számára. 
 Jó munkát kívánunk!
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Médiaismeret
I.
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1. Média, pesszimizmus és optimizmus

Ó R A I  F E L A D AT

Ellentétes vélemények az emberi gondolatok és érzések közvetítôeszközeirôl  Készítsetek papírcsíkokat 
az alábbi mondatkezdemények feltüntetésével!  Alkossatok párokat! Keverjétek össze a csíkokat, s aztán minden pár 
húzzon egyet! Elôször a párotokkal alakítsatok ki egy közös álláspontot, és egészítsétek ki a csíkon olvasható, meg-
kezdett gondolatot! Olvassátok fel az állításotokat, s szavaztassátok meg a többieket, hogy milyen mértékben értenek 
egyet veletek! (teljesen, lényegében, egyáltalán nem) Vitassátok meg az érveiteket, vessétek össze az ellenérvekkel!

• Én, ha tehetném, betiltanám az összes csatornát, mert …
• Ne szidja senki a médiát! Az emberek többsége onnan tudja meg, hogy …
• Mintha az ember már egy robot lenne! A facebook szabja meg, hogy …
• Mindent elönt az izomagyú agresszió! És bárki bárhogy védi, ez a tévé miatt van így, hisz …
• A tévé meg az internet nagyon hamar elveszi a gyerekek gyerekkorát, mert …
• Az internet miatt sokkal szegényesebb az életünk, mint azoké, akik régebben voltak fi atalok, mert …
• A média nagyon is hasznos szerintem, mert …
• A tévé miatt az embernek komplexusai lesznek, hogy ô milyen kis szürke veréb, mert …
• A médiával tényleg könnyen lehet az embereket befolyásolni, hisz …
• Ne túlozzunk! A média csak pótszer, mint …
• A tévét meg az internetet sokan vezetékes drognak nevezik. Nekem van is olyan ismerôsöm, aki …
• Aki nem tudja elzárni, meg is érdemli! Miért a média volna felelôs azért, hogy …

I. M É D I A I S M E R E T

Bevezetés a médiaszövegek tengerébe

Platón (i. e. 427–347)         

Sir William Berkeley (1606–1677)

Platón, a fi lozófus egykor arról értekezett, hogy „a 
kézírás miatt a diák felejteni fog, mert nem fogja az 
emlékezôképességét használni”. Sir William Berkeley, Ka-
lifornia 17. századi kormányzója azt mondta: „Köszönetet 
mondok Istennek, hogy nincsenek iskolák és nincs nyom-
tatás... Mert a tanulás engedetlenséget, másként gondol-
kodást és szektákat hozott a világra, a nyomtatás pedig 
nyilvánossá tette ezeket, és a legjobb kormány ellen izgat. 
Isten óvjon bennünket mindkettôtôl.”
XII. Pius pápa szerint „…a televízió ördögi hatalommal bír, 
amely még traumatikusabb, mint a fi lmé, mert képes arra, 
hogy az otthonok falain belül teremtse meg a materializ-
mus, a hedonizmus és a frivolitás mérgezô atmoszféráját, 
amellyel a moziban is oly gyakran találkozni”. A Profesz-
szorok Batthyány Köre szerint: „Az ízlés, a tapintat, a jó 
modor és a jó szándék nyomaitól is megszabadult »érték-
semleges« sajtó súlyos pusztítást visz végbe a lelkekben...
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A fô kereskedelmi csatornák az elfogulatlanság örve alatt 
botránykeltô és megbotránkoztató szabadosságot, az er-
kölcsi rendet felforgató szellemet sugároznak magukból. ... 
A rengeteg ránk zúduló információ között a ma embere 
nem tud kiigazodni, feladta az igazságkeresést, és a kultú-
ra máza is lekopott róla... Aki ezeket uralja, az magához 
köti az emberek többségét, s ezzel diktálni tudja a divatot, 
és markában tartja a közvéleményt... A média egészét szi-
gorú erkölcsi felügyelet alá kellene helyezni.”   
Ezzel szemben például Douglas Rushkoff professzor szerint 
az interaktív új média, a közösségi oldalaktól a szerepjá-
tékokig „lehetôvé teszik a fi atalok számára, hogy a maguk 
jogán válhassanak a kultúra alakítóivá, és így kikerüljenek 
a »szülôi kapuôrök« ellenôrzése alól”.

