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Európai Szociális
Alap

Bevezető

Tisztelt tanár kollégák,   
kedves tankönyvhasználó diákok! 

Azt kérdezhetitek, manapság mi indokolja nyomtatott 
tankönyv kiadását. Mi mindenesetre e mellett a forma 
mellett döntöttünk, s igyekszünk kihasználni az előnyeit. 
Újabb kérdés: egyáltalán szükség van-e tankönyvekre, hi-
szen az interneten minden megvan, sőt, még annál is több. 
A könyvünk talán pontosan erről szól: a végtelennek tűnő 
információtömeget miként tudnánk kritikusan kezelni. 
Mi, szerzők szenvedélyes médiafogyasztók és filmrajon-
gók vagyunk, úgyhogy a kritikus befogadást igyekszünk 
naponta gyakorolni. 

Az egyik médiatanár-jelöltünk szerint „a tankönyv nem 
könnyen beváltható valuta”. Mi megpróbáltunk mindent 
alaposan és szakszerűen tárgyalni, de nektek, kedves 
könyvhasználók, sok munkátok lesz a leckék feldolgozása 
során. A feldolgozás járjon ennek a szövegnek a bátor meg-
rostálásával, hiszen a mozgóképkultúra és média ismeret 
tárgyra szabott órakerettel számoltunk, és jól tudjuk, hogy 
ezt nem minden iskola minden osztálya kapja meg. A do-
log természetéből eredően ugyanakkor valamennyi leckét 
javasoljuk kiegészíteni friss bejátszásokkal, amelyek szem-
léltetik a tárgyalt problémákat.

Köszönetet mondunk azoknak a kollégáinknak, akik ta-
nácsaikkal segítették a könyv megszületését: Bezzeg Krisz-
tián, Borbás László, Csíki-Lakatos Bernadett Ágnes, Czeg-
lédi Tamás, Fegyverneki Gergő, Piotr Drzewiecki, Kele 
Szabó Ágnes, Korda Eszter, Laki Péter, Strickland-Pajtók 
Ágnes, Papp Zsolt, Szabados Péter, Vékony Gábor.

A 11. lecke Korda Eszter munkája alapján készült. 

A 22–30. leckék Gelencsér Gábor munkáinak felhasználá-
sával születtek.

A szerzők
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1. A személyes és a közös

A nyilvánosság fogalma

„P.  A. vonakodva vállalta el ezt az interjút,  
mert nem szeretett volna a magánéletéről beszélni…” 

(Lami Juli: Embernek maradni az igazi rock and roll)

Első leckénkben a nyilvánosság működéséről lesz szó. Arról beszélünk majd, 
hogy egyes történelmi korszakokban a nyilvánosság tereinek használói mit 
vittek a közösség elé, és mit tartottak meg a magánéletük intim közegében. 
Mindezt két fejezetben tárgyaljuk, de az itt használt fogalmak segítségével más 
korszakokat is vizsgálhattok. Kiemelt elemzési szempont jaink: a hozzáférés 
kérdése, a nyilvánosságot milyen intézmények működtetik, illetve az adott kor 
emberei milyen közvetítőeszközöket használtak.

 

Bevezető feladat. „Személyes médiatörténet”. Készítsetek beszélgetést a szüleiddel, 
egy idősebb családtaggal vagy ismerőssel! Készüljetek fel, tisztázzátok például az illető 
korát, hiszen ehhez érdemes igazítanod a kérdéseidet. A következőkre keressétek a 

választ a beszélgetőtársatokkal: ő fiatalkorában hogyan értesült a világban történtekről, mi-
lyen újságokat olvasott, mikor nézett televíziót, milyen rádióadásokat hallgatott, járt-e mozi-
ba, volt-e vezetékes telefonjuk, hogyan találkozott a számítógéppel, mikor kapta az első 
mobil telefonját, mikor írta az első e-mailjét és sms-ét.

A beszélgetés hangját és képanyagát az interjúalany engedélyével rögzíthetitek. Az anyagot 
csoportmunkában szerkeszthetitek. A végső változatot mutassátok be az órán! 

Készítsetek egy idővonalat, amely szemlélteti a megkérdezett médiahasználati szokásainak 
változását! Szerepeljenek rajta a válaszból kirajzolódó legfontosabb események!

A NYILVÁNOSSÁG AZ ATHÉNI DEMOKRÁCIA IDŐSZAKÁBAN

Periklész uralkodása (Kr. e. 443–429) az athéni városállam aranykora. A kor 
emberének gondolkodását jól mutatja, hogy a görög idiótész főnévnek két 
jelentése van: „magánember” és „ostoba”. Ez a kettősség azt fejezi ki, hogy 
az ókori görögök szerint a közügyekről gondolkodni csak közösségben, azaz 
a polisz tagjaként lehet. A nyilvánosságnak két színtere alakult ki, az agóra 
és a színház. Az agórán, azaz a város piacán, a pénzváltó asztaloknál zaj-
lottak a viták, amelynek fontos szereplője volt Szókratész (Kr. e. 469–399). 
Szókratész szofistaként, bölcselkedőként vált ismertté. Mestere volt a szóbeli 
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érvelésnek, a gondolatait azonban 
nem írta le. A beszélgetések fő 
témá ja a személyes és a társadal-
mi érdek összeegyeztetése volt. Az 
ókori görögök a színházat tartották 
a legalkalmasabbnak a társadalom 
ügyeinek megjelenítésére, hiszen 
az előadások a legnagyobb tömege-
ket vonzották. A  drámaelőadá sok 
három napon át folytak, a  rész vé-
telért  fizettek a nézőknek. A  kor-
szak kiemel kedő szerzői Euri pidész 
(Kr.  e. 480–406) és Szophoklész 
(Kr. e. 497–406).

Rendkívül korlátozott volt ugyanakkor azoknak a száma, akik részt vehet-
tek a közéletben. Athén uralma tíz–tizenötmillió emberre terjedt ki, de a 
teljes jogú polgárok száma nem érte el a százezret. Később ez néhány ezerre 
csökkent.

1.   Történelmi és irodalmi ismereteitek alapján jelöljetek be az idővonalon két további dátu-
mot!

2.   A legenda szerint a marathóni ütközet (Kr. előtt 490) után egy futó vitte el a győzelem 
hírét Athénba. A küldönc a mintegy 42 kilométeres távot végigfutotta, majd holtan esett 
össze. A mai sportolóknak a táv teljesítésére nagyjából két órára van szükségük. 
Készítsetek egy táblázatot arról, hogy a postagalambtól az sms-ig a különféle hírközlő esz-
közökkel mennyi idő alatt lehet áthidalni ezt a távolságot!

Filmajánló

Nézzétek meg közösen Szabó István Mephisto (1981) című filmjét! A színház milyen szerepet töltött be a 
filmben ábrázolt korszakban? 

Periklész uralkodása
Kr. e. 443–429

Szókratész
Kr. e. 469–399

Euripidész
Kr. e. 480–406

Szophoklész
Kr. e. 497–406

Kr. e. 500 450 400

Görög színház, 
Athén,  
Akropolisz
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A NYILVÁNOSSÁG ÉS A NŐK VÁLASZTÓJOGA

A női egyenjogúság képviselői a 19. század végén érték el első eredményei-
ket. Az Osztrák-Magyar Monarchia területén elsősorban a gazdag, jómó-
dú, középosztálybeli családokból származó lányoknak volt esélyük iskolába 
járni. Hugonnai Vilma (1847–1922) nagytétényi grófkisasszony a tanulmá-
nyait egy leánynevelő intézetben kezdte, majd a zürichi egyetem orvosi ka-
rára került, mert az egyetem kinyitotta a kapuit a nők előtt. A tandíját maga 
teremtette elő. 1878-ben avatták doktorrá Svájcban. Itthon nem fogadták el 
a diplomáját. Magyarországon egyébként 1895-től iratkozhattak be a nők az 
egyetemre. 

A 20. század legismertebb női politikusa Kéthly Anna (1889–1976) másik 
társadalmi osztályból érkezett: kilenc gyermekes munkáscsalád gyermeke 
volt. Az 1918. I. néptörvény tette lehetővé, hogy politikai pályára lépjen, 
a  törvény ugyanis minden huszonegy év feletti férfinak és huszonnégy év 
feletti nőnek megadta a választás és a választhatóság jogát, aki tudott írni és 
olvasni, és legalább hat éve állampolgárságot szerzett. Kéthly Anna 1922–
1948 között volt parlamenti képviselő. Szót emelt a választójogok későbbi 
szűkítése, az életkori és műveltségi korlátozások bevezetése ellen. Tevékeny-
sége tehát ahhoz az időszakhoz kötődik, amikor parlament a közvélemény 
intézményévé válik.

Kéthly Anna
1889–1976Hugonnai Vilma

1847–1922

1850 1900 1950 Hugonnai Vilma

Kéthly Anna

Választójogért küzdő nők demonstrációja 1916-ban Chicagóban.  
Wilson elnök 1918-ig nem támogatta, hogy a nők választójogot kapjanak.
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3.    Helyezzetek el az idővonalon két magyar politikust és két olyan írót vagy költőt, aki a 
korban élt és alkotott!

4.    Egy projekt keretében dolgozzátok fel egy választott korszak nyilvánosságának jellemzőit! 
5.    Fogalmazzátok meg, hogy mi volt a szerepe az egyes korokban az alábbiaknak: agóra, 

az ókori görög színház, a Szent Korona, középkori lovagi tornák, a parlament.
6.    Fogalmazzátok meg, hogy mi volt a szerepe korának nyilvánosságában az alábbiaknak: 

a színház Shakespeare korában, Edison találmányai, a színház Hitler Németországában.
7.    Nézzetek utána, hogy a maguk korában hogyan járultak hozzá a nyilvánosság műkö-

déséhez: postakocsi-szolgálat, vezetékes rádió, az első televíziós adás, vezetékes telefon, 
az e-mail, videómegosztó oldalak.

Filmajánló

Kéthly Annáról készült Mészáros Márta Utolsó jelentés Annáról (2009) című filmje, amely fikciós elemekkel 
dolgozza fel a politikusnő életének egy szakaszát.

Enyedi Ildikó Az én 20. századom (1989) című filmje két szempontból is fontos: egyrészt bemutatja a 
századelőn kibontakozó női egyenjogúsági mozgalmakat, másrészt szerepelnek benne azok a technikai 
újítások, amelyek forradalmasították a kommunikációt (villanyáram, kábeles üzenettovábbítás). 

A film eseményeit kössétek össze a lecke második részével! 

    

ÖSSZEFOGLALÁS

A mottóban idézett mondat arra vonatkozik, hogy az interjúalany kettéválasztja a 
nyilvános megjelenését és a magánéletét. Láthattuk, hogy ez a megkülönböztetés 
végigkísérte a történelmet: az athéni polgárok az agórán a közösség ügyeiről 
beszélgettek, a színházban a nézők a kor nagy kérdéseivel szembesülhettek. 
A magán- és a közélet határait tehát koronként különbözőképpen húzták meg. 
A múlt század elején kezdődtek azok a mozgalmak, amelyek a nyilvánossághoz 
való hozzáférés szélesítését célozták. A meghatározó médium az ókori Görög-
országban a szóbeliség, a 19. század elején pedig a korai tömegtájékoztató 
eszközök.

Kulcsszavak

Polisz, agóra, szofista, vá-
lasztójog.  

Olvasnivaló

Falus Róbert: Az antik világ irodalmai. Elektronikus 
változat: Neumann Kht., 2005. A Periklész-kor, Athén 
aranykora és válsága című fejezet.  

Szécsi Noémi, Géra Eleonóra: A modern budapesti úrinő (1914–1939). 
Európa, 2017. „Fenyegető nőuralom.” A női választójog kérdése, 305–
310. oldal.
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2. Csevegő társadalom

A kommunikáció típusai

„Hajózni kell, élni nem kell!”
(Pompeius Magnus mondását idézi Plutarkhosz)

Az előző leckében azt vizsgáltuk, hogy az egyes korok embere miként férhetett 
hozzá a nyilvánossághoz, a nyilvánosságot milyen intézmények működtették, 
illetve a közösség tagjai milyen közvetítőeszközöket használtak. A nyilvános-
ság a kommunikáción alapszik, ebben a leckében tehát a kommunikáció típu-
sairól lesz szó.

 

Bevezető feladat. „Így kommunikálunk mi”. Csoportkép egy kisközösség kom mu-
niká ciós szokásairól. A barátaiddal vagy az osztálytársaid egy csoportjával mutassátok 
be a rátok jellemző kommunikációs formákat. A bemutató lehet hat képből álló soro-

zat vagy háromperces mozgókép. A sorozatnak és a képeknek adjatok címet! A mozgókép 
legyen közös munka, beszéljétek meg, hogy ki mit vállal belőle! A bemutatókat tegyétek közzé 
az órán! 

AZ ELSŐ SZEMPONT

A kommunikáció formáit a következőképpen lehet 
csoportosítani. A felek közötti kapcsolat szerint be-
szélhetünk közvetlen és közvetett kommunikáció-
ról. A közvetlen forma azt jelenti, hogy a résztve-
vők ugyanabban a térben vannak, a közvetett pedig 
azt, hogy valamilyen közvetítőeszközt (médiumot) 
használnak. A közvetítőeszköz lehet egyezményes jel-
rendszer (mint a füstjel vagy a zászlójelzések), levél, tele-
fon vagy internetes alkalmazás. Mindkét formában használ-
hatunk hangot, írást vagy képet, esetleg mindhármat egyszerre.

1.    Gyakran megesik, hogy két ember úgy beszél egymással telefonon, hogy közben látják 
egymást. Hozzatok létre egy ilyen helyzetet, figyeljétek meg, hogy mi történik! Hogyan 
keverednek egy ilyen helyzetben a közvetlen és a közvetett kommunikáció sajátosságai?
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A MÁSODIK SZEMPONT

A résztvevők száma szerint négyféle kom-
munikációt különböztethetünk meg. Az egy-
személyes kommunikáció nem feltételez kö-
zösséget. A két ember közötti érintkezés több 
módon létrejöhet, egyaránt lehet például köz-
vetlen és közvetett. Csoportos kommuniká-
ció ról beszélünk, ha két embernél többen 
vesznek részt benne. Ezek az érintkezések létrejöhetnek a nyilvános térben 
vagy a nyilvánosság kizárásával. A tömegkommunikáció valamilyen tömeg-
médium használatával valósulhat meg, akár földrészeket is átfoghat. Hagyo-
mányos és online médiumai léteznek, az előbbihez sorolják a nyomtatott 
sajtót, a rádiót és a televíziót, az utóbbihoz az internetes kommunikációt. 
Az internet közvetítő közege virtuális, azaz nem valós tér. A tömegkommu-
nikáció a társadalmi nyilvánosság színtere, ahol a résztvevők megoszthatják 
egymással az információikat és a gondolataikat. A megosztások hálózatos 
kommunikációt eredményeznek.

2.    Állítsatok össze egy számsort, amelyben azok az emberek szerepelnek, akikkel valamilyen 
kapcsolatban vagy. A listában ezek szerepeljenek: hány név van a telefonomban, az isme-
rőseim száma a facebookon, a követőim száma más közösségi oldalakon, megtekintéseim 
a youtube-on stb. Hasonlítsátok össze az adataitokat! Következik-e bármi abból, ha vala-
kinek sok telefonszáma, ismerőse, követője van?