XII. Pius pápa (1876–1958)

Az új médiumok megjelenése átrajzolja
a nyilvánosság határait, a kiszolgáltatottabb
társadalmi csoportokról is szó esik

Douglas Rushkoff író, médiatudós A Professzorok Batthyány Köre a polgári értékrend alapján keres
válaszokat a jövôt befolyásoló kérdésekre

Túlzott félelmek és várakozások  Látható, hogy az egyes 
médiumok megjelenése a maga idejében többnyire óriási ria-
dalommal (s tegyük hozzá, néha túlzott optimizmussal) járt. Az 
újságok, majd a rádió és a televízió s legutóbb az internet széles 
körû elterjedése egyszerre volt rémisztô és reményteli.
Rémisztô, mert a megszokott, olykor értékközvetítônek számító 
kommunikációs formákhoz képest váratlanul tágította a nyilvá-
nosság kereteit. Az újság a könyvekhez, a televízió a mértékadó 
sajtóhoz, az internet a jól szabályozható, a lakosság egészét elérô 
televíziós és rádiós mûsorszóráshoz képest látszott veszélyes, sôt 
akár romboló hatású médiumnak. Egy-egy új médium tömeges el-
terjedése olyan szövegeket (témákat és megfogalmazásmódokat) 
tett elfogadottá, ami addig elképzelhetetlennek tûnt. Botrányos-
nak, az együttélés normáit veszélyeztetônek, amely egyre tágítot-
ta a nyilvánosan megvitatható, addig a privát létbe záródó vagy 
a kizárólag szigorúan zárt „intézményi kezeléssel” megbeszélt 
ügyeket. A legutóbbi idôkig nem sokkolták a nagyérdemût sza-
lagcímekkel az orvosi vagy ügyvédi titkokban rejtôzô vagy akár 
a gyónásban feloldozott normasértések (például a családon belüli 
erôszakkal kapcsolatban).Ugyanakkor egy-egy új médium megje-
lenéséhez sok remény is társult. Elsôsorban az, hogy a kiszolgál-
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tatott, információtól megfosztott vagy csak a hivatalosan enge-
délyezett tájékoztatáshoz hozzájutó nagy társadalmi csoportok 
(szegények, nôk, gyerekek, kisebbségek) is láthatóvá válnak. 
Az ô érdekeik is hangot kapnak majd azokon a médiafelülete-
ken, amit a hatalom immár nem hagyhat fi gyelmen kívül, és ily 
módon igazságosabb, demokratikusabb lesz a világ.

A napjainkban zajló médiaforradalom  Az utolsó,  
drámai erôvel zajló médiaforradalom a digitális médiumok, 
elsôsorban az internet és a mobilszolgáltatások elképesztô 
ütemû terjedésével még most is zajlik. Ez az elsô olyan mé-
dium, amely kifejezetten támogatja, hogy a médiafogyasztó 
közönség maga is aktívan vegyen részt a nyilvános kommu-
nikációban. Mindez olyan gyökeres változásokhoz vezethet a 
társadalomszervezôdésben, a mindennapi élet kultúrájában, 
sôt a hatalmi elitek kiválasztásában és mûködésében egy-
aránt, melyet ma még a kutatók sem látnak tisztán.

A médiaszöveg-elôállítás és -közlés évezredes 
monopóliumának vége

A médiapesszimista felfogás a médiával kapcsolatos félelmek nézetrendszereként veszélyforrást lát a minden-
kori új médiában: úgy véli, hogy az a tömegek káros befolyásolásának az eszköze, amelynek hatására elvesz-
nek a régi értékek, és az emberek elbutulnak. A médiával kapcsolatos túlzott várakozás a médiaoptimistákra 
jellemzô, akik szerint az új média mindig jobbá teszi a társadalmat. Elviszi a „kultúrát” és a tudást az 
emberekhez, megkönnyíti számukra a közügyekrôl való tájékozódást és a politikai döntéshozatalba való 
bekapcsolódást, vagyis a társadalmi egyenlôtlenségek és igazságtalanságok kiegyenlítésének eszköze lehet. 
A médiáról szóló gondolkodás pesszimista vagy optimista felfogása egyaránt túlzó, tudományosan nem 
alátámasztott, kutatásokkal soha nem igazolt hatásokat tulajdonít a médiának.

Lance Armstrong a valaha élt egyik legsikeresebb ke-
rékpáros, a Livestrong rákellenes alapítvány elnöke, 
aki felgyógyult a rákból,  elismerte, hogy doppingolt, 
és ennek köszönhetôen nyerte meg hétszer is a Tour 
de France-t. Az amerikai kerékpáros Oprah Winfrey 
televíziós show-mûsorában beszélt a doppingolásról. 

Házi feladat | Készítsetek felmérést a média vélelmezett hatásáról! Kérdezzetek meg különbözô nemû, 
életkorú és foglalkozású embereket! A módszer az legyen, hogy az órai feladatban befejezett mondatokból 
válasszatok ki tízet, és arról kérdezzétek ismerôseiteket, mennyire értenek egyet az állítással. Egyáltalában 
nem, részben vagy teljesen! Az eredményeket egyszerû táblázatba foglalva mutassátok be a következô órán! 