A HARMADIK SZEMPONT

A nyilvánosság terei nek használatának 
szempont jából beszélünk nyilvános és 
magánkommuniká cióról. Ennek lénye-
ge, hogy a részt vevők egyes közléseiket a 
nyil vánosságnak szánják, másokat pedig nem. A  két forma határai folyton 
változnak. A nyilvános közlések egyik része a csoportos, további megnyilvá-
nulásai a tömegkommunikáció körébe tartozik.

3.    Rendezzetek vitát a következő kérdések alapján: Milyen felületen teszed közzé a telefon-
számodat? Hol teszed elérhetővé a reggelidről vagy a nyaralásodról készült képeidet? Elő-
fordult-e, hogy egy régebbi fényképet megpróbáltál törölni egy közösségi oldalról? Érvel-
jetek a képek közzététele mellett és ellen!

Összefüggések
1. lecke
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A NEGYEDIK SZEMPONT

Az alkalmazott jelrendszer szerint megkülönböztetjük a verbális és a 
nem-verbális kommunikációt. A verbális érintkezés nyelvi eszközökkel zaj-
lik, lehet írásbeli és szóbeli. A nem-verbális kommunikáció az arcjáték és a 
testbeszéd kifejezéskészletét veszi igénybe, de vannak írott elemei is, mint 
például az emojik. Mindkét forma megvalósulhat a közvetlen és a közvetett 
kommunikációban, hiszen a mimikának és a gesztusoknak akár egy videó-
beszélgetésben szerepe van. A kétszemélyes, a csoportos és a tömegkommu-
nikáció egyaránt használja a verbális és a nem-verbális kifejezőeszközöket.

Filmajánló

Schwechtje Mihály: Remélem, legközelebb sikerül meghalnod ☺ (2018) című filmjében a nem-verbális 
kommunikáció a történetmesélés kiemelt elemévé válik.

4.    Az emojik sematikus rajzok, amelyek többnyire érzelmi megnyilvánulásokat ábrázolnak. 
Egy kis utánanézéssel kövessétek végig az emojik készletének kialakulását!

AZ ÖTÖDIK  SZEMPONT

A visszacsatolás megléte vagy hiánya szerint van egyirányú-egyoldalú és 
kölcsönös kommunikáció. Egyirányú közlés a kommunikáció korszerű ér-
telmezése szerint nagyon korlátozottan létezik. Az internet hálózati kom-
munikációt tesz lehetővé, amelyben a résztvevők bonyolult kapcsolatokban 
állnak egymással.

5.    A lecke szövege és a 12. oldalon látható ábra alapján jellemezd a következő kommuniká-
ciós helyzeteket!

•  Egy online filmklubos vetítés után egy filmkritikus zoomos beszélgetése a filmrendező-
vel, amit középiskolás diákok hallanak és látnak. 

•  Egy mobiltelefonos magánbeszélgetést egy távolsági busz szinte valamennyi utasa hall. 
•  A tévéhíradó vége után bekapcsolva maradnak a kamerák és a mikrofonok, a műsor-

vezetők beszélgetése így élő adásba kerül. 
•  „Váratlan” leánykérés egy televízióban közvetített kosárlabdameccs közben. 
•  Egy családi születésnap megosztása a távol élő nagymamával – lehet élő vagy megvágott 

felvétel. 
•  Egy közösségi oldalra kitett bosszúvideó egy szakítás után. 
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ÖSSZEFOGLALÁS

Ókori szerzőnk azt fogalmazta meg a szállóigévé vált megszólalásában, hogy 
hajózni szükségszerű, azaz a vízi kereskedelem és személyszállítás nélkül nem 
működik a társadalom. A szállóige mai változata ez lehetne: kommunikálni 
muszáj, a közösség tagjaival való kapcsolattartás társadalmi létünk alapja. 
Láthattuk, hogy a kommunikáció egymással összefonódó típusai közül több 
mozgóképet használ. A mozgóképes kommunikáció sajátosságairól a következő 
három leckében lesz szó.

4. Alkalmazott jelrendszer szerint

verbális nem-verbális

5. Valamennyi kommunikációs forma
      kölcsönös-többirányú

2. A résztvevők száma szerint

(egyszemélyes) kétszemélyes csoportos tömegkommunikáció

1. A felek közötti kapcsolat szerint

közvetlen közvetett

3. A nyilvánosság tereinek használata szerint

lehet közvetlen és közvetett
lehet (egyszemélyes), kétszemélyes, csoportos

nyilvános magán

Kulcsszavak

Közvetlen és közvetett kommunikáció, egyszemélyes kom mu-
nikáció, két ember közötti érintkezés, csoportos kommuniká-
ció, tömegkommunikáció, virtuális tér, verbális és nem-verbális 
kommunikáció, nyilvános és magánkommunikáció, egyirányú 
és kölcsönös kommunikáció, hálózati kommunikáció.

Olvasnivaló

A Bűvösvölgy Média-
értés-ok tató Központ 
anyaga: Be  csap ják-e az  
agyunkat és a rea li  tás- 
  érzékünket a vlog ge rek?

A kommunikáció típusai
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3. 

Összefüggések
17. lecke

Forma és nyelv

A mozgóképi hatáskeltés eszközei

„A film legsajátosabb kifejezőeszköze a közelkép.”
(Balázs Béla: A látható ember)l

Ebben a leckében a kommunikációs formák közül azokkal foglalkozunk, ame-
lyek mozgóképet használnak. A témánk a mozgóképes hatáskeltés. A hatáskel-
tés eszközei tulajdonképpen valamennyi leckénkben szóba kerülnek, hiszen 
formanyelve nemcsak a művészileg megformált filmeknek van, hanem vala-
mennyi mozgóképes alkotásnak az úgynevezett vicces videóktól a reklámokig 
vagy a sportközvetítésekig. Fontos, hogy a művészi alkotások egyéni módon 
élnek a formanyelv lehetőségeivel.

 

Bevezető feladat. „Kétperces utazás POV szempontból.” A POV (Point of View) maga 
is szempontot jelent, de szélesebb értelemben olyan kamerakezelésről van szó, amely 
kizárólag az eszköz látószögét használja. Két-vagy háromfős csoportokban mobiltele-

fonnal vagy fejkamerával készítsetek egy kétperces, vágatlan felvételt, amely megörökíti, hogy 
a kamera, illetve a vele azonosuló szereplő miként jut el az egyik pontból a másikba. Gondol-
játok végig, hogy a POV kinek a szemszögét vegye át, illetve hogy egy ilyen kameramozgás 
mekkora teret képes átfogni. Hasonlítsátok össze a csoportok munkáit! A felvételeken megva-
lósított látószög hogyan befolyásolja a világról alkotott képet?

Induljunk ki a keret fogalmából. A keretezés nemcsak a mozgókép, hanem 
az állókép alapvető eszköze is, a képkeret tulajdonképpen ablak a világra. 
Azt a részletet, amelyet a keret elhatárol a környező térből, képkivágásnak 
vagy plánnak nevezzük. A képkivágás típusának meghatározásához egy 
vagy több emberi alakot szoktunk alapul venni.

1.    Keressetek olyan képzőművészeti alkotásokat, amelyek meglepő képkivágást alkalmaz-
nak, azaz felhívják a figyelmet a keretezés egyezményes jellegére! Pl. az ábrázolás több fe-
lületet használ, mint például a diptichonoknál, a keret nem négyszögletes, a keret emberi 
alakot vág ketté stb.

2.    „Elrontott képek”. Készítsetek rosszul keretezett képeket! Pl. az emberi alak a képer-
nyő sarkába szorul, az emberi alak igyekszik bejutni a képmezőbe, valaki véletlenül kerül 
a kamera látóterébe stb. Milyen szabályszerűségeket látsz egy látvány keretezése során? 
Milyen döntéseket kell meghoznia egy fényképésznek vagy videósnak, amikor egy lát-
ványt a megfelelő keretbe akarja helyezni?
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A keretezés különböző képarányokban jelenhet meg. A képarányt két 
számmal adjuk meg, ezek a kép szélességének és magasságának arányát 
fejezik ki. A leggyakoribb a 4  : 3-as, a 3 : 2-es és a 16 : 9-es arány, de más 
formátumok is léteznek. Nem mindegy azonban, hogy a 16 : 9-es képará-
nyú képet hogyan használjuk, ugyanis a rövidebb oldalára állított telefon  
9  :16-os keretezést ad, ami teljesen más komponálást kíván.

3.    Ugyanazt a képet jelenítsétek meg a fenti négy képaránnyal! Hogyan alakul át a látvány 
a négy esetben? Különösen figyeljetek azokra a különbségekre, amelyeket 16 : 9-es illetve 
a 9 : 16-os képarány között láttok! Figyeljétek meg, hogy az Instagramon melyik formá-
tumot használják! Az elterjedtebb megoldásnak milyen következményei vannak a képek 
szerkesztésére?

Térjünk vissza a képkivágások, azaz a plánok kérdéséhez. Nagyon fontos, 
hogy a mozgóképen egy-egy plán soha nem önmagában jelenik meg, egy fil-
met kikockázni, azaz állóképekre tagolni  tehát csakis azért szoktunk, hogy 
könnyebben meg tudjuk figyelni a képkivágások örökös változásait. A moz-
gókép a plánok dinamikus váltogatásából áll, tehát egy-egy képkivágást a 
megelőző és a következő plán összefüggésében érdemes értelmezni. 

Ötfajta képkivágást ismerünk, ezek folyamatos közelítést valósítanak 
meg egy emberi alakhoz vagy tárgyhoz. A távoli, más néven totál az em-
bert vagy más látványt tágas térben helyezi el. A második a féltávoli, amely 
az emberi alakokat szűkebb beállításban mutatja meg. A harmadik a fél-
közeli, amelyben nem fér el a teljes emberi alak, ezért használják a sze-
mélyek közötti kapcsolat megmutatására. Egyik változata a westernek 
amerikai plánja, amely a szereplőt térdmagasság fölött mutatja. A félközeli 
átme neti plánként szolgál, a leggyakoribb és a legsemlegesebb képkivágás. 
A közelkép vagy premier plán a kiemelés eszköze, mert lehetőséget nyújt 
egy  arc vagy egy tárgy megmutatására. Balázs Béla szerint a közelkép a 
leginkább filmszerű kifejezőeszköz, „a részletek hangsúlyozásának mű- 
vészete”. Az ötödik képkivágás a nagyközeli vagy szuperplán: nagyon ap-
rólékosan képes megmutatni egy emberi arc, egy tárgy vagy egy növény 
részleteit.

A mozgókép hatását ezeknek a képkivágásoknak a változásai adják. Egy tá-
voli képet szűkebb plánok segítségével részleteire lehet bontani, de a film 
építkezhet kis részletekből is, amelyekből egy nagyobb látvány összeáll.

4 : 3 3 : 2 16 : 9

9 : 16
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4.    Figyeljétek meg a plánok eltérő hatását a következő képeken!

Ha az eszközünkkel egy pontban állunk meg, vízszintes vagy függő-
leges elfordulásokkal (svenkekkel) rögzíthetjük a mozgásokat. A ka-
mera maga is elmozdulhat, így követhet emberi szereplőket, állatokat 
természeti jelen ségeket vagy más látványokat. A kamera vízszintes 
mozgását kocsizásnak, a  függőlegeset daruzásnak hívjuk. Az első 
elnevezés azzal függ össze, hogy a filmkamerát egy sínen futó ko-
csira szerelték, a második pedig annak a szerkezetnek az elnevezé-
séből ered, amellyel az operatőrt a felszerelésével együtt felemelték. 
Vízszintes mozgást rögzítenek a kocsik fedélzeti kamerái, a drónok 
pedig összetett mozgásokra képesek.

5.    Figyeljétek meg a képkivágás, kameraállások és a kameramozgás használatát Huszárik 
Zoltán Szindbád (1971) című filmjének egyik jelenetében: „Szindbád húslevese”.

6.    A mozgókép egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a plánok váltogatásával képes meg-
változtatni az elbeszélés szemszögét is. Figyeljétek meg, hogy A légy című rajzfilmben  
(Rófusz Ferenc, 1980) a kép látószöge mikor és vajon miért veszi át hol a légy szemszögét, 
hol pedig egy külső megfigyelőét!

7.    180 fokos szabálynak vagy tengelyszabálynak hívják azt a téralkotási módot, amely a ka-
mera két (vagy több), egymással kommunikáló szereplőt ábrázoló nézésirányán alapszik. 
Nézzetek utána, hogy mi a lényege ennek a szabálynak! Vizsgáljátok meg a szabály érvé-
nyesülését egy labdajáték közvetítésében!

Eddig a látványvilágról, azaz a mozgókép vizuális eszközeiről beszéltünk. Az 
akusztikus eszközök közé a szöveget (amely megjelenhet monológ vagy pár-
beszéd formájában), a zenét és a zörejt soroljuk.  

Ha az akusztikus eszközöket a vizuálisakkal hozzuk összefüggésbe, akkor azt 
figyeljük, hogy az adott hangforrás látszik-e a képen vagy sem. Ez alapján a 
hangzó elemek kétféleképpen fordulhatnak elő: a képen belül és a képen kí-
vül. Ha az akusztikus eszközöket a történetmeséléssel hozzuk összefüggésbe, 
akkor azt vesszük alapul, hogy az adott hang része-e az elbeszélés világának 
vagy nem – az előző esetben az elbeszélés fiktív világán belüli (diegetikus), 
a második esetben azon kívüli (nem diegetikus) hangokról beszélünk.

A képen nem látható hangforrások kétfélék lehetnek. Diegetikusak azok a 
hangok, amelyeknek a forrása része annak a fiktív világnak, amelyet a tör-
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ténet megjelenít. Ilyen lehet egy távoli kiáltás vagy egy vonatfütty, amelynek 
forrása tehát nem látszik a képen. Nem diegetikusak azok a hangok, ame-
lyek nem részei a történetnek – ilyenek a kísérőzenék vagy az utólag felvett 
hangkommentárok. A beszédhang általában képen belüli és diegetikus, bár 
vannak off, azaz képen kívüli beszédhangok is, amelyek ugyanakkor részei 
a fikciós világnak. A zörejek lehetnek képen belüliek, illetve képen kívüliek, 
például egy távoli pisztolylövés. Nem diegetikus zörej lényegében nem fordul 
elő a mozgóképen. Ha a zene képen belüli, akkor látjuk a forrását (például 
valaki rádiót hallgat), ha képen kívüli, akkor nem látjuk – ez a filmzene.

Filmajánló

A hangot különlegesen használja Nemes Jeles László Saul fia című 2015-ös filmje. 

A Hukkle (Pálfi György filmje, 2002) alig tartalmaz szöveget, nagyban épít viszont a zörejekre.

8.    Készítsetek ugyanarról a jelenetről két különböző szereplő szemszögét megjelenítő POV vi-
deót! Színezéssel vagy filterek használatával mutassátok meg a szereplők látásmódjának el-
téréseit! Hogy változik a film hangulata a színek változtatásával és a filterek használatával?

    

ÖSSZEFOGLALÁS

A mozgókép audiovizuális eszközöket használ. A látvány meghatározó ele-
me a keretezés, amely egyezményes térbe illeszti a mozgóképen ábrázolt 
világot. A keretezés különféle képarányokkal jelenik meg, ezeknek a képek 
komponálásában van szerepük. A plánok az alkotó viszonyát mutatják meg 
az ábrázolt világhoz. Az akusztikai rétegnek három összetevője van: a beszéd, 
a  zene és a zörej. A vizuális és akusztikus hatáskeltő eszközök a vágás során 
nyerik el végső formájukat, valamennyi eszköz a történetmesélést szolgálja.