I.

2. A médiaoktatás célja

Ó R A I  F E L A D AT

M É D I A I S M E R E T
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Armstrong állva hagyta a hegyen ellenfeleitHétszer volt elsô a Touron

A gyôzelmi dobogón

A kerékpáros Bush elnökkel
és családjával

Armstrong felépült a rákból, és erôsebben tért vissza, mint betegsége elôtt

A kerékpáros a kínpadon

Fogalmazzatok meg néhány feltevést arról, vajon milyen 
szerepe volt a médiának a kerékpáros sikerében és bu-
kásában! Milyen érdekek mentén fogalmazhatta meg a 
média a csodakerékpárosról szóló tudósításokat, közve-
títéseket, háttérmûsorokat!

11
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A médiamûveltség azon képességek összessége, amely ahhoz szükséges, hogy a különbözô médiafor-
mákhoz hozzáférjünk, ezeket a formákat elemezni, értékelni és elôállítani tudjuk. A médiamûveltség nem 
csupán a média által közvetített tartalmakra vonatkozik, hanem a média mûködésének, a társadalmi 
szempontból problematikus médiajelenségeknek a kritikus értelmezésére is. 

Talán a mindenkori új média kettôs – op-
timista és pesszimista – megítélésének 
köszönhetô, hogy az iskolában kialakítan-
dó és az élethosszig tartó tanulás során fo-
lyamatosan fejlesztendô médiamûveltséggel 
kapcsolatban is két megközelítés ütközik. 
(Vagy jobb esetben egészíti ki egymást.) Az 
egyik szerint a médiamûveltség abban segít, 
hogy a felnövekvô generációk élvezettel, de 
kritikusan és kreatívan használják a médiát. 
A másik szerint a médiaoktatás elsôdleges 
feladata az, hogy a fi atalok ismerjék fel és 
kerüljék el a média veszélyeit: a butítást, a 
kulturális igénytelenséget, a konfl iktushelyze-
tek erôszakos megoldásának médiában oly 
gyakran látható mintáit, a manipulációt és a 
függôséget. 

Sokkot okozott világszerte az amerikai iskolai ámokfutás

Mire ez a kislány gimnáziumba megy, már egy új médiatankönyvre lesz 
szükség

Mindannyian megrendülünk, amikor véres eseményekrôl 
hallunk, de különösen, ha az áldozatok vagy akár az 
elkövetôk fi atalok, még inkább, ha gyerekek.
2012 végén kavarta fel az egész világot az újabb ameri-
kai tragédia, a connecticuti kisvárosban történt iskolai mé-
szárlás, ahol húsz gyerek és hat felnôtt, köztük a merénylô 
édesanyja is meghalt. Az amerikai alkotmány második ki-
egészítése szavatolja a fegyverviselés szabadságát, így a 
jogszabályok módosításának lehetôségét keresô Obama el-
nök nincs könnyû helyzetben, amikor a most már rendszere-
sen ismétlôdô iskolai vérengzéseknek megálljt parancsolna.
A békés Norvégiában néhány éve valaki egy nyári tábor-
ban majd kilencven fi atalt mészárolt le, a világ alig talált 

A médiában megjelenô tartalom és a közvélemény 

I. M É D I A I S M E R E T
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Kritikus és tudatos olvasatra csak akkor van esélyünk, ha ismerjük a médiaszövegek
– elôállításának alapjait;
– nyelvi-szövegtani sajátosságainak alapjait;
– ha eleget tudunk a média társadalmi beágyazottságáról. (Vagyis a médiát mûködtetô üzleti és hatalmi 
érdekek és a nyilvánosságot szabályozó szabadságjogok és -fékek egyensúlyáról és torzulásairól).

szavakat a szörnyûségre. Ezekrôl a történetekrôl a médiából értesülünk, internetes portálokról, a televízió 
és a rádió híreibôl, az újságok címlapjairól. Sokan úgy vélik, hogy talán ezek a borzalmas események 
meg sem történtek volna, ha nem zúdulna az emberekre, fôleg a fi atalokra annyi erôszak a képernyôkrôl. 
Mutatnak jelek arra, hogy az elkövetôk nagyon is számoltak azzal, hogy tettük pillanatok alatt bejárja a 
világsajtót. Talán az is közrejátszott abban, hogy elkövették tetteiket, hogy egy pillanat alatt világszerte 
ismertek legyenek, s ha rettenettel is, de ôket bámulja az emberiség.