Kulcsszavak

Keretezés, képarány, távoli, féltávoli, félközeli, közeli 
és nagyközeli képkivágás,  kocsizás, daruzás, svenk, 
szöveg, zene, zörej, képen belüli és kívüli, diegetikus 
és nem diegetikus hangok.  

Olvasnivaló

Balázs Béla: A látható ember című köny véből A kö-
zelkép című fejezet egy részlete a 41-től a 45. oldalig 
(Palatinus Kiadó, 2005.)
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4. Radikális mellérendelés

A montázs 

„A film időbeni művészet, de maga teremti meg az idő törvényeit.” 
(Gerő György: Film)

Az előző leckében a mozgóképes alkotások audiovizuális hatáskeltő eszközei-
ről beszéltünk. A vizuális elemek közül szó volt a keretezésről, a kép arányról, 
a  plánok használatáról és a kameramozgásokról. A hangzó eszközök közül 
a beszéd, a zene és a zörej volt a témánk. Ebben a leckében a montázsról és a 
mozgóképes nyelvhasználatról lesz szó.

 

Bevezető feladat. „Montázsfilm.” Szergej Eisenstein szovjet filmrendezőt idézzük: 
„Két montázsszegmens egymás mellé állítása nem annyira az összegükre, mint in-
kább a szorzatukra emlékeztet.”

„Talált” filmrészletekből készítsetek montázsfilmet! Bármilyen legális anyagot felhasználhat-
tok. Figyeljétek meg, hogy milyen törvényszerűségei vannak az eredetileg össze nem tartozó 
részletek összeillesztésének! Hogyan érvényesül Eisenstein matematikai képlete?

A filmet rövidebb-hosszabb beállításokban veszik fel, majd az így keletke-
zett elemeket egymás mellé illesztik. Ezt az összeillesztést vagy összesze-
relést montázsnak hívjuk. Lev Kulesov a 
montázst a filmművészet alapjának tartot-
ta. Erdély Miklós montázs-éhségről beszél, 
amely a megítélése szerint minden művészeti 
ágban megjelenik. Bódy Gábor a jelentéstu-
lajdonítást vizsgálta, amelyben nagy szerepe 
van a montázsnak.

1.    Az előző fejezetben az szerepelt, hogy Balázs Béla a közelképet tartotta a filmszerűség 
legfontosabb elemének. Fogalmazzátok meg, hogy a közelkép és a montázs miért szerepel 
különleges helyen a mozgókép formanyelvi sajátosságai között! Más művészeti ágak vagy 
kifejezési formák vajon hogyan használnak közelképet és montázst?

Vannak természetesen olyan mozgóképek, amelyekben nincs vágás, ilyenek 
például a biztonsági kamerák felvételei, amelyek egyetlen szemszögből és 
folyamatosan rögzítik a történéseket.

Erdély MiklósBódy Gábor
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Filmajánló

Alekszandr Szokurov nagyszerű Az orosz bárka című 2002-es filmje egyetlen beállítást (snittet) tartalmaz, 
azaz az egész filmben nincsen vágás. A filmben így meghatározó szerepet kap a belső montázs és a hosszú 
beállítás.

A montázs legegyszerűbb formája az elbeszélő montázs, amelynek segítsé-
gével az alkotók a filmbeli eseményeket időrendben, lineárisan mesélik el. 
Az elbeszélő montázst alkalmazó filmek ugyanakkor a filmbeli események 
folyamatát kihagyásokkal mutatják meg, a filmidő és a filmbeli cselekmény 
ideje tehát lényegesen eltérhet egymástól.

2.    Tóth Barnabás Újratervezésében (2012) figyeljétek meg, hogy a film milyen megoldásokat 
alkalmaz az idő múlásának érzékeltetésére! A film cselekménye körülbelül mennyi idő 
alatt játszódik le?

A párhuzamos montázs olyan két eseménysort rendel egymás mellé, ame-
lyek a film fikciója szerint azonos időben, de különböző helyszíneken történ-
tek meg. A két eseménysor között a párhuzamos montázs is teremt bizonyos 
szembeállítást. Van azonban olyan montázsfajta, amely a képek ütköztetésére 
helyezi a hangsúlyt. A rendező és a vágó ilyenkor két eltérő tartalmú kép egy-
más mellé illesztésével éri el, hogy a nézőben megszülessen egy bizonyos kép-
zettársítás. A montázsnak ezt a típusát asszociációs montázsnak nevezzük. 
A videóklipek alkotói nagyon szeretik a meghökkentő mellérendeléseket. 
A  reklámok is használnak asszociációs sorokat, amelyek aztán állandósul-
hatnak (a tisztaság képzete mellé gyakran vágnak például szép tengerhullá-
mokat). Ritmikus montázsról beszélünk, ha a párhuzamok vagy asszociációk 
felidézése meghatározott ütemben történik.

Filmajánló

A Körhinta (Fábri Zoltán, 1955) cselekményét 
az alkotók lineárisan mesélik el. Figyeljétek 
meg, hogy milyen időszakaszokat hagy ki a 
film! A  Körhinta lakodalmi jelenete a ritmikus 
montázs egyik legszebb példája. A  montázs 
hogyan mutatja a két táncost és a környezetüket? 

  
 
 
 

Fábri Zoltán: Körhinta
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Filmajánló 

Bódy Gábor Amerikai anzix című filmje (1975) optikai eszközöket (távcső, teodolit, a földmérők műszere) 
használ a látvány kialakításához. Milyen szerepe van a filmben ezeknek az eszközöknek? Válaszotokban 

használjátok a keretezésről tanultakat!

Tóth Barnabás Susotázs című 2018-as filmje egy épület belső 
helyiségeiben játszódik. A film jelzései alapján rajzold meg az 
épület alaprajzát! Hogyan érvényesülnek a filmben az elbeszélő 
montázs megoldásai?

A belső vágás lényege, hogy az alkotók nem használnak ollót vagy montíro-
zó programot. A képkivágások változását a kamerához közeledő és távolodó 
személyek vagy magának a kamerának mozgása határozza meg. A belső vá-
gás hosszú beállításokban jelenik meg.

A hosszú beállítás példáit nyújtja két kiemelkedő magyar film, a Szegény
legények (rendezte Jancsó Miklós, 1965) és a Werckmeister harmóniák (Tarr 
Béla, 2000).

3.   Mutassatok egymásnak olyan videoklipeket, amelyek merész vágásokat tartalmaznak!

A montázs tehát olyan valóságrészleteket rendel egymás mellé, amelyek 
eredetileg nem tartoztak össze. Ez a mozgókép hatalmas lehetősége, hiszen 
a mozgókép a montázs segítségével fiktív tereket képes létrehozni. Vannak 
azonban olyan vélemények, amelyek szerint ez manipuláció. Tehát tilos a 
montázs, mert meg kell őrizni a tér és az idő folyamatosságát.

4.    Idézzetek fel olyan videókat, amelyekben a nézők megtévesztésének szándékával vágtak 
egymás mellé helyszíneket, és ebből sértődések vagy viták keletkeztek!

5.    Válasszatok ki olyan több részből álló műsort, amelynek egyes részeiben képi ismétlődé-
sek vannak – ez lehet egy sportműsor bevezetője, egy showműsor bizonyos része vagy egy 
vlogger néhány posztja. Ötszavas vázlatban írjátok össze a visszatérő elemeket!

Összefüggések
17. lecke

Tarr Béla: Werckmeister harmóniák

Tóth Barnabás: Susotázs

Jancsó Miklós: Szegénylegények



20 Radikális mellérendelés A montázs 

Vannak tehát olyan mozgóképek, amelyek bizonyos formai szabályoknak 
engedelmeskednek. Egy televíziós híradónak rögzített vizuális forgatóköny-
ve van, a licenszműsorok az eredeti adástervet követik, egy filmsorozat a 
mozgóképes kifejezőeszközöket akkor is ugyanúgy használja, ha a rendezők 
részről részre váltják egymást.

Az oknyomozó műsorok vagy a dokumentumfilmek ugyancsak fegyelme-
zettséget követelnek az alkotóiktól: a tényfeltáró filmek nem használnak 
merész vágásokat, mert a hangsúly nem a formai megoldásokon van, hanem 
a valósághűségen.

Más filmtípusok alkotói rendkívül nagy szabadsággal kezelik a formanyelvi 
eszközöket. A montázs lehetőségeit feszegető videóklipekről már volt szó a 
fentiekben. A kísérleti filmek egyik meghatározó sajátossága a formanyelv 
lehetőségeinek kutatása. A művészfilmek ugyancsak keresik az új megoldá-
sokat.

Filmajánló

Három kiemelkedő magyar rendező munkáit ajánljuk a figyelmedbe: nézd meg Erdély Miklós, Bódy Gábor 
és Huszárik Zoltán kísérleti filmjeit! 

A mozgókép nyelvét ugyan egységesnek tekintjük, de valamennyi szöveg-
típusra nem tudunk átfogó szabályokat megfogalmazni. A mozgóképi szö-
vegtípusok saját formanyelvi készletet és montázstechnikát alkalmaznak, 
ez a nyelvhasználat. A nyelvhasználat tehát a hatáskeltő eszközök összessége 
egy bizonyos mozgóképfajtán belül.   

    

ÖSSZEFOGLALÁS

A mottóban azt olvastátok, hogy a mozgóképes alkotások szabadon bánnak 
az idővel. A leckében kibővítettük ezt a gondolatot: ez a helyzet a mozgókép 
terével is. A mozgókép nyelve tehát különleges nyelv. Nincs szótárja, mert sem 
a képek, sem a beállítások nem rendezhetők semmiféle enciklopédiába, illetve 
nincs nyelvtana, ugyanis az alkotók a montázs segítségével tetszőleges tér- és 
időrészleteket rendelhetnek egymás mellé. A nyelvhasználat sajátosságai egy-egy 
mozgóképes szövegtípusban jelennek meg.

Kulcsszavak

Beállítás, snitt, elbeszélő montázs, 
párhuzamos montázs, asszociációs 
montázs, ritmikus montázs, belső vá-
gás, nyelvhasználat.

Olvasnivaló

Lev Kulesov: A montázs mint a filmmű vészet 
alapja című írása. Szerk.: Gelencsér Gábor: 
Képkorszak. Szö veg gyűjtemény a mozgóképkul
túra és médiaismeret oktatásához
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5. Egyszer volt…

A mozgóképes történetmesélés 

„A nagy mesemondó.”
(Közkeletű megállapítás Jókai Mórról.)

A harmadik leckében a mozgóképes alkotások formanyelvéről beszéltünk, 
a negyedikben a montázzsal és a nyelvhasználattal bővítettük a kört. Ebben a 
leckében a történetmesélésről lesz szó. A történetmesélés képessége a mozgó-
kép talán legfontosabb sajátossága.

 

Bevezető feladat. „Film – történet nélkül.” Az előző leckében azt állapítottuk meg, 
hogy a mozgókép időbeli kifejezési forma, tehát a lényegét az időviszonyok adják. Az 
alkotók és az elemzők százhúsz éve kutatják: létezik-e vajon film időbeli összefüggések 

nélkül? Készítsetek egy háromperces etűdöt, amelyből megpróbáljátok kiiktatni az időt – és 
vele együtt a történetet. Állapotrajzra vagy érzelmek által meghatározott helyzetre érdemes 
gondolni, az etűdötök ezért nem epikai, hanem inkább lírai alkotás lesz.  

Mutassátok meg egymásnak a kész munkákat! Összegezzétek a tapasztalataitokat! Sikerült-e 
teljesíteni ezt a lehetetlennek tűnő kihívást?

A lecke első részében az epikai alkotások két jellemző-
jével foglalkozunk: az idő kezelésével és az ok-okozati 
viszonyokkal. 

Andrej Tarkovszkij szovjet rendező a filmet a „megörö-
kített idő” művészetének tartotta, szerinte a film „idő-
beli szobrászat”. Az idő rugalmas kezelése többfajta el-
beszélésmódot eredményezhet.

A lineáris elbeszélés az idő folyamatosságát úgy érzé-
kelteti, hogy az alkotásban az órával és naptárral mér-
hető idő a hétköznapi tapasztalatainknak megfelelően 
telik. Az elbeszélő műben előrehaladó idő, illetve a valós idő fedi egymást, 
tehát a filmben eltelt idő és a vetítési idő megegyezik. A fikciós filmekben rit-
ka megoldásról van szó, hiszen ezek alapvető jellemzője éppen a szerkesztés, 
azaz az idővel való szobrászkodás. A kevés példa egyike a 24 című sorozat, 
amely a történéseket valós időben meséli el. Az élő közvetítésekben ugyan-
akkor gyakran előfordul ez a megoldás: egy focimeccs közvetítése a kezdőrú-
gástól a bírói sípszóig ugyanannyi ideig tart, mint a valóságban; a mobiltele-
fonos „élőzés” során a velünk megesett történéseket ugyancsak vágás nélkül, 
szerkesztetlenül osztjuk meg. 

Andrej Tarkovszkij
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1.    Nézzétek meg a 24 egyik epizódját! A film milyen megoldásokkal kezeli a párhuzamos tör-
ténéseket? Hol találtok mégis utalást arra, hogy időbeli kihagyások vannak benne? A film 
ezeket hogyan igyekszik eltüntetni?

A következő a kihagyás vagy ellipszis, amelyről már volt szó. Ha egy film 
szereplői felülnek a Budapestről Debrecenbe induló vonatra, akkor ennek 
bemutatása természetesen nem vesz igénybe annyi időt, amennyit a szerep-
lők valójában a szerelvényen töltenek. Mindezt kihagyásokkal látjuk, ame-
lyeket filmnézői a tapasztalataink alapján áthidalunk és elfogadunk. A ki-
hagyások eredményeképpen a film egyes történéseket sűrítve, míg másokat 
hosszadalmasan mutat meg, az idő ábrázolásában tehát sokfajta torzítás 
jöhet létre.

2.    Olvassatok végig egy újsághírt! Jegyzeteljétek ki, hogy a szövegben milyen utalások van-
nak az idő folyására (dátumok, időpontok, „előbb”, „később”, „kezdetben”, „korábban” 
stb.). A történéseket helyezzétek el egy idővonalon! A média közlései mesékké alakulnak, 
ami a tényközlő műfajokra is igaz.

Az ugyanabban az időben (és más-más térben) játszódó cselekményelemek 
egymás mellé rendeléséről a párhuzamos vágással kapcsolatban beszéltünk. 
Időbeli egyidejűséget látunk tehát, amelyet a film két, egymást váltó térben 
mutat meg. A két cselekményszálat más módon is egymás mellé helyezhe-
ti egy film, például a „mindeközben” felirattal. A párhuzamos vágás nem 
feltétlenül azonos hosszúságú időszakaszokat ábrázol, ilyenkor időbeli ösz-
szecsúszások jönnek létre.

Különleges időkezelési mód a megfordítás: ilyenkor bizonyos, az időben ké-
sőbbi események korábbra, illetve korábbiak a film végére kerülnek. Ugyan-
csak megjelenhetnek feliratok: „két nappal korábban”, „húsz évvel koráb-
ban” – ezek a flashback megoldásai. Lehetőség van a teljes felvétel visszafelé 
való lejátszására is, ezt a megoldást több videoklip használja.

Az időkezelés kérdései után az elbeszélő művek által létrehozott ok-okozati 
viszonyokkal foglalkozunk. A történelemkönyvek többsége tartalmaz úgy-
nevezett kronológiát, ami tulajdonképpen évszámok és események listája. 
Az események logikai viszonyait a kronológia nem képes megmutatni, ez-
zel a történelemkönyv egyes fejezetei foglalkoznak. Egy történetnek eleje, 
közepe és vége van, ami ok-okozati lánc kialakulását feltételezi: a kiinduló 
állapot bizonyos körülmények miatt megváltozik. A kezdő és befejező ál-
lapot közötti változásokat az epikai alkotások valamilyen módon indokol-
ják, ezt motivá ciónak nevezzük. Vannak az ok-okozati viszonyokat erősen 
motivá ló szövegtípusok, ilyenek a tényközlő műfajok, és vannak olyanok, 
amelyek gyengébb motivációt tartalmaznak – ilyenek például a művészfil-
mek. 

Összefüggések
4. lecke
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A motiváció eszközei azt jelzik, hogy ami az elbeszélő műben történt, az miért 
történt, tehát például mi vezette a szereplőket cselekedeteikben. A korábban 
tárgyalt időrendi elemek a „mi és mikor történt?” kérdésre válaszolnak.

3.    Emeljétek ki egy újsághír bevezető részét, az úgynevezett leadet! Keressétek ki a szövegből 
azokat az elemeket, amelyek időbeli és ok-okozati összefüggéseket írnak le!

4.    Karinthy Frigyes Így írtok ti című könyvének egyik fejezete irodalmi 
művek szinopszisait tartalmazza. A Gulliver utazásait Karinthy pél-
dául így foglalja össze: „Hajóorvos alacsony és magas emberek közé ke-
rül, és megutálja a normális termetű embereket.” Készítsetek hasonló 
zanzákat!

Ezek a sűrítmények a történet és cselekmény elkülönítésre épülnek. A tör-
ténet az a kronologikus eseménysor, ami a mű vázát alkotja (fabulának is 
hívjuk). A cselekmény az a mód, ahogy az elbeszélés a történetet a néző elé 
tárja, megvalósítja (másik elnevezése a szüzsé). A cselekmény funkciója az 
epikai alkotások téridejének létrehozása. A világ népeinek mesekincsében 
megfigyelhető hasonlóságok azt bizonyítják, hogy az emberiség viszonylag 
kis mennyiségű történettel gazdálkodik, de ezekből szinte végtelen szám-
ban tud cselekményeket létrehozni. A cselekmény (szüzsé) eljárásainak is-
meretében a néző maga hozza létre a történetet (fabulát).

5.    Válasszatok ki egy olyan irodalmi művet, amelynek sok filmfeldolgozása van! Soroljátok 
fel azokat a különbségeket, amelyek például a Rómeó és Júlia vagy A Pál utcai fiúk adaptá-
cióiban megjelennek! Megfigyelhetitek, hogy a feldolgozások ugyanazt a történetet mesé-
lik el, a cselekményük (az időrend, az egyes jelenetek helye stb.) azonban eltérhet.

Karinthy Frigyes

Fábri Zoltán: A Pál utcai fiúk
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6.    A szappanoperák rendkívül gazdagok fordulatokban, de vannak bennük visszatérő, jól 
ismert elemek. Idézzetek fel legalább három szappanopera-mesesémát! Az egyes szappan-
operák milyen sémákat tartalmaznak! Hogyan jelenik meg az egyes sorozatokban a tör-
ténet és a cselekmény?

7.    Vannak olyan filmek, amelyek jól azonosítható történetsémákat használnak, illetve ezeket 
folyamatosan átértelmezik. A film egész cselekményét átfogó sablonok összessége a műfaj. 
Erős történetsémákat tartalmaz a western, a melodráma, a thriller és a krimi. Válasszatok 
közülük egyet, és gyűjtsétek össze a műfaj visszatérő fordulatait!

A leckében felidézett valamennyi mozgóképes alkotásnak sajátos dramatur-
giai felépítése van. A dramaturgia az epikai alkotás elbeszélő-szerkezetének 
kialakítási módja. A képek egybefűzésével beállítások vagy snittek jönnek lét-
re, ezeket montázzsal fűzik össze jelenetekké. A jelenetek a bennük kialakuló 
tér és idő szempontjából egységes szerkezeti elemek: amikor tér- vagy idővál-
tás van, akkor kezdődik a következő jelenet. A mozgóképes alkotások dra-
maturgiai törvényszerűségei és nyelvhasználata 
kölcsönösen meghatározzák egymást: a  szap-
panopera például erősen motiválja a történések 
ok-okozati kapcsolatait, illetve sok ismétlést 
tartalmaz; a showműsor sok beállítást használ, 
de kötött szerkezeti elemekből építkezik; a  ter-
mészetfilm egyaránt használ rövid és hosszú 
jeleneteket; a reklám feszes ritmusban, néhány 
másodpercben meséli el a cselekményét.

    

ÖSSZEFOGLALÁS

A mottóban Jókai Mórt idéztük meg, aki a magyar regény egyik legnagyobb 
képviselőjeként a történetmondást tartotta legfontosabb feladatának. Amiről 
ebben a leckében beszéltünk, Jókai regényeinek olvasói számára is érdekes lehet: 
az időkezelés, az elbeszélő művekben megjelenő ok-okozati viszonyok és ezek 
motivációja, a történet és cselekmény kérdése illetve a dramaturgia fogásai.

Kulcsszavak

Lineáris elbeszélés, ellipszis, torzítás, egyidejűség, 
összecsúszás, megfordítás, flashback, ok-okozati vi-
szonyok, motiváció, történet, cselekmény, műfaj, be-
állítás, jelenet, téridő, dramaturgia.

Olvasnivaló

A képregény nagyon izgalmasan mesél törté-
neteket, ezért ajánljuk Kertész Sándor „képes 
képregénykalauzát”: Szuperhősök Magyaror
szágon. OZ-Print Kft. 2010.
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6. 

Összefüggések
2. lecke

Betölti az életedet

A nyilvánosság mint társadalmi színtér

„A média mindannyiunk morális kultúrájának megtestesítője.”
(Császi Lajos médiakutató)

Az előző leckékben a kommunikáció típusairól és a mozgóképes közlés sajá-
tosságairól beszéltünk. Most valamennyi kommunikációfajta közül kiemeljük 
a közvetett, azaz a mediális közlést, illetve az esetenként hatalmas embercso-
portokat elérő tömegkommunikációt. A tömegkommunikációt a nyilvánosság 
fórumaként értelmezzük, amely hálózatokat hoz létre a résztvevők között. Szó 
lesz továbbá a média funkcióiról.

 

Bevezető feladat. „Én erre használom a médiát.” Készítsetek egy öt diából álló 
ppt-anyagot. A diákon két dolog szerepeljen, egy képernyőfotó és egy mondatnyi érté-
kelés. A képernyőfotókon azokat az internetes oldalakat örökítsétek meg, amelyeket a 

leggyakrabban látogattok. Az értékelésben az szerepeljen, hogy a bemutatott helyeket mire 
használjátok. Az anyagotokat mutassátok be az órán! Hasonlítsátok össze a megfigyelései teket!

A média közvetítő közeg, nyilvános fórum. Funkcióival kapcsolatban kétfaj-
ta elképzelés alakult ki.

A KOMMUNIKÁCIÓ MINT ADATTOVÁBBÍTÁS

Az egyik elképzelés a kommunikáció információközlő funkcióját hangsú-
lyozza. Képviselői a kommunikációt úgy fogják fel, mint valamiféle szállí-
tótevékenységet, amelynek során nem árukat vagy építőanyagokat juttatnak 
el az egyik helyről a másikra, hanem híreket, ismereteket, adatokat. Eszerint 
a kommunikáció résztvevője információt küld, közvetít vagy szállít. Hasz-
nálják a pingponggal kapcsolatos párhuzamot is: ha a kommunikációt az 
asztaliteniszezők játékához hasonlítjuk, akkor a kölcsönösségre helyezzük 
a hangsúlyt, hiszen a játékosok oda-vissza ütik a labdát.

A média funkciói közül ebben az értelmezésben a tájékoztatás, az ismeret-
terjesztés, a dokumentálás kerül előtérbe.  

A kommunikáció szállítás-metaforára alapuló elképzelését jól mutatja a  
Jakobson-modell. A modell tartalmazza a kommunikáció általános összete-
vőit.
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1.    Válasszatok ki három kommunikációs helyzetet! A három példa elemeit helyettesítsétek 
be az alábbiakban bemutatott Jakobson-modellbe!

A KOMMUNIKÁCIÓ MINT KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL TERE

A másik elképzelés vitatja, hogy egyszerű ismeret-továbbításról lenne szó. 
Képviselői a részvételre helyezik a hangsúlyt, azt mondják, hogy a kommuni-
kációban értékek folytonos ellenőrzése és módosítása megy végbe. A közlé-
seket eszerint a felhasználók belehelyezik a saját értékrendjükbe. A kommu-
nikáció így a közös ügyekben való részvétel élményét nyújtja, állásfoglalásra 
késztet azzal kapcsolatban, hogy az egyes résztvevők számára mi elfogadható, 
és mi nem az. A kommunikáció tehát olyan folyamat, amelyben a valóság-
ról alkotott képünket állandóan megerősítjük vagy éppen módosítjuk annak 
függvényében, hogy miként viszonyulunk az új és új tartalmakhoz. Ez a mé-
dia rituális felfogása, amely tehát azt hangsúlyozza, hogy a nyilvánosság törté-
nései tanmesékben és színjátékszerű formákban jelennek meg. A mesék értel-
mezésében és a játékokban valamennyien részt veszünk, mert a nyilvánosság 
történései morális állásfoglalásra késztetnek bennünket.   

Ez az értelmezés a média funkciói közül a szocializációt emeli ki: a média esze-
rint a társadalmi normák, magatartásminták, értékek megvitatásának fóruma.

Filmajánló

Hartung Attila: FOMO – megosztod és uralkodsz (2019) 

2.    Zenészek, sportolók vagy akár filmek és sorozatok körül nagy rajongótáborok alakulnak 
ki, amelyek tagjai az interneten „gyűlnek össze” úgy, hogy soha nem találkoznak szemé-
lyesen. Ezek a csoportok milyen szertartásokkal, rítusokkal, közös megjelenési formákkal 
mutatják meg összetartozásukat? 

3.    Az interneten nagyon elterjedtek az úgynevezett bakiparádék. Az alattuk megjelenő kom-
mentek alapján gyűjtsetek öt olyan érzelmet, amelyet ezek az összeállítások kiváltanak a 
nézőkből. Hogyan lehet értelmezni mindezt a média rituális felfogásának alapján?

csatorna csatorna

beszédhelyzet

valóság

adó
(feladó)

vevő
(címzett)üzenet



27

4.    A mai médiahasználat egyik legszomorúbb jelensége az úgynevezett cancel culture (az el-
törlés, a megsemmisítés kultúrája). Ha a hálózati kommunikációban résztvevők a világ 
egy-egy pontján úgy ítélik meg, hogy valaki szerintük téves gondolatot közölt, vagy egy-
szerűen rosszul fogalmazott, akkor közös erővel valósággal megsemmisítik ezt a megszó-
lalót. Mindezt álnevek mögé bújva teszik, ami további etikai problémákat vet fel.
Olvassátok végig egy ilyen esethez kapcsolódó megszólalásokat! (Ez lelkileg megterhelő 
lehet, de próbáljatok meg elfogulatlan médiaelemzőként viselkedni.) Egy táblázatba gyűjt-
sétek ki azokat az értékeket, amelyeket a hozzászólók mozgósítanak. A táblázathoz ilyen 
rovatokat javasolunk: „a mi csoportunk jellemzői”, „a ti csoportotok jellemzői”, „én ilyen 
vagyok”, „te viszont ilyen vagy”. Az egész eszmecserét értelmezzétek a média rituális fel-
fogásának alapján!

5.    Hasonló jelenséget figyelhetünk meg a celebvilágban is, ahol bizonyos emberekről diva-
tos és elfogadott lekicsinylően nyilatkozni. Figyeljétek meg a cancel culture mejelenését 
ezekben a megnyilatkozásokban, és rövid védőbeszédben érveljetek a megsemmisítőkkel 
szemben!      

6.    Válasszatok ki egy rövid újságcikket! Gyűjtsétek ki a szövegéből és a képanyagából azokat 
az elemeket, amelyek az információközvetítést szolgálják! Jelöljétek meg azokat a részeket 
is, amelyeknek véleményformáló szerepük van! Hogyan vesz részt egy ilyen cikk a morá-
lis közmegegyezés alakításában vagy esetleg a módosításában? A cikket értelmezzétek a 
média rituális felfogásának alapján!

7.    Nézzetek meg egy olyan időjárás-előrejelzést, amelyben nem csupán adatokat közölnek, 
hanem értelmezik is őket! Gyűjtsétek ki a szövegből az igéket, a mellékneveket és a hatá-
rozószókat! Hogyan minősíti egy ilyen előrejelzés az időjárás eseményeit? Az időjárás-elő-
rejelzést értelmezzétek a média rituális felfogásának alapján! 

    

ÖSSZEFOGLALÁS

A média funkciója tehát nem csupán az információszállítás. A médiát olyan 
közös térként érdemes felfogni, amelyben mindenki a saját értékeit képviseli, 
és amelyben megerősíthetjük az én- és csoporttudatunkat. Mindez tehát a 
résztvevők morális kultúrájának folytonos mozgósítását feltételezi. A nyil vá-
nosság eseményei szolgáltatják nekünk azokat a történeteket, amelyek se gít-
ségével magunkat, a hozzánk közel állókat és a világot megérthetjük.

Kulcsszavak

Jakobson-modell, a kom munikáció mint informá-
ciók szállítása, a kom mu ni káció mint rítus. 

Olvasnivaló

A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató köz-
pont cikke: A médiaértés öt alapállítása
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7. 

Összefüggések
1. és 2. lecke

Az alacsony és a magas

A kultúra rétegei

„Nincs különbség rituális, klasszikus,  
magas és alacsony (tömegszórakoztató) művészet között”

(Nam June Paik videóművész)

Az előző leckében arról a társadalmi térről beszéltünk, amelyben az emberi 
alkotások kifejtik a hatásukat. Ebben a leckében a kultúra gazdag és sokszínű 
rétegzettségéről lesz szó. 

 

Bevezető feladat. „Legyen mindenkinek saját tévécsatornája!” – ez a mondat a mot-
tóban idézett koreai videóművésztől származik, aki azt szorgalmazta, hogy lehetőleg 
minél több ember férjen hozzá a nyilvánossághoz, és a rajzait, filmjeit, verseit, zenéit 

vagy egyszerűen a véleményét mindenki könnyen közzétehesse. Mutassatok be egy alkotót, 
aki a műveit az interneten osztja meg! Kétféle megközelítést ajánlunk: ha valakinek közületek 
a nyilvános felületeken vannak saját munkái, azokat vegyétek alapul, de választhattok másik 
szerzőt is. A megosztott tartalom tetszőleges témájú lehet, különféle műfajokban. A bemuta-
tóban az alábbi szempontokat vegyétek figyelembe: az illető a kultúra melyik ágában tevé-
kenykedik, törekszik-e eredetiségre és ezt milyen eszközökkel valósítja meg, vajon mi a szán-
déka a munkáival, hány követője van, ők milyen visszajelzéseket adnak? A bemutató három 
ppt-diából álljon!