A média mûködésének megértéséhez szükséges háttérismeretek 
 Ahhoz, hogy mindezt jobban értsük, tudnunk kellene:

– hogyan, milyen szervezeti keretekben, miféle „játékszabályok” 
mentén mûködik a média;
– hogyan alakítja, módosítja annak mûködését az állandó tech-
nikai fejlesztés, a mobil- és netes kommunikáció elképesztô iramú 
terjedése;

A fától az erdôt…  A közvéleményt mélyen felkavaró esemé-
nyek valóságos hír- és publicisztikai lavinát indítanak el a nyilvá-
nosságot elérô médiafelületeken. Intenzív és éles társadalmi vitákat 
gerjesztenek, melyeket újra csak a médiafelületek, a frekvenciák és 
a látogatott weblapok tulajdonosai, a médiaintézmények közvetí-
tenek. 
De vajon irányítják is ezeket a vitákat a média intézményeit 
képviselô újságírók, szerkesztôk, riporterek? S a hatalmat gya-
korlók, a politikai döntéshozók vajon kívülrôl fi gyelik és elemzik 
csupán mindazt, ami a nyilvánosságban zajlik, vagy maguk is ak-
tív résztvevôként lépnek fel a vitákban? S ha igen, a társadalmi 
együttélést szabályozó, állandóan mozgásban lévô jogalkotással 
avatkoznak a dolgok menetébe, netán médiatulajdont szerezve, közvetlenül befolyásolnák mindazt, ami a 
médiában látszik és hallatszik?

A médiával kapcsolatban rengeteg elhamarkodott vélemény, tájékozatlanságra utaló megállapítás, tényekkel 
kevéssé igazolható elôítélet kering a köztudatban. Véleménye mindenkinek van a mûsorokról. Arról, hogy miféle 
világ az, ahol ilyen „fontosat és feleslegeset, informatívat, szórakoztatót és szemetet” néz (kell nézni, nézhet) 
az ember, s különösen a fi atal. A probléma az, hogy a média közel sem azonos a médiafelületeken elérhetô 
szövegek összességével. A közönség pedig csak a szövegek töredékéhez jut hozzá, annak alapján ítélkezik. 
A néhány sorral feljebb feltett kérdésekre például biztosan nem fogunk választ kapni akkor, ha csupán rápillan-
tunk a hírportálok gyorsan cserélôdô anyagára vagy fél szemmel ránézünk az esti híradóra. 

A tavaszi hóviharba rekedt autókról készült fel-
vétel a híradóban

Az általános iskolában már hallottatok vala-
mennyit ezekrôl, most az a cél, hogy összeren-
dezzük, stabilizáljuk és továbbgondoljuk a mé-
dia mûködésével kapcsolatos alapismereteket
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– hogyan alakul az a nem is olyan egyszerûen megragadható kapcsolat, ami a hatalom és a nyilvánosság, a 
médiafelületek tulajdonlása, a médiaszövegek megkonstruálása és azok használata, illetve mindennek a követ-
kezményei között épült fel, és változik is, mégpedig régebben elképzelhetetlen gyorsasággal.  

Esettanulmányok  Ahhoz, hogy a médiával kapcsolatos mûveltségünket fejlesszük, talán az a leghatéko-
nyabb módszer, ha alaposan megvizsgálunk egy-két konkrét ügyet, ami valamiért felkeltette a média fi gyelmét. 
Pontosabban nem az ügyeket vizsgáljuk meg, hanem azt, mi, hol és miért jelent meg az adott üggyel kapcso-
latban a médiában. Vagyis megfi gyeljük és a média mûködése szempontjából értelmezzük azt a folyamatot, 
amelynek során egy elemi hír társadalmi párbeszédet indított el.
Módszerünk a következô lesz: 
a) kiválasztottunk két ügyet, amellyel a médiában a közelmúltban találkozhattunk. Az egyik az iskolai erôszakkal 
kapcsolatos elemi hír, a másik a Jakabszállás-magyarkerti szánkódombról szóló eset;
b) megfi gyeljük és a média mûködése szempontjából értelmezzük a médiaszövegeket;
c) megvizsgáljuk, hogy milyen társadalmi reakciókat (párbeszéd, érdektelenség stb.) váltott ki a két esemény. 
 

A mi témánk tehát nem az iskolai erôszak és nem is a jakabszállási szánkódomb története lesz, hanem an-
nak médiában történô bemutatása. Az iskolai erôszakkal és a létesítménnyel kapcsolatosan egy bizonyos 
idôszakban az adott események kapcsán a médiában látható, hallható tények, vélemények és mindezek 
következményeinek tanulmányozása. Vagyis az iskolai erôszak és az uniós támogatások felhasználásának 
médiabeli megjelenése. Az esetek tanulmányozása során rálátunk majd a média jellemzô „üzemmódjaira”, 
a médiakommunikáció szereplôire, a médiaintézményekre és -közönségekre. A médianyelv használatán keresz-
tül a médiaszövegek értelmezésének néhány lehetôségére, a média mûködésének etikai aspektusaira, s nem 
utolsósorban a digitális média bizonyos formanyelvi sajátosságára. 
Mielôtt azonban megismerkednénk a konkrét esetekkel, egy kis alapozó „munkát” még el kell végeznünk.