A kultúra három rétegéről szoktunk beszélni, 
amelyek között sok árnyalat, átmenet és átfedés 
van: a  magas- vagy elitkultúráról, a tömegkultú-
ráról, és a kettő közötti széles sávról, amit köztes 
vagy középfajú kultúrának, az angolból szárma-
zó elnevezéssel midcultnak nevezünk. Létezik 
ezeken kívül a populáris kultúra fogalma, amely 
tágabb kört fed le a tömegkultúránál, a maga ko-
rában népszerű szerzőket és műveket értjük alat-
ta. Shakespeare például populáris szerző volt, de a 
művei nem jutottak el nagy létszámú közönséghez. 

A művek elkészültének és közzétételének folyamatát követjük végig az aláb-
biakban. Azt szeretnénk megmutatni, hogy sok szempontot érdemes figye-
lembe venni, ha egy alkotás kulturális hovatartozásáról beszélünk. Fontos, 
hogy nem minőségi kérdésről van szó: a tömegkultúra alkotása is lehet jó és 
a magaskultúráé gyenge, illetve fordítva.  

Az alacsony és a magas A kultúra rétegei
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Elsőként az alkotások előállításáról beszé-
lünk. A filmek meghatározó részét nagy 
filmstúdiókban vagy tévécsatornáknál for-
gatják: nagy költségvetésű filmeken vagy 
sorozatokon hatalmas stábok dolgoznak, 
a döntéseket a producerek hozzák. A block-
busterek vagy a sitcomok tehát a tömegkul-
túra körébe tartoznak, mert a gyár tásuk 
kidolgozott rend szerint történik, a terjesz-
tésük pedig globális jellegű, vagyis a lehető 
legtöbb embernek szánják őket.

1.    Nevezzetek meg néhány új blockbustert, nézzetek utána a nézőszámaiknak! Melyek a leg-
nézettebb tévésorozatok? Hogyan mérik ezek nézettségét az online terjesztésben?

Az is igaz ugyanakkor, hogy az elitkultúrához tartozó művészfilmek jó ré-
sze is stúdióban készül, ahogy ugyanabban a nyomdában gyártják a roman-
tikus regényeket és az alacsony példányszámú szépirodalmi köteteket. 

Filmajánló

Vannak kísérleti filmesek, akik kiléptek a hagyományos stúdiórendszerből. 
Nézd meg Szirtes András és Lichter Péter néhány munkáját!

Ha a tömeg- és elitkultúra közönségéről beszélünk, három szempontot ér-
demes szóbahozni. Az első a nézők társadalmi hovatartozása és iskolázott-
sága. Az elterjedt vélemény szerint a tömegkultúra termékeit az úgyneve-
zett alacsonyabb rétegek, a kevésbé képzett nézők és olvasók fogyasztják. 
Ez bizonyos korokban és esetekben igaz lehet, gondoljunk például a né-
mafilmre: Charles Chaplin korai filmjeire azok a rosszul kereső munkások 
váltottak jegyet, akik angolul nem nagyon tudtak. Könnyen beláthatjuk 
azonban, hogy a Csillagok háborúja vagy a Jóbarátok rendkívül széles nézői 
rétegeket képes megszólítani, illetve a bulvárújságokat az emberek szinte 
a  végzettségüktől függetlenül olvassák. Ismerjük a „kulturális lelkiisme-
retfurdalás”  fogalmát: ha valaki a társadalomban felfelé akar igazodni, 
akkor hajlamos elhallgatni, ha szereti például a szappanoperákat. Ebben 
az értelemben a kultúrafogyasztás az én- és csoporttudat kialakításának 
eszköze. 

Az előbbiekkel függ össze a nézőszámok kérdése. Az elitkultúra alkotásait 
kevesebben, a midcultba tartozókat többen, a tömegkultúráét hatalmas né-
zőseregek fogyasztják, erről felmérések tanúskodnak. Vannak azonban tö-
megkulturális termékek, amelyek szűkebb közönséget céloznak meg, ilyenek 
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bizonyos zenei irányzatok, mint például a metál. Számolnunk kell tehát a 
rétegkultúrákkal vagy szubkultúrákkal is, ahova a korosztályos és egyéb cso-
portosulások alkotásai tartoznak. Ezek skálája a legkülönbözőbb szubkultú-
rákat átfogja a trash irányzatoktól az ezoterikus törekvésekig.

2.    Ismertessetek meg egymással 
olyan szubkulturális alkotáso-
kat, amelyek közel állnak hoz-
zátok!

3.    Hozzatok az órára olyan műve-
ket, amelyeket giccsesnek tarto-
tok! Hol van ezekben a hamis, 
az álművészi? Mi a giccs ismer-
tetőjele?

A harmadik szempont a nézői értelmezői tevékenység kérdése. Ugyancsak 
sokan hangoztatják, hogy a tömegkultúra alkotásainak megértéséhez kis 
erőfeszítés kell. Ennek ellentmond az a tény, hogy a Dallast vagy a Trónok 
harcát megjelenésük óta elemzik a nézők, sőt, bárki megtapasztalhatja, 
hogy egy előző napi tévéműsor vagy egy videó megosztása milyen ellen-
tétes nézeteket vált ki. Az tehát kétségtelen, hogy az elitkultúrához tartozó 
művészfilmek megdolgoztatják a nézőket, de a tömegtermékek ugyancsak 
odafigyelést igényelnek akkor is, ha egyébként „egyszer használatos” alko-
tásoknak tartják őket. A köztes mezőbe tartozó alkotások ebből a szem-
pontból is átmenetet képeznek: populáris formákat használnak, de ezeket 
részben megújítják.

Érdemes beszélni a szerző kérdéséről. Az elitkultúra alkotásait mindig egy 
szerzőhöz kötjük, ami azzal az elképezéssel függ össze, hogy a mű minden 
részletét az alkotó személyisége határozza meg. A magyar iskolai iroda-
lomtankönyvek tartalomjegyzéke ebben az értelemben szerzői nevekből 
áll Janus Pannoniustól Esterházy Péterig. A szerzői kultúra kulcsfogalma 

a kézjegy, ami azt jelenti, hogy 
egy alkotó saját, senki má-
séval össze nem téveszthető 
kifejezőeszközöket használ. 
A szerzői film másik elneve-
zése a művészfilm. Vannak 
ugyanakkor olyan szerzők, 
akik tömegkulturális elemek-
ből építkeznek – ilyen például 
Quentin Tarantino.

Összefüggések
29. és 30. lecke

Fábri Zoltán: Hannibál tanár úr
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A magaskultúra szerzője nem illeszkedik 
elvárásokhoz, a művek pedig újszerűség-
re, konvenciótörésre törekszenek, ami 
együtt jár a művészetfogalom folyamatos 
átértelmezésével és kitágításával. A szer-
ző mindenhatóságáról szóló elképzelések 
a ro mantika időszakából származnak, 
a 20. századi művészek azonban gyakran 
iróniával viszonyulnak hozzá.

4.    Örkény István A megváltó című novellájának hőse drámájának befejezése után különle-
ges képességeket érez magában: „Akkor húzza be az evezőt, Volentik bácsi – mondta. – 
Megpróbálok egy kicsit a vízen járni” – olvashatjuk a novellában. Andrzej Wajda lengyel 
filmrendezőt idézzük az egyik vele készült beszélgetésből: „Isten hat nap alatt teremtette 
a világot, a hetediken pedig megpihent. Így dolgozik a filmrendező is.” A szerző romanti-
kus felfogására Petőfi Sándor művei lehetnek a legjobb példák. Irodalmi tanulmányaitok 
és filmes ismereteitek alapján hozzatok további példákat!  

A midcult közvetít az elit- és a tömegkultúra között, azaz kevésbé jellemző 
rá a konvenciók megújítása, ugyanakkor nem követi a tömegkultúra sémáit 
sem. A magyar regényírók közül Szabó Magdát, a  filmek területéről Sza-
bó István Mephistóját, a Fehér tenyért (Hajdú Szabolcs, 2006) vagy Enyedi  
Ildikó 2017-es filmjét említhetjük példaként (Testről és lélekről). A szerzői és 
tömegkultúra között mozgások lehetségesek az időben is: Jane Austin pél-
dául valaha szűk közönséget szólított meg, ma viszont sokan olvassák, tehát 
az elitkultúrából átkerült a midcultba.

5.    Állítsatok össze egy listát a magyar Oscar-díjas filmekről!  

6.    Olvassátok el újra az első leckéből azt a részt, ahol az ókori nyilvánosságról volt szó. Ho-
gyan lehet megfogalmazni az ott említett két drámaíró helyét a kultúra rétegei között? 

A tömegkultúra kevésbé tartja fontosnak a szerző személyét. Néhány példa 
ennek alátámasztására: a füzetes regények álnevek alatt jelennek meg, a szap-
panoperák rendezőjének nevét nem szoktuk nyilvántartani, a filmsoroza-
tok részeit más és más rendezők jegyzik, miközben az egyes részek formai 
megoldásai között nincsen eltérés; a nagy filmstú diók kész forgatókönyveket 
ajánlanak a rendezőknek.

7.    Soroljatok fel olyan sorozatokat, amelyeket több rendező készített!

Szabó István: Mephisto
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Ha az alkotásoknak a közönséghez való eljuttatásáról beszélünk, arra gon-
dolhatunk, hogy a ponyvairodalmat a plázákban árusítják, a tömegfilmeket 
a multiplex mozikban mutatják be, az internetes megosztó oldalak pedig 
hatalmas mennyiségű populáris zenét tesznek közzé. Ezek a művek tehát 
könnyen hozzáférhetők bárki számára.

Filmajánló

Hajdu Szabolcs Ernelláék Farkaséknál című 2016-ban készült filmjét úgynevezett lakásvetítéseken 
mutatták be.

8.    A leckében szereplő fogalmak és 
szem pontok felhasználásával he-
lyezzétek el az alábbi műveket!
•  Iskolai tévéhíradó egy videómeg-

osztó oldalon.
•  Kezdő rockzenekar egy hatalmas 

fesztivál egyik sátrában.
•  Szűk körben ismert rapper sze-

replése egy tehetségkutató show-
műsorban.

 

    

ÖSSZEFOGLALÁS

A mottóban idézett videóművész természetesen képviselheti azt, hogy tömeg- 
és elitkultúra között nincsenek különbségek, de mi éppen ezeket próbáltuk 
megmutatni a fentiekben. Még pontosabban érdemes fogalmazni: egy kul-
túra fogyasztó jól teszi, ha nyitott mindenféle élményre, miközben igyekszik 
észrevenni minden alkotás sajátosságait, és az alkotók törekvését a világ sajátos 
megmutatására.

Kulcsszavak

Magaskultúra, elitkultúra, szerzői és tömegkultúra, 
köztes vagy középfajú kultúra (midcult), populáris 
kultúra, blockbuster, sitcom, trash, giccs.

Olvasnivaló

A magyarok Hollywoodban könyvsorozat kö-
te tei: Adolf Zukor és William Fox életrajza. 
A FilmHungary kiadványai, 2020.
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8. 

Összefüggések
6. lecke

Bizalom és kételkedés

A médiaüzenetek befogadása

„A reklámra költött pénz egyik fele felesleges. Na de melyik fele?” 
(John Wanamaker ősmarketingesnek tulajdonított mondás)

Az előző leckékben a társadalmi térrel és a kultúrának azokkal a rétegeivel 
foglalkoztunk, amelyek ebben a térben alakulnak ki. Most a médiahatás és a 
befogadás kérdéseiről beszélünk, azaz a hangsúlyt áthelyezzük a médiahasz-
nálókra, illetve azokra az elképzelésekre, amelyek a hatás titkait igyekeznek 
magyarázni. 

 

Bevezető feladat. „Egy közéleti esemény és a közönsége.” Háromfős csoportmunká-
val mérjétek fel egy friss közéleti esemény visszhangját! Olvassatok el két-három újság-
cikket a témában, és nézzétek meg a közösségi oldalakon az eseményhez fűzött kom-

menteket! Következtetéseiteket két dián foglaljátok össze! A következő kérdésekre keressétek 
a választ!

Hogyan szóródnak a vélemények az eseménnyel kapcsolatban? A megszólalók 
az esemény milyen vonatkozásait emelik ki? A megszólalók hogyan érvelnek? 
Az értékelésben használd a média rituális értelmezésével kapcsolatos lecke-
szöveget, azaz vedd figyelembe, hogy a vélemények sokszor nem magukról a 
történésekről szólnak, hanem az úgynevezett megmondóemberek személyes 
beállítódásairól!

Kiindulásként érdemes megfogalmazni, hogy mit értünk médiahatás alatt. 
Hatásról akkor beszélünk, ha a befogadók véleménye vagy viselkedése a mé-
dia üzeneteinek köszönhetően megváltozik. 

Meghatározásunkban ok-okozati kapcsolatot feltételeztünk az üzenetek és a 
befogadókban végbemenő változások között, azaz azt mondtuk, hogy bizo-
nyos médiatartalmak jól érzékelhetően meghatározott változásokat idéznek 
elő. Meg is fordíthatjuk a kijelentésünket: a befogadók véleményének vagy 
viselkedésének módosulásai ezek szerint visszavezethetők egy-egy média-
üzenetre. 

Könnyen belátható azonban, hogy a média ennél bonyolultabban működik. 
Számolnunk kell továbbá a személyiséget alakító olyan alapvető hatásokkal, 
amelyek folyamatosan érnek bennünket a születésünkről kezdve: a család, 
az  iskola, a kortárscsoportok és különféle érdeklődési csoportok személyi-
ségformáló hatásairól van szó.
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1.    Rajzoljatok egy kördiagramot! Különböző színekkel jelöljétek be rajta, hogy a megítélése-
tek szerint a személyiségeteket egy-egy tényező milyen mértékben alakítja: a családotok, 
az iskola, azok a csoportok, amelyekben személyesen részt vesztek, a közösségi média, 
illetve az ott alakuló virtuális közösségek és egyebek.

A KÖZÉPPONTBAN A HATÁS 

Gyakran halljuk a nyilvánosságban vagy a magánbe-
szélgetésekben, hogy a média sugall, sőt sulykol va-
lamit, aminek az eredménye „manipuláció”, esetleg 
„agymosás”. Ezek a megnyilatkozások a közönséget 
egyforma emberekből álló masszaként, a médiaüze-
neteket pedig egyirányú és különlegesen eredményes 
véleményformáló erőként mutatják be. A hasonló ér-
telmezések lövedékszerűen vagy injekcióstű módjára 
működő kommunikációs folyamatot képzelnek el: az  üzenet közvetlenül, 
direkt módon jut el a befogadóhoz, és változásokat hoz létre a gondolkodá-
sában. A direkthatás-elméletek számolnak azzal is, hogy a média hatásai 
hosszú távon nyilvánulnak meg. Eszerint a médiaüzenetek a mennyiségük-
kel hatnak: ha a befogadó minél többször találkozik ugyanazzal a tartalom-
mal, akkor hajlamos a világfelfogását ehhez a tartalomhoz igazítani. 

Az eddigiekben közvetlen hatást feltételező elképzelésekről beszéltünk. A to-
vábbiakban a hatás korlátozott jellegét hangsúlyozzuk majd.