Projektfeladat  |  Készítsetek Lance Armstrong esetérôl prezentációt három hét alatt csoportmunkában! A 
prezentációhoz az internetrôl letölthetô képeket és címeket használjátok fel! Készüljön olyan, ami azt üzeni, 
hogy Lance Armstrong doppingolt ugyan, de mégis ô a legnagyobb! Olyan, amelyik azt meséli el, hogy 
doppingolt, dehát mindenki ezt teszi. Végül olyan, ami azt fogalmazza meg, hogy doppingolt, ezért a legsú-
lyosabb büntetést érdemli.

Szánkódomb épült az Alföldön uniós támogatássalA tanárát fenyegetô diák felvétele 2008-ban bejárta a sajtót
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A kommunikáció történetének fordulópontjai
és a nyilvánosság

3. A kommunikáció történetének fordulópontjai

Ó R A I  F E L A D AT

Képzeljétek el, hogy egy olyan világba kerültök, ahol nincs a) írás; b) nyomtatott szöveg; c) televízió; d) internet! 
Írjatok maximum 450 karakter (három SMS) hosszban haza arról, hogy a mindennapokban milyen hiányt okoz 
számotokra ez a fura helyzet!

A szóbeliségtôl az internetig  Röviden áttekintjük, melyek voltak a legfontosabb fordulópontok a kommu-
nikáció fejlôdéstörténetében. Elôbb a tapasztalatok átadását, közvetítését és hagyományozását (tárolását), 
késôbb az információk széles körû terjesztését kellett az emberiségnek „megoldania” ahhoz, hogy biztosítsa 
a közösségek szervezôdését, mûködését és fennmaradását. Az elsô két nagy korszak, a szóbeliség, majd 
az írásbeliség, a beszéd s késôbb az írás több ezer évig elégséges kommunikációs eszközként szolgálta 
elôdeinket. 

Mezopotámiai írásjelek A középkorban ritkaságszámba ment, 
ha egy nô járatos volt az írás-olvasás 
tudományában

A 15. században vált kulcskérdéssé az írásban rögzített információk tetszôleges számban való sokszorosítása 
és terjesztése, amely a könyvnyomtatáshoz, a tipográfi ai fordulathoz, vagy más néven a Gutenberg-galaxis 
kialakulásához vezetett. Az 1820-as, 30-as évektôl kezdôdô száz évben a kép- és hanginformációk rögzítése, 
tárolása és közvetítése, a távközlés forradalma változtatja meg drámai módon a társadalmi kommunikációt. 
A folyamatot nevezik poszttipográfi ai fordulatnak vagy a Lumière-galaxis kialakulásának is. Ez az idôszak azért 
is kulcsfontosságú, mert ekkor, a 19. század második felére alakul ki a tömegkommunikáció.
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A telefonközpontokban eleinte fi atal fi úkat alkalmaztak (1877)

Amit nem tudtunk meg a szereplôkrôl a tévébôl, azt megtudjuk a mûsor saját portálján, és megvitatjuk a közösségi oldalakon

Újságosstand New Yorkban (1902)

A tömegkommunikáció az a közlésmód, amelynek során a tömegközönségnek számos erre szakosodó 
médiaintézmény (sajtó, rádió, tv, online média) juttatja el a közlendôjét többnyire egyirányú módon (vagy-
is fogyasztói visszacsatolás nélkül), és az egyre nagyobb számú közönségnek szánt médiaszövegeket 
nagyipari módszerekkel gyártják és árusítják.

Az utolsó, ma is tartó kommunikációs robbanás a digitálisan közvetített 
információ korszaka, a Neumann-galaxis, az információs társadalom 
kialakulása.
A kommunikációs fordulópontok soha nem járnak a régi kommuniká-
ciós alapformák eltûnésével. A kommunikációs lehetôségek bôvülése 
nem teszi feleslegessé, meghaladot-
tá a régebbi technológiákat annak 
ellenére, hogy az információkezelés 
átalakulása akár a gondolkodás, az 

együttélés, a mindennapi rutinok markáns és tartós változásával járhat együtt.