A KÖZÉPPONTBAN A HASZNÁLAT 

A fentieknél optimistább elképzelések azt hangsúlyozzák, hogy a médiaha-
tás nem közvetlen, hiszen az üzenetek jelentéseit a befogadó sok tényező 
közbeiktatásával alakítja ki. 

médiaüzenet hatás

médiaüzenet a hatást befolyásoló tényező hatás
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Korlátozott hatásról beszél a kétlépcsős modell. Eszerint az 
emberek aktív és kritikus résztvevői a tömegkommuniká ciós 
folyamatoknak. Aktivitásukat például úgy fejtik ki, hogy a 
médiaüzeneteket megvitatják azokkal az ismerőseikkel, akik 
a körülöttük levő társadalmi csoportokat alkotják. 

Jól ismert jelenség, hogy az emberek keresik azokat az üzene-
teket, amelyek megerősítik a véleményüket, és kerülik azokat, 
amelyek ellentmondanak neki. Erre segítenek rá azok az al-
goritmusok, amelyek figyelik a felhasználók érdeklődését, és 
ajánlataikat a kereséseihez igazítják. Ez okozza az infor má ciós 
buborék kialakulását. Szelektív érzékelésről van szó, amely fi-
gyelmen kívül hagyja a befogadó számára kellemetlen vagy 
tőle idegen tartalmakat, és felerősíti azokat, amelyek megfelelnek a szükség-
leteinek. A reklámok tehát soha nem képesek nagy százalékos hatékonyságra, 
hiszen a legtöbben azt a terméket vásárolják meg, amire szükségük van. 

Sokat idézett szólás: „A média nem azt szabja meg, hogy mit gondoljunk, 
hanem azt, hogy miről gondolkodjunk.” A média eszerint napirenden tart 
bizonyos témákat, de a hozzájuk kapcsolódó véleményeket nem képes be-
folyásolni. Az internet elterjedésével a média napirendkijelölő szerepe 
ugyanakkor meggyengült, mert a témák rendkívüli mértékben szóródnak 
a felhasználók között. Ugyancsak visszaszorult a média „őrkutya” szerepe: 
a közösségi oldalak használói egyre kevésbé tájékozódnak az újságokból,  
és egyre inkább hagyatkoznak az ismerőseik megosztásaira. 

2.    Gyűjtsetek olyan témákat, amelyek az elmúlt néhány hónapban felbukkantak az újságok-
ban és a közösségi oldalakon, majd néhány nap után eltűntek! Ez a jelenség hogyan függ 
össze a média napirend-kijelölő szerepével?  

Ha az internet kínálatának sokszínűségét figyeljük, akkor könnyen belát-
hatjuk, hogy a tartalmak rendkívül sokfélék. Két dolgot érdemes mind-
ehhez hozzátennünk. Egyrészt ezek a tartalmak a közfelfogással ellentétben 
igenis bonyolultak. Másrészt ebből következően a felhasználók befogadói 
tevékenységének köszönhetően szóródnak a jelentések is – egy-egy üze-

médiaüzenet a csoport szerepe hatás

algoritmusok személyes érdeklődés médiaüzenet hatás

napirend-kijelölés hatásmédiaüzenet
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netet  ugyanis a felhasználók 
nagyon eltérő módon ér tel-
mezhetnek. A je lenté  sek te-
hát kapcsolatban van nak a 
szövegkörnyezet tel (a  kon tex-
tus sal), il let ve nagy a szerepe 
annak, hogy a befogadó mi-
ként értelmezi, azaz dekódolja 
az őt elérő tartalmakat.

3.    Válasszatok ki egy háromsoros hírt! Vetítsétek ki, hogy mindenki folyamatosan lássa. 
A füzetetekben írjatok róla néhány soros értelmezést! A mini-fogalmazásokat hasonlítsá-
tok össze! Mit tapasztaltok? 

4.    Gyűjtsétek össze a füzetetekben a legfontosabb szempontokat a táblázat alapján!

 

    

ÖSSZEFOGLALÁS

A lecke elején egy szakembert idéztünk, aki szerint a reklámok készítői nem 
tudhatják, hogy a vásárlók végül megveszik-e az adott terméket, vagy nem. 
A  médiaüzenetek feladói azért bizonytalanok a közleményeik hatásával 
kapcsolatban, mert a közönség sokféle emberből áll, mint ahogy különböznek 
a befogadók értelmezési stratégiái is. A médiaüzenetek ráadásul bonyolultak, 
bármennyire is szeretjük őket egyszerűnek és könnyen értelmezhetőnek gondolni. 
Érdemes tehát médiaoptimistának lennünk: ez egyszerre jelenti a médiával 
szembeni bizalmat és a tartalmaival kapcsolatos folytonos kételkedést.

médiaüzenet kontextus és dekódolás hatás

KÖZVETLEN HATÁST  

FELTÉTELEZÜNK

KORLÁTOZOTT HATÁST  

FELTÉTELEZÜNK

a közönség

az üzenet eljuttatásának módja

változás a befogadóban

a jelentés kialakításában részt vesz  

Kulcsszavak

Hatás, direkthatás, lövedék- vagy injek ciós tű-
modell, korlátozott hatás, a médiaüzenet hasz-
nálata, keretezés, napirend-kijelölés, őrkutya.

Olvasnivaló

A MOPED program (Média-demok-
rácia-oktatás) Médiaélményeink című 
anyaga
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9. Nem hiszel a szemednek

Az igazság utáni korszak

„Ezek nem hazugságok, hanem alternatív tények” 
(Kellyanne Conway, Donald Trump elnök főtanácsadója)

A nyilvánosság felületeit használó ember sok esetben nehezen igazodik el a 
végtelennek tűnő információmennyiségben. Alig vagyunk képesek elkülöní-
teni a tényeket a tények torzításaitól, emiatt mintha a valóságérzékelésünk is 
bizonytalanná vált volna. Az igazság utáni korszakban élünk tehát, ebben a 
leckében erről a jelenségéről beszélünk. Az igazság utáni korszak három jel-
lemzőjéről lesz szó.

 

Bevezető feladat. Készítsetek egy szelfit, majd a képet valamilyen alkalmazás segítsé-
gével manipuláljátok. A beavatkozás lehetőleg ne legyen látványos, azaz egy külső 
szemlélő (aki nem ismer benneteket) ne vegye észre.

Mit veszel észre, ha összehasonlítod az eredeti és az átalakított képet? Az eszköz és a fénykép 
manipulációját elvégző alkalmazás tulajdonképpen bárki számára hozzáférhető. Mi követke-
zik ebből a fénykép valódiságával kapcsolatos elképzeléseinkkel kapcsolatban?

AZ IGAZSÁG UTÁNI KORSZAK ELSŐ JELLEMZŐJE

1.   Tanulmányozzátok ezt a képpárt! 

A képek azt a leszámolási hullámot jelenítik meg, amelyet 
a kezét a kabátja nyílásába dugó Sztálin a saját munkatár-
sai ellen indított 1937-ben. A második kép valószínűleg 
1940-ben készült, ekkor az eredeti képről kitörölt ember 
már nem élt. Hogyan végezhették el a kép átalakítását ab-
ban az időben?

Állítsátok egymás mellé a manipulált szelfit és az erede-
tijét, illetve a Sztálin korában készült két fényképet. Me-
lyik  képet manipulálta az alkotója könnyebben: a fentit 
a maga idejében, vagy ti azt a szelfit, amit készítettetek? 
Mi következik a különbségből?
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2.    Egy hamisított kép tulajdonképpen vi zuális ál-
hírnek tekinthető. A technikai képbe való be-
avatkozások nagyon sokfajták, a manipulációk 
pedig nehezen érhetők tetten. Próbáld meg 
bizonyítani, hogy a következő kép átalakított!

Az igazság utáni korszak első jellemzője az, hogy a korábbi korszakokhoz 
viszonyítva megnövekedett azoknak a száma, akik megszólalhatnak a nyil-
vánosságban. Az igazság előállításában ma már bárki részt vehet, ha van 
hozzáférése a nyilvánosság fórumaihoz. A valóság ábrázolására alkalmas 
eszközök száma lényegesen megnőtt. Ugyanakkor technikailag könnyebbé 
vált a szövegek és a képek manipulációja. Mindez azt eredményezte, hogy az 
igazság fogalma egyrészt személyessé, másrészt bizonytalanná vált. 

3.    Nézzétek meg a wikipédia szabályzatában, hogy miként válhattok a szótár munkatársává, 
azaz hogyan lehet szócikket írni. Ha tehetitek, próbáljatok meg résztvenni egy szócikk 
írásában.

A wikipédia szócikkeinek létrehozásával kapcsolatos tapasztalataitokat hozzátok össze-
függésbe azzal, amit a fentiekben az igazság utáni világ első jellemzőjeként olvastatok.

A wikipédiának alaposan kidolgozott szerkesztési szabályzata van. Olvassátok el, hogy 
egy szócikk a szövege véglegesítéséig milyen ellenőrzésen megy keresztül. Fogalmazzátok 
meg, hogy mi a tanulsága ennek az ellenőrzési folyamatnak!

AZ IGAZSÁG UTÁNI KORSZAK MÁSODIK JELLEMZŐJE

4.    Különböző hírportálokról keress friss híreket. Tanulmányozd a hírek címét és a cím alatt 
található rövid tartalmi összefoglalót (ez az úgynevezett lead). Keresd ki a szövegekből 
azokat az elemeket, amelyek nemcsak tényt rögzítenek, hanem minősítést vagy értékelést 
tartalmaznak. Hogyan alakul a fenti megnyilatkozásokban a tény és a vélemény viszonya?

Az igazság utáni korszak második jellemzője az, hogy a korábbi korszakok-
hoz viszonyítva a nyilvánosságban megnő a személyes tartalmak szerepe. 
Ez összefüggésben van az úgynevezett tekintélyes sajtótermékek példány-
számának visszaesésével és a bulvárlapok példányszámának emelkedésével, 
illetve azzal, hogy emelkedik a digitális médiumok használatával eltöltött 

Összefüggések
6. lecke
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idő. A digitális felületeken a felhasználók visszajelzéseinek nagyobb lehető-
ségei vannak, a közösségi oldalakon pedig minden résztvevő megoszthatja a 
saját életéről szóló tartalmakat. Azt is megfigyelhetjük, hogy a nyilvánosság 
fórumain elmosódik a tény és a vélemény közötti választóvonal. 

5.    A felhasználók aktivizálódása összefügg a nyomtatott újságok példányszámának csökke-
nésével és a digitális médiumok előretörésével. 
Értelmezzétek az alábbi ábrát! Mi olvasható ki belőle a hagyományos és digitális médiu-
mok használatával kapcsolatban?

AZ IGAZSÁG UTÁNI KORSZAK HARMADIK JELLEMZŐJE

6.    Készíts egy kis felmérést, amelyben az alábbi adatok szerepelnek: témakörök, amelyek-
ben bizonyos influenszerek véleményt nyilvánítanak illetve ezeknek az influenszereknek 
a végzettsége. Figyeld meg, hogy mennyire fedi egymást az influenszerek működési terü-
lete és a végzettsége.  Milyen összefüggéseket látsz az influenszerek tevékenységi területei 
és a végzettségük között? Mi következik abból, ha nagy eltérések vannak?

Az igazság utáni korszak harmadik jellemzője az, hogy megrendült az em-
berek hite a szakértelemben, a tudományos intézmények által előállított tu-
dásban. A világról szerzett tudás forrása többé nem kizárólag az iskola, hi-
szen az interneten minden elérhető. Az oktatási intézményekben szerezhető 
tudás rendszerezett, de gyorsan elavul, a nyilvánosság más fórumain hoz-
záférhető ismeretek pedig nehezen ellenőrizhetők, ugyanakkor folyamato-
san frissülnek. Ha bárki megnyilvánulhat szakmai kérdésekről, amelyekkel 
kapcsolatban nem szerzett képesítést, akkor leértékelődik a hagyományos 
úton, az iskolarendszerben szerzett tudás. Mindezek következményeképpen 
csökken a társadalom hagyományosnak mondható intézményeinek tekin-
télye.

A DIGITÁLIS ÉS HAGYOMÁNYOS MÉDIUMOK 
HASZNÁLATÁNAK ALAKULÁSA

Digitális média

6:57

6:28

6:00

5:31

5:02

4:33

4:04
2012

4:36 4:30 4:29 4:25 4:29 4:28 4:32

6:45

6:196:26
6:176:19

6:04

5:37

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hagyományos média



40 Nem hiszel a szemednek Az igazság utáni korszak

7.    Egy-egy ábrát láttok a gőzgépről és a részecs-
kegyorsítóról. Mindkét szerkezet a maga ko-
rának csúcsteljesítménye. 

A gőzgép működését a teafőző sípolásával 
vagy egy fedővel szoktuk szemléltetni, ame-
lyet a forró víz emelget egy edény tetején. 
El tudjátok-e magyarázni a gőzgép működé-
si elvét? Értették ezt vajon a gép létrejöttének 
korában? 

El tudjátok-e magyarázni a részecskegyor-
sító működési elvét? A szerkezet működésé-
nek elvét vajon hányan értik ma? 

Milyen következtetéseket vontok le a fentiek-
ből? A következtetéseiteket alkalmazzátok 
az igazság utáni korszak harmadik jellem-
zőjéről mondottakra!

8.    A posttruth az Oxford Dictionaries szerint 2016-ban az év szava volt. Nézzetek utána, 
hogy az elmúlt öt évben melyik szó lett a verseny győztese! Vannak-e olyanok, amelyek a 
mai médiakörnyezetünkkel kapcsolatosak? Hogyan fejezik ki ezek a szavak a korunkat? 

    

ÖSSZEFOGLALÁS

A mottóban megjelenő „alternatív tények” kifejezés az igazság utáni korszak 
terméke. Arra utal, hogy nemcsak a dolgok értelmezésében lehetnek különbségek, 
hanem bizonytalanná vált a tények fogalma is. Egyes elemzők emiatt párhuzamos 
valóságokról beszélnek.    

A leckében arról volt szó, hogy a nyilvánosság különféle felületein bárki részt 
vehet az igazság előállításában. Ez az igazság azonban személyes, azaz egyre 
inkább véleményeken alapszik, nem intézményesített tudáson. A közösségi 
oldalak felhasználói tehát a saját szubjektív valóságukat jelenítik meg. Az igazság 
utáni korszak kommunikációs közege lehetővé teszi az álhírek és az összeesküvés-
elméletek megjelenését. Ezekről a 12. leckében olvashattok majd.

Kulcsszavak

Az igazság utáni (post- 
truth) korszak, intézmé-
nyes tudás, tény és véle-
mény.

Olvasnivaló

Ennek a könyvnek egy fejezete foglalkozik a témánkkal: a 15–29. oldalt 
ajánljuk elolvasásra. 

Krekó Péter: Tömegparanoia. Az összeesküvéselméletek és álhírek szociál
pszichológiája. Bu da pest, Athenaeum Kiadó, 2018.
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Nicsak, ki beszél?

A médiaintézmény

„A feladó nevét és telefonszámát egyértelműen kérjük megadni.”
(Csomagküldemény űrlapja)

A nyilvánosság működését meghatározó összetevők közül ebben a leckében a 
tartalmak előállítóját, a feladót emeljük ki. A lecke elején azt mutatjuk meg, 
hogy a feladók mögött sok esetben nem áll szervezet, tehát a feladó nem intéz-
ményesült. Ezután a médiaintézményekről beszélünk, több szempontból osz-
tályozzuk őket.

 

Bevezető feladat. „Többszemközt egy sporteseményről.” Egy-egy sporteseményt 
közvetítenek a hagyományos tévécsatornák, az online platformok, újságírói feladato-
kat vállaló sportszerető emberek, és maguk a résztvevők is, akik az élményeikről posz-

tolnak a közösségi oldalakon. Összehasonlításukhoz használjatok fel saját anyagokat! Milyen 
szemmel néz egy meccset vagy egy versenyt a hivatásos és a félhivatásos újságíró, illet ve egy 
szurkoló? Milyen különbségek vannak közöttük az információkhoz, illetve a nyil vánosság 
fórumaihoz való hozzáférésben és a technikai lehetőségekben? Milyen képet nyújtanak az 
eseményről? Megfigyeléseiteket és eredményeiteket foglaljátok össze féloldalas szövegben! 

Az alábbiakban a médiaüzenetek feladóiról egyre bővülő körben beszélünk: 
az egyszemélyes tartalommegosztótól a kis közösségekből álló stábokon át 
a hatalmas műsorszóró vállalatokig jutunk el. Azt vizsgáljuk, hogy a feladó 
miként fér hozzá a nyilvánossághoz, illetve hogyan formálja meg a tartal-
mait. A másik oldalon a címzett áll, akinek a következő kérdéseket érdemes 
feltennie: Ki beszél az üzenetben? Van-e mögötte médiaintézmény? Ha van, 
milyen jellegű?

MEGOSZTJÁK, AMIJÜK VAN

A világban előállított tartalmak tekintélyes része kisebb-nagyobb nyilvá-
nosságnak szánt magánküldemény. Az életkori skála egyik végén olyan 
tizenkét éves kislány van, akinek a vágója az édesapja, a követői pedig a 
közvetlen környezete tagjai. A másik végén ügyes nyugdíjasok állnak a ki-
rándulásaikkal és a főzési tanácsaikkal. Az érdeklődési terület ugyancsak 
hatalmas: amatőr lakásfestők, sportági tanácsadók, segítőkész tanárok, akik 

10. 



42 Nicsak, ki beszél? A médiaintézmény 

saját fejlesztésű anyagaikat teszik közzé. A tartalom-előállítók derékhadát 
ők alkotják: saját névvel vagy becenévvel szereplő magánemberek, laikusok.

Az üzeneteiket alkalmilag vagy rendszeresen megosztó felhasználók mögött 
személyes hitel és szaktudás áll, szándékuk az önkifejezés, a kapcsolatte-
remtés és a közösségépítés. Feladó és címzett, adó és vevő szerepe folyto-
nosan cserélődik. Elmosódnak közöttük a határok, ez a hálózatosodás és a 
megosztás kultúrája. Az egyszemélyes tartalomszolgáltatók ugyan töreksze-
nek üzeneteik valamiféle megformálására, de küldeményeik jellemzője, hogy 
vizuálisan kidolgozatlanok, fésületlenek, gyakori a hibázás és a végső válto-
zatban hagyott rontás – arra is gondoljunk, hogy a megosztások jó része élő, 
vágatlan, utómunka nélküli felvétel.

A megosztások univerzumának nincsen központ-
ja, ez tehát a szóródó ér ték rendszerek és ideológiák 
világa, a szub kultúrák és ellenkultúrák fóruma.

Természetesen szóhoz jutnak a rossz szándékok is, 
erre sajnos számtalan példa van. Ezek legveszélye-
sebb eseteit a trollhadseregek képviselik: alkalma-
zottaik látszólag egyedi üzeneteket közvetítenek, 
miközben valójában felülről vezénylik őket.

1.     Készítsetek esetleírást egy trollfarmról! Mit lehet tudni a tevékenységéről? Mit lehet tudni 
a résztvevők szándékairól és a mögöttük álló szervezetről? Érdemes körültekintően meg-
válogatnotok az információt, mert a trollfarmok létéről szóló anyagok is könnyen lehetnek 
összeesküvés-elméletek részei!

LÉPÉSEK AZ INTÉZMÉNYESÜLÉS FELÉ

A hírről szóló leckében lesz majd szó arról, hogy a hírműsorokban gyakran 
használnak fel amatőrök által készített felvételeket. Ennek az az oka, hogy 
egy esemény szemtanúi a helyszínen vannak, míg az újságíró a stábjával 
csak később érkezik meg.

Mindezzel eljutottunk a feladók intézményesülésének határára. A legjobb 
példánk a pályája elején álló influenszer, aki a nappalijából dolgozik, kül-
deményeinek ő a rendezője, operatőrje, vágója és hangmérnöke. A kezdő 
in fluenszer azonban sikereket érhet el, ami a követők számának növekedé-
sében jelentkezik. A hivatásos tartalom-előállítóvá váló felhasználót megke-
reshetik szponzorok, aminek eredménye a termékelhelyezés. Az ilyen üzleti 
modell márkaépítésen alapszik, működését a kereslet és kínálat határozza 
meg. Ha az influenszer szakemberek munkáját veszi igénybe, akkor többé 
nem garázsvállalkozás képviselője, tevékenysége marketingterv alapján dol-
gozó cég kereteibe kerül át. 

Összefüggések
7. és 18. lecke
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A tartalmak intézményesülő előállítói törekszenek arra, hogy üzeneteik jó 
minőségűek legyenek, bár a fésületlenség sokaknál éppen a személyes imázs 
egyik vonása. Tevékenységük a követőkkel fenntartott folyamatos kapcso-
laton alapszik, ezt a visszajelzések sokfajta módja biztosítja. Sokan a saját 
nevükön szerepelnek, mások kitalált neveket használnak, ami ugyancsak az 
imázsuk része. Közülük számosan átlépik az országhatárokat, ők a globális 
hatású véleményalakítók.

A magánemberi lét és a hivatásos médiaintézmény határán álló tartalmak 
szerzőinek másik típusát a nonprofit vagy civil szervezetek képviselik. Bizo-
nyos mértékig intézményesültek, de nem feltétlenül akarnak hivatásosok 
lenni: közösségi rádiókról, fanzinok, azaz rajongói kiadványok kiadóiról, kis 
közösségben tevékenykedő emberekről van szó.

2.     Mutassatok be egymásnak olyan közösségi tevékenységeket, amelyekben részt vesztek! 
Milyen módon mutatkoznak meg ezek a közösségek a nyilvánosságban? 

AZ INTÉZMÉNYEK: MAGYAR KERETEK KÖZÖTT 

Ettől a ponttól kezdve a szó szoros értelmében vett médiaintézményekről 
beszélünk. Ezeknek saját szervezetük van, szerkesztőségeket tartanak fent, 
amelyekben részfeladatokat végző szakemberek dolgoznak. 

Az első felosztás a hatókört veszi figyelembe. A helyi vagy lokális szintet a tele-
pülési vagy kerületi újságok, tévék és internetes oldalak képviselik. Az országos 
és nemzeti szinten az egy nyelvi közösséghez tartozó médiaintézményeket ta-
láljuk. Az egész országban elérhetők, de az anyaországban előállított tartalmak 
eljutnak a határokon túlra, illetve az anyaországiak is olvashatnak vagy néz-
hetnek szlovákiai, kárpátaljai, romániai, vajdasági, horvátországi, muravidéki 
vagy burgenlandi újságokat, 
tévécsatornákat vagy inter-
netes tartalmakat. A Magyar-
országon élő nemzeti kisebb-
ségeknek ugyancsak vannak 
médiaintézményeik.

A második felosztás a tartal-
mak hangvételét és tálalását 
érinti. A nyomtatott vagy 
elektronikus sajtó tekintélyes 
vagy más elnevezéssel mér-
tékadó része visszafogott han-
got használ, az események ki-
egyensúlyozott értelmezésére 
törekszik. A bulvár közvetlen 
érzelmi hatáskeltésre épít.
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A harmadik szempont a médiaintézmények működését társadalmi helyze-
tük alapján vizsgálja. Vannak függetlenségre törekvő médiaintézmények, 
és vannak olyanok, amelyek közel állnak a társadalom egyes érdekcsoport-
jaihoz. Hovatartozásuk az impresszumból olvasható ki, de jobban eligazít, 
ha rendszeresen követjük őket.

3.     Soroljátok be a médiaintézményeket a fenti három szempont alapján: 
· az országos német kisebbségi önkormányzat újságja, 
· egy párt települési szervezetének újságja, 
· politikailag elkötelezett országos bulvárújság, 
· egy romániai magyar internetes lap, 
· egy település önkormányzatának hivatalos honlapja, 
· egy sportegyesület honlapja, 
· megyétek napilapjának internetes változata, 
· egy nemzetközi televíziós társaság magyar adása. 

AZ INTÉZMÉNYEK: GLOBÁLIS KERETEK KÖZÖTT

A globális hatókörű médiaintézményeket nemzetek feletti, globális hálóza-
tokba szerveződő multinacionális cégbirodalmak tartják fenn. A közössé-
gi, a tartalommegosztó, illetve a keresőoldalak abban az értelemben nem 
médiaintézmények, hogy maguk nem állítanak elő tartalmakat, hanem 
platformot biztosítanak számukra, illetve a tartalmakat listázzák a felhasz-
nálók keresései alapján. Globális médiaintézmény például az RTL, a Netflix, 
az HBO, a Disney vagy az Amazon.

Összefüggések
17. lecke
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Kulcsszavak

Médiaintézmény, trollfarm, nonprofit, civil, 
loká lis, országos és nemzeti, nemzetközi és 
globális. 

Olvasnivaló

Azoknak a tartalom-előállító szervezeteknek az 
impresszumát ajánljuk, amelyekről a leckében szó 
volt.

4.     Nézzetek utána, hogy egyes országokban miként próbálják szabályozni a fenti globális 
intézmények működését! 

A fentiekben a feladók sokféle típusáról beszéltünk, a lecke végére azonban 
egy olyan fogalmat hozunk be, amelyhez a feladót és a címzettet egyszerre 
társítjuk. Ez a lekérhető vagy on demand szolgáltatás, amely igény szerinti 
médiafogyasztást feltételez, azaz a felhasználó egyéni kérés alapján, az általa 
kiválasztott időpontban nézi meg vagy olvassa el az adott tartalmat. A fel-
használó meghatározó szerepére mutatunk rá: ha maga választja ki, mit és 
mikor akar nézni, akkor a mindenkori tartalmak fogyasztásáról szóló döntés 
az ő kezében van.

    

ÖSSZEFOGLALÁS

A lecke elején a nem intézményesült tartalommegosztás jellemzőiről beszéltünk, 
majd a médiaintézmények típusairól volt szó. A magyar médiaintézményeket 
hatókörük, hangvételük és társadalmi kapcsolataik szerint mutattuk be. A lecke 
végén a globális médiaintézményekről esett szó.
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11. 
Ha nincs hír, az jó hír

Tény és vélemény a nyomtatott és 
az elektronikus sajtóban

„Csak ha vérrel írjuk a hírekbe.” 
(Jaume Collet-Serra: Non Stop)

Ebben a leckében hír fogalmából indulunk ki. Szó lesz a hír szövegének szerkeze-
téről és összetevőiről. Megkülönböztetjük a nyomtatott és elektronikus felületen 
megjelenő híreket, majd beszélünk a kommentelők hírfolyamban betöltött sze-
repéről. Az objektív hangon megszólaló hírtől a véleményműfajokig jutunk el.

 

Bevezető feladat. „Egy iskolatévés hír” – első rész. A hírrel foglalkozó két leckénk egy 
közös feladatot tartalmaz: az ehhez a leckéhez tartozó részben előkészíthetitek és lefor-
gathatjátok a híranyagot, a 12. leckéhez tartozó részben pedig az utómunka következik. 

A projektet természetesen akkor is végigvihetitek, ha az iskolában nincsen rendszeres hírműsor.

Ebben a részben ezeket a híranyaggal kapcsolatos tevékenységeiteket vesszük végig. Válassza-
tok ki egy friss és érdekes eseményt! Készítsétek el a forgatókönyvet, illetve a kérdéssort, vala-
mint a forgatási tervet; gondoljátok át, hogy milyen felszerelésre van szükségetek; egyezzetek 
meg abban, hogy ki legyen az operatőr, a mikrofonos, a kérdező, illetve a segítőik. A megszó-
lalókkal egyeztessétek a forgatás pontos helyét és időpontját. Forgassátok le a nyersanyagot! 
Úgy érdemes tervezni, hogy a végső változat ne legyen hosszabb két percnél.

A hír tényközlő műfajként mind az írott, mind az elektronikus sajtó egyik 
legalapvetőbb szövegfajtája. Olyan információt mutat be, amelyeknek hír-
értéke van: aktuális, fontos, közérdekű, valami egyedit, újdonságot tartal-
maz, továbbá földrajzilag közeli eseményt rögzít. Ha nem álhírről van szó, 
akkor hiteles és ellenőrzött forrásból származik, tehát valóságos tényeket, 
adatokat közöl. 
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A hírnek hat alapvető kérdésre kell válaszolnia: ki, mit, hol, mikor, miért 
és hogyan csinált? Ezt angolul az 5W + 1H képlettel rövidítik: who, what,  
where, when, why és how. 

1.     Válasszatok ki egy hírt a napi hírfolyamból! A szövegén pontról pontra vegyétek végig 
az 5W + 1H kérdéseit! Találtok-e olyan hírt, amely megfelel ennek a sémának? Vannak-e 
olyan hírek, amelyek nem pontosan válaszolnak a kérdéssorra? 

A nyomtatott és online hír szerkezetileg különbözik. A főcím, alcím, narra-
tív szöveg, fénykép felépítés a nyomtatott hírre jellemző. Ezt az online mé-
diában kiegészítik hivatkozások, címkék, idézetek, audio- és videóanyagok 
hiperlinkjei és egyéb archív háttéranyagok, illetve az olvasói hozzászólások.

2.     Vizsgáljatok meg egy nyomtatott újságban megjelent hírt! Hogyan jelennek meg benne 
a fenti jellemzők? 

3.     Vizsgáljatok meg egy online felületen megjelent hírt! Nézzétek meg benne a fentiekben 
felsorolt elemeket! 

Az internetes, azaz a web 2.0-s 
kommunikáció a hagyományos 
sajtó, a rádió vagy tévé egy-
irányú hírközlésével szemben 
interaktív jellegű. A kommen-
telők mint társszerzők hatás-
sal vannak a hírfolyamra, sőt 
ők maguk válnak hírforrássá. 
Az újságok, a tévé- és rádiócsa-

tornák szót adnak a nézőknek és az olvasóknak például az élő műsor képe 
alatt futó sms-üzenetekkel, a rádióban beolvasott hallgatói véleményekkel.  
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Az  olva sók tehát részt vesznek a hírek kialakításában és értelmezésében, 
erős érzelmi töltetet adnak az egyébként visszafogott hangon megfogalma-
zott szövegekhez.

Filmajánló 

HBO-s sorozat: Híradósok (rendezte: Aaron Sorkin, 2012–2015), 1. rész

4.     Idézzétek fel, melyikőtök honnan, kitől tudta meg, hogy 2020. május 10-én vissza lehet 
menni az iskolába a második Covid-karantén után. Ha szülőtől, baráttól, iskolatárstól, ta-
nártól tudtátok meg, utána ellenőriztétek-e a híradásokban az információt? Mi a jelentő-
sége annak, hogy a hírcsatornák egy Facebook-oldalra hivatkozva teszik közzé a híreiket? 
Keressetek ilyen eseteket!