A médiumok összekapcsolódása  A tartalmak médiumokon átnyúló (ki-)
terjedése úgyszintén alaposan átalakítja a médiakörnyezetet. A televíziós tehet-
ségkutató heti adása a nyomtatott és internetes újságfelületeken folytatódik. A 
mûsor, a következô adás pedig részben éppen ezekbôl táplálkozik. A fogyasztó 
egyetlen pillanatra sem marad egyedül…

A (mobil-) képernyô válik az álta-
lános médiahasználat felületévé

Mindenre szükségünk van, semmi sem fe-
les leges
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A digitális forradalom egy olyan új folyamattal, a médiakonvergenciával jár együtt, amely a különbözô 
médiumok összekapcsolódását, egymásba olvadását jelenti. A szemünk elôtt alakuló új médiakörnye-
zetben a hagyományos médiában születô tartalmak és szövegformák átvándorolnak az új médiába, ott 
alkalmazkodnak a web sajátosságaihoz és viszont (például tévémûsorok vagy azok részletei tûnnek fel az 
internetes video megosztókon, fogyasztók fi lmjei, fényképei kerülnek a televíziómûsorba). 

Házi feladat | Készüljetek fel egy-egy rövid, maximum háromperces kiselôadásra, amelyben bemutatjátok 
Nicéphore Niepce,  Étienne-Jules Marey, Thomas A. Edison, Guglielmo Marconi, a Lumière-testvérek és Mihály 
Dénes a kommunikáció története szempontjából legfontosabb találmányát, a felfedezés körülményeit!
Felkészülésként a következô témára, keressetek egy-egy érdekes példát a 19–20. századi cenzúra mûködésére! 

4. A kommunikáció fejlôdésében szerepet játszó tényezôk

Zseniális feltalálók, gazdasági kényszerek és a demokrácia iránti igény növekedése  A kommuniká-
ciós forradalmak technikai fejlôdéstörténete az emberiség kultúr- és szellemtörténetének gyönyörû históriája. 
Noha éppen a kezdetekrôl, az emberi nyelvek kialakulásáról alig tudunk valamit, a különféle írásfajták kiala-
kulása; a Kínában már réges-régen ismert papírgyártási és nyomtatási technológia újrafelfedezése Gutenberg 
és kortársai mûhelyében; Niépce elsô fényképfelvétele 1826-ban; a távíróvonalak kiépítése; a fi lm közvet-
len elôzményei, Muybridge, Morley és Edison kísérletei; a rendszeres rádió- és televízióadások megkezdé-
séhez vezetô fejlesztések vagy az internet közvetlen elôzménye, az ARPANET hálózat indítása mind-mind 
hallatlanul izgalmas történet. Olyan történetek, amelyek nemcsak a zseniális elmék tevékenységérôl mesél-

nek, hanem arról is, miféle – rendszerint gazdasági, a tömegek jobb megélhetését 
segítô – igények kényszerítették ki az adott korban azt a technológiai megoldást, 
ami aztán kommunikációs léptékváltáshoz segítette az emberiséget. Ám nagyjából 
a késô reneszánsztól ezzel párhuzamosan a társadalom demokrácia iránti egyre 
erôsebben fokozódó igénye is megfi gyelhetô. Arról a társadalmi értékváltásról van 
szó, amely az információhoz jutást és megszólalást, a szabad véleménynyilvánítás 
lehetôségét és jogát máig alapvetônek ítéli. A könyvnyomtatás, az írott (késôbb a 
hangzó és képeken látható) információk korlátlan sokszorosítását, majd egyre széle-
sebb körben való gyors hozzáférés lehetôségét biztosító kommunikációs technikákat 
nemcsak a szûken vett gazdasági, hanem a társadalom növekvô demokráciaigé-
nye kényszerítette ki.

A szabad véleménynyil-
vánítás iránti társadalmi 
igény alapvetô volt a 
kommunikációs forradal-
mak történetében

Az elsô fénykép 1826-ban készült, több mint 8 órás expozícióval.  
A képeken az eredeti és az 1952-ben restaurált felvétel

Niépce a képen jelzett ablakból készítette az elsô fény-
képet. 1967-ben Paul Marillier történész elkészítette a 
Niépce-birtok modelljét
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Meghatá-
rozó kom-
munikációs 
fordulat

Alapvetô 
médium(ok)

Idô Társadalmi igény

A (tagolt) 
emberi beszéd 
kialakulása

nyelv Hosszan tartó folyamat, 
mintegy 200 ezer éve 
kezdôdött, nagyjából 
40-50 ezer éve vált általá-
nossá.

A gyûjtögetô, vadászó-halászó társadalmakban a 
beszéd segítette a társas kapcsolatokat, a közös 
problémamegoldást, a létfenntartást, a munka-
végzés során szerzett és teremtett információk 
átadását.
Minden tudományos, technikai és társadalmi 
fejlôdés arra vezethetô vissza, hogy az emberek 
át tudják adni, ki tudják cserélni gondolataikat, 
tapasztalataikat – vagyis a beszédfejlôdésre.

Az írásbeliség 
kialakulása

írás Hosszan tartó folyamat,
mintegy 5000 éve 
kezdôdött.

Földmûvelô társadalmakhoz (folyam menti 
kultúrák) kapcsolódik; eredendôen könyvelôi 
szimbólumrendszerbôl fejlôdik; okmányok, 
foglalkozások, tisztségek, tárgyak, állatok, 
halak és helységnevek listáiból.
Az írás nem a beszélt nyelv fonetikus tükre,
hanem a gondolat önálló kifejezôrendszere.
Írástudók még kevesen vannak.

A korlátlan 
sokszorosítás, 
a könyv-
nyomtatás 
megjelenése

újság Megjelenése 1450 körül 
(Gutenberg, Coster).

A kézmûves, kereskedô társadalomhoz, a kiala-
kuló polgárság igényeinek kielégítéséhez köthetô: 
rendszeres és pontos üzleti hírek iránti igény – az 
egyháztól és az udvartól független kereskedelmi 
kommunikációs hálózat szükségessége.
A középkori iskolák a megnövekvô és új, világi 
jellegû polgári mûvelôdési igények kielégítésére 
nem voltak alkalmasak, egyetemek sorát
alapították a 14. századtól.

A tömegkom-
munikáció 
hagyományos 
médiumainak 
megjelenése

fénykép, táv-
író, telefon, 
telefonközpont, 
fi lm-mozi, rádió, 
televízió

1826, fénykép
1844, távíróadás, Morse
1877/78, telefon (Bell), 
fonográf (Edison), 
telefonközpont (Puskás, 
Edison)
1895/96, rádió (Tesla, 
Popov, Marconi)
1895, fi lm, mozi (Lumière 
fi vérek)
1921/22, rendszeres 
rádióadás
1926/36, televízió, 
(Mihály, Tihanyi, Baird)
1939, rendszeres tv-adás
1958, távközlési mûhold

Az ipari forradalom, a kapitalista társadalom szük-
ségletei hívják életre:
– a gazdaság, a tudomány és a társadalom egyre 
fokozódó információigénye;
– az információhoz jutás gyorsasága, 
jelentôségének fokozódása (piaci versenyhelyzet); 
– a széles tömegek bekapcsolása a politikai dön-
téshozatalba, a demokratikus jogok kiszélesítésé-
nek igénye;
– a növekvô szabadidô eltöltésére szakosodó szó-
rakoztatóipar mûködése olyan társadalmi igény, 
ami elôsegíti a hagyományos tömegkommunikáció 
médiumainak megjelenését és gyors fejlôdését.

A digitális 
média 
megjelenése

számítógép, 
CD (compact 
disc),
mobiltelefon, 
internet, 
közösségi média

1937/52, elsô generációs 
számítógépek (Atanasoff-
Berry; Neumann)
1979, CD
1973/81, mobiltelefónia, 
(Cooper)
1969/91, internet, www
2004, Facebook 
(Zuckerberg)

A globalizálódó iparosodás utáni társadalom 
szükségleteihez alkalmazkodik.
A mezôgazdasági kultúrákban a nyereség forrása 
a munka és a természeti erôforrások  mennyiségé-
nek a növelése, az ipari (indusztriális) kultúrákban 
a profi tot elsôsorban az új energiaforrásokból 
nyerik ki. Az 1980-as évek óta, az információs 
korban úgy tûnik, hogy az információk 
feldolgozása és a szimbolikus kommunikáció 
válik a termelékenység és így a profi t különösen 
fontos forrásává.
Nincs általános megállapodás arra, hogy pon-
tosan mi nevezhetô információs társadalomnak. 
Átalakulást látunk, ami alapvetôen megváltoztatja 
annak a módját, ahogy a társadalmak mûködnek.

I.
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A valósághûség kényszere és az absztrakció vágya  A kommunikáció történetének közösségi, vagyis 
társadalmi és gazdasági kényszerein túl van még valami, ami nagyon fontos mozzanat abban a folyamatban, 
ahogy az ember megörökítette magát és környezetét.

Az ember a barlangrajzok korától töreke-
dett a látvány valóságtól egyre kevésbé 
megkülönböztethetô rögzítésére, míg a 
mûvészek a rendelkezésre álló képrögzítô el-
járásokkal kísérletezve az elvonatkoztatás, a 
stilizáció lehetôségeit – a valóság személyes 
kifejezését – keresték. A valósághû képrögzí-
tés vágya a legszorosabb kapcsolatban áll 
azzal, hogy az ember nehezen küzd meg a 

halandóság feldolgozhatatlan drámájával. A képmás, majd a mozgás egyre valószerûbb, idôtálló rögzítésével, 
tárolásával, elôhívhatóságával és sokszorosításával konzerválná magát (szeretteit, élményeit) az örökkévalósá-
gig. A mûvészeket ugyanakkor a folya-
matok, emberi viszonyok és konfl iktusok 
látható mögötti értelmezése és esztéti-
kailag érvényes megformálása izgatja 
igazán. Ahogy ezt a képzômûvészet 
vagy a fi lmtörténet oly sok mûalkotása 
mutatja.

Pablo Picasso, Bika (az elsô és az utolsó kép, 1945–46)

Dogville (Lars von Trier, 2003)Számokba fojtva (Peter Greenaway, 
1988)

Házi feladat | „A bárki számára hozzáférhetô információk tömeges megjelenésével az internet jelentôsen 
hozzájárult a demokrácia erôsítéséhez!” Írjatok rövid, 20-25 soros, érvelô esszét, amelyben elemzitek (igazol-
játok, esetleg bizonyos szempontból vitatjátok) ezt az állítást! 
10-12 internetrôl keresett találó fénykép és képaláírás sorozatával is megfogalmazhatjátok mondandótokat!
Gondoljátok végig saját magatokra, ismerôseitekre és családtagjaitokra vonatkozó tapasztalataitokból kiindul-
va, hogy ténylegesen mire használjátok a világhálót!

5. A nyilvánosság

Ó R A I  F E L A D AT

Az ábra alapján négy csoportban keressetek olyan kom-
munikációs helyzeteket és témákat, amelyek közügyekrôl 
beszélnek nyilvánosan (A), magántémákról nem nyilváno-
san (D), illetve nyilvánosság elôtt van szó magántémákról 
(B), továbbá közügyekrôl nem nyilvánosan (C)! 
Tegyetek javalatot, milyen médiumban és milyen formá-
ban jelenhetnének meg az elképzelt helyzetek!
Minden témához keressetek aktuális példát! Használhat-
játok a mobiltelefonjaitokat is a kereséshez!

Nyilvános

Nem nyilvános

Köz

A

C

B

D

Magán
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A nyilvánosság terei a történelemben, a nyilvánosság fogalma  A média tanulmányozása során újból 
és újból felbukkan egy látszólag köznapi, valójában nem is annyira egyszerûen értelmezhetô kifejezés, a nyil-
vánosság.

Az antik és a középkori nyilvánosság  Az antik nyilvánosság színtere az ókori társadalmakban a piac-
tér és a törvénykezés, a népgyûlések helye, a szentélykörzet volt (agora, fórum). Az antik görögök a köz- és 
magánélet között éles különbséget tettek. A nyilvános tereken zajló közéletben csak a szabad felnôtt férfi ak 
szûk csoportja vehetett részt, akinek ez joga és kötelessége volt. 

A középkor reprezentatív vagy udvari nyilvánosságában úgyszintén kevesek, az egyház és az arisztokrácia 
az információ kizárólagos birtokosa. A templom és az udvar rituális, ünnepi szertartáseseményei a hatalom 
isteni eredetének és örökkévalóságának a látványos demonstrációja, megszemélyesítése az írástudatlan köz-
nép számára. Az írás-olvasás tudás privilégiuma, a hatalomgyakorlást szabályozó törvények, a gazdasági-
tudományos és teológiai ismeretek birtoklása ezért is függ össze szorosan a nyilvánossággal. Eltûnik a köz és 
a magán éles megkülönböztetése, mert a jobbágy és vazallus magánszféráját nem védi semmiféle törvény.  

A nyilvánosság az a „kommunikációs aréna”, amelyben a közösségre tartozó információk cseréje zajlik, 
ahol az eseményekrôl, ügyekrôl szóló információkat és véleményeket a közösség azon tagjai ismerhetik 
meg, akik az adott korban erre jogosultak. 
A nyilvánosságra tartozó eseményekrôl szóló információk politikai, tudományos, mûvészi vagy köznapi 
természetûek egyaránt lehetnek. Rendszerint azonban a közösség egészét érintô hozzáállást, döntést 
igényelnek, ezért voltaképpen politikai-hatalmi témák.
A nyilvánosság mûködése valamely korban függ
– az adott társadalom hatalmi berendezkedésétôl (demokratikus vagy parancsuralmi);
– az egyének helyzetétôl (például nem, kor, iskolázottság, anyagi helyzet, vallás, neveltetés);
– az adott kort jellemzô kommunikációs médiumoktól; 
– a média mûködésének szabályozásától (például cenzúra, médiavállalkozások szabadsága).

Templom az 1100-as években A karnevál és a böjt harca, id. Peter Brueghel (1559)
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