A régi újságírói elv így hangzik: a hír szent, a vélemény szabad. Ez azt jelenti, 
hogy a hír objektív, tényeket közöl, a szövegében nincs helye a szubjektív 
megközelítéseknek. A hírekben foglalt eseményekről szóló értékelés kifejté-
sére azok a műfajok szolgálnak, amelyeket véleményműfajoknak nevezünk. 
Az is igaz ugyanakkor, hogy a hír mint tényműfaj szorosan összefügg a vé-
leményt is tartalmazó műfajokkal. A médiareprezentációról szóló leckében 
olvashattok majd arról, hogy a tény és az események minősítése gyakran 
összemosódik.

A következő műfajok egy tény- és véleményközlő skálán helyezhetők sor-
rendbe: hír, kommentár, jegyzet, tudósítás, riport, interjú. A hír a legobjek-
tívebb szövegtípus, csak az események adatait tartalmazza a hat fenti kér-
dés alapján. A kommentár valamilyen értelmezést fűz a hírhez általában az 
érintett szervezet, intézmény szempontjából, de a kiegészítő szövegek szár-
mazhatnak a befogadóktól is. A jegyzet egy nagyobb hír továbbgondolását 
tartalmazó egyéni vélemény. A hagyományos sajtóműfajok az internetes 
újságírásban elveszítik határaikat, és összekeveredhetnek egymással. Ezek 
a műfajok a mértékadó sajtóban éppúgy előfordulhatnak, mint a bulvárban.

A tudósítás nem utólagos értesítés egy eseményről, hanem az újságíró jelen 
van az eseményen. Mivel a közönség tagjai mozgékonyabbak, mint egy újság 

Összefüggések
17. lecke
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szerkesztősége, gyakran előfordul, hogy a híranyag a szemtanúk felvételeit tar-
talmazza. Ez ugyancsak hozzájárul a tényműfajok szubjektívebbé válásához. 

Az interjú a riporttal együtt párbeszédes formájú. A riport a legösszetettebb 
sajtóműfaj: több riportalany is megszólaltathat benne, emellett jellemzője, 
hogy az újságíró részt vesz az eseményen, saját tapasztalatával és értelmezé-
sével egészíti ki mindazt, amiről a megszólalók beszélnek. Az interjúban az 
alany áll a középpontban, az ő személye vagy különleges tudása kerül előtér-
be, míg az újságíró háttérbe húzódik – olykor csak a hátát látjuk, a kérdéseit 
ki is hagyhatják.

5.     Valamennyi műfajra keressetek példát: kommentár, jegyzet, tudósítás, riport, interjú. Ho-
gyan jelennek meg ezek a műfajok egy nyomtatott újságban? Keressetek példát a véle-
ményműfaj megjelenésére az elektronikus sajtóban!

A gyorsasági verseny a hagyományos és elektronikus sajtó között a web 2.0 
térhódításával az utóbbi javára dőlt el. Szinte minden információ egyidejűvé 
vált. Ugyanakkor az élő közvetítés megmutatja, hogy hol van a hírműfaj 
lehetőségeinek határa, hiszen amikor például egy terrorcselekmény ese-
ményeit közvetítik, a néző első kézből tájékozódik. A nyomtatott lapokban 
illetve a hírportálokon megjelenő hír így utólagos az eseményekhez képest. 

6.     Hasonlítsátok össze egy hír közvetítési módját egy nyomtatott bulvárújságban, egy nép-
szerű weblapon és egy televíziós magazinműsorban! Melyik médium esetében milyen ha-
táskeltő eszközöket használnak a készítők? 

    

ÖSSZEFOGLALÁS

Miért az a hír, ami megbotránkoztató vagy szélsőséges, és miért unalmas, 
„ami nem vérrel van írva”, ahogy a mottónk mondja? A hír olyan médiaszöveg, 
amelyben az információ közlése mellett fontos az érdekesség. A hír egyszerre 
tájékoztat, megdöbbent és megerősíti az értékrendünket. Tény és vélemény, 
objektív és szubjektív közlés nem választható szét a gyakorlatban, de a média 
fontos önellenőrző funkciói közé tartozik, hogy folyamatosan törekedjen erre.

Kulcsszavak

Hír, hírérték, „5W + 1H”, elektroni-
kus és írott sajtó, hírfolyam, tény- és 
véleményközlő műfajok: kommentár, 
jegyzet, tudósítás, riport, interjú. 

Olvasnivaló

Simon András: „Csak ha vérrel írjuk a hírekbe.” A terrorcse-
lekmény mint kommunikációs aktus a híradós szemével. In 
Határtalan médiakultúra. Szerk.: Antalóczy Tímea, Wolters 
Kluwer, NMHH-Bűvösvölgy, Budapest, 2015. 81–93. oldal
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12. Ezzel ellentétben

Az álhír 

„Kutya nehéz… úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot.” 
(Esterházy Péter: Harmonia cælestis)

Az álhírről szóló fejezet szoros kapcsolatban áll több korábbi és későbbi lec-
kénkkel. Az igazság utáni korszakról szóló fejezetben a tényekkel kapcsolatos 
képzeteink megrendüléséről beszéltünk. A médiaintézmények típusairól szó-
ló fejezetben azt tárgyaltuk, hogy a hírek előállításában szinte mindenki részt 
vehet. A 11. leckében a hír- és véleményműfajok voltak a témánk. A hátralevő 
leckék közül az információs buborékról, illetve a médiareprezentációról szóló 
lecke utal majd vissza az alábbiakra. 

 

Bevezető feladat. „Egy iskolatévés hír” – második rész. A hírrel foglalkozó két leckénk 
közül az előbbiben egy híranyag előkészítése és leforgatása szerepelt. Ebben a második 
részben az utómunka következik, gondoskodnotok kell továbbá a végeredmény közzé-

tételéről. Az utómunka természetesen a stáb tagjainak részvételével történjen, hiszen ők tájéko-
zódnak jól az anyagban, illetve 
szerencsés, ha az ő szándékaik 
is érvényesülnek az utómunka 
során. 

Az utómunkával kapcsolatos tevékenységeitek: a megfelelő vágóprogram kiválasztása (egy 
ingyenes program adatait megtalálod a 14. lecke olvasmányajánlójában); a vágó és segítői 
kiválasztása; a feliratozó és segítői kiválasztása. A szerkesztési feladatokat is el kell végezne-
tek: meg kell írni a felvezető, az átkötő és levezető szövegeket, ezeket rögzíteni kell; a felvett 
interjúkból ki kell választani a hasznos és lényeges részeket és összeállítani a kész anyagot. 
A megvágott változat ne legyen hosszabb két percnél. 

Tisztázzátok a végeredmény közzétételének feltételeit: kitől kell engedélyt kérni az iskola te-
reinek és esetleg nevének megjelenítéséhez, hogyan kell kiírni a közreműködők és a részt-
vevők nevét stb. 
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Gondolkodásunkat kezdjük azzal, hogy némi valóságalapja valamennyi hí-
resztelésnek lehet, a kitaláció tehát a legtöbb esetben nem százszázalékos. 
Érdemes megfordítani ezt az állításunkat: egy mértékadó felületen meg-
jelent, jól dokumentált híranyagban is szerepelhetnek pontatlanságok és 
tévedések. Figyelembe kell venni tehát a valóság mediális megjelenítésének 
törvényszerűségeit. 

Az alábbiakban egy szempontsort viszünk végig: mit érdemes ellenőriznünk 
egy médiaközleményben? Ezt az ellenőrzést valamennyi elénk kerülő szöveg 
esetében el kell végezni, nem csak a gyanúsakkal kapcsolatban.

Elsőként vizsgáljuk meg azt a felületet, amelyen az adott hír megjelent! Az 
internethasználók nagy részéhez a hírek a közösségi oldalakon keresztül jut-
nak el, így tehát nem érvényesül a médiaintézmények „őrkutya” vagy „kapu-
őr” szerepe. Ha a hírt „az internet dobta fel”, akkor számolnunk kell az infor-
mációs buborék szerepével is. 

Ezekben a szövegekben tehát nagyon sok 
a bizonytalan vagy egészen egyszerűen 
nem ellenőrizhető tartalom. Ha hírolda-
lakat vagy nyomtatott újságot nézünk, 
akkor érdemes tisztában lenni az adott 
fórum jellegével: úgynevezett minőségi 
sajtótermékről van-e szó, amely ettől még 
lehet bizonyos részleteiben elfogult, vagy 
bulvárújságról, ahol persze a hírek többsé-
ge mégiscsak valódi.

1.     A bombasztikus tálalás nem feltétlenül jelez álhírt. Olvassatok el egy „elképesztő” vagy 
„megdöbbentő” esetről szóló bulvárhírt! Húzzátok ki belőle a jelzőket és a sokfajta nyelvi 
eszközzel megjelenített túlzást, és vezessétek vissza egymondatos közlésre. Mit tapasztal-
tok?

A nyomtatott és elektronikus újságok tartalmaznak úgynevezett impresz-
szumot, amelyben jó esetben közlik a rendszeres szerzők nevét, a szerkesz-
tőség elérhetőségeit, a felelős szerkesztő nevét, a lapot kiadó cég adatait. Ha 
ezek az információk hiányoznak, akkor a lapnak nincsenek újságírói, azaz 
feltételezhetően más felületek anyagait közli újra, illetve bizonytalan a lap 
intézményi háttere. Az is igaz ugyanakkor, hogy bizonyos lapok mögött 
valóságos céghálók állnak, ami ugyancsak megnehezíti hovatartozásuk fel-
derítését.

2.     Nézzétek meg egy nyomtatott lap és két hírportál impresszumát, ezek közül az egyik le-
gyen egy helyi lapé! Mit olvastok ki ezekből? 

Összefüggések
9. lecke
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A hír tényközlő műfaj, írója tehát az adott lap tudósítója, különféle intézmé-
nyek sajtóirodájának vagy hírügynökségeknek a munkatársa. Emiatt a hír 
szövege alatt tehát a legtöbb esetben nem találunk nevet. Ha a vélemény-
műfajokról beszélünk, akkor érdemes érinteni a szerző kérdését. Tömegével 
jelennek meg név nélküli vagy jól érzékelhetően álnévvel jegyzett cikkek. 
Érdemes tehát a gyakorlott, szó szerint nevet szerzett újságírók cikkeit ol-
vasni – azzal természetesen, hogy vannak elkötelezett, sőt elfogult újság-
írók. A szerzők beállítódását hosszú távon, rendszeres olvasással lehet azo-
nosítani, de jól eligazít, ha a lap közli a munkatársai nevét és rövid életrajzát. 

3.     Keressetek egy olyan hírportált, amelyik ad információkat az újságíróiról, és keressetek 
egy olyant, amelyik nem! Összefüggésbe tudjátok-e hozni ezt az adott lap minőségével?

Egy hír értelmezése során alapvető, hogy mikor jelent meg, a hírben közölt 
információk ugyanis könnyen elavulnak. Nagyon gyakran nagy a távolság 
a hír dátuma és a benne szereplő esemény ideje között. Ilyenkor a portál 
egy régi ügyet melegít fel, és ha nincs új szempontja hozzá, akkor csupán 
a hírtermelésben akar részt venni. Az ilyen szöveg számunkra érdektelen. 

A hangzatos címeket sokan kifogásolják. Azzal érvelnek, hogy a címadás a 
kattintások számának növelését szolgálja. Ez így van, de érdemes emlékezni 
az iskolai fogalmazásokkal kapcsolatos magyartanári tanácsra: „a fogalma-
zás címe legyen figyelemfelkeltő”. A címnek tehát kiemelő szerepe van, így 
elítélni csak azokat a kattintásvadász megoldásokat indokolt, amelyek félre-
vezetik az olvasót.  

4.     Egy nyomtatott vagy internetes lapból gyűjtsd ki a szellemes, szójátékokat használó, nyelvi 
leleményekre épülő címeket! Ha találsz közöttük típusokat, csoportosítsd őket! Milyen 
stilisztikai és nyelvi trükköket használnak ezek a címek?

Érdemes felfigyelni egy cikkben ilyesféle megfogalmazásokra: „csak ná-
lunk”, „eddig erről még soha senki”, „úgy beszélünk róla, ahogy senki más”. 
Elvárjuk az újságíróktól, hogy vegyenek részt a hírversenyben, és egy-egy 
eseményről elsőként tudósítsanak, de az érzelmileg túltelített, öndicsérő 
kitételek a tények elébe tolakodhatnak.

5.     A hírpiac egyik sajátossága éppen az, hogy egy hír gyorsan körbeszalad a portálokon, 
tehát egy eseményről szóló tudósítást a versenytársak is megjelentetnek. Három napig 
kövesd egy újonnan felbukkanó esemény visszhangját! Mit tapasztalsz az első, a második 
és a harmadik napon?

Fontos szempont a nyelvezet és helyesírás. A szerkesztőségekben egy-egy 
szöveg sok ellenőrzésen megy keresztül, egy lap igényes nyelvezete tehát a 
gondos munka bizonyítéka.
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6.     Nézz utána, hogy milyen munkát végez a lektor, a korrektor, a szerkesztő. Látogassátok meg 
egy újság szerkesztőségét, kövessétek végig a lap előállításának folyamatát! Egy hírszer-
kesztőség munkáját a helyi televíziónál vagy rádiónál tett látogatáson is megfigyelhetitek. 

Reklámok ma már valamennyi újságban vannak. Érdemes azonban meg-
figyelni ezek elhelyezési módját, mennyiségét és minőségét. A tolakodó, 
az oldal felületét uraló, rossz minőségű reklámok nem sajátjai egy megbíz-
ható híroldalnak.

A továbbiakban kétfajta híranyagra szeretnénk még felhívni a figyelmete-
ket. Az egyik a gunyoros, szatirikus hangon megszólaló hír, amely éppen az 
átverések gyakoriságára hívja fel a figyelmet. Egy megfelelően éber olvasó 
számára ártalmatlan közleményekről van szó, amelyek gyakran hivatkoznak 
a jól ismert „brit tudósok” legújabb felfedezéseire. Vannak továbbá nagyon 
ügyesen megalkotott cikkek, amelyek nem feltétlenül használnak ironikus 
hangot. Egy tekintélyes lap vezető újságírójának alaposan dokumentált, az 
újságírás és a hírműfaj minden követelményének eleget tevő oknyomozó cik-
kének alján apró betűkkel ez szerepelt: „ez a cikk április elsején jelent meg”.

Az áltudományok szolgálatába állított cikkek sok esetben rokonságot mu-
tatnak az összeesküvés-elméleteket tápláló szövegekkel. Az összeesküvés- 
elméletek sajátossága éppen az, hogy nem egy-egy elkülönült hírre építenek, 
hanem kialakulásuk hosszabb időt vesz igénybe.

7.     Tanulmányozd egy összeesküvés-elméletet képviselő csoport honlapját! A szerzők milyen 
érveket használnak elképzeléseik alátámasztására? Az adataidat ezeken az oldalakon se 
add meg!

    

ÖSSZEFOGLALÁS

Esterházy Pétert idéztük a mottóban, miszerint hazudni csak az tud, aki tisztában 
van az igazsággal. A leckében azt mutattuk meg, hogy az „egy szava sem igaz” és 
„a teljes valóság” közötti sáv nagyon széles. A rendelkezésetekre álló eszközök, 
ismereteitek és szövegértési képességeitek bevetésével mérlegeljétek, hogy egy-
egy hír milyen helyet foglal el ezen a skálán!

Kulcsszavak

A tény és a vélemény elkülönítése, a média őrku-
tya vagy kapuőr szerepe, impresszum, kattintás-
vadász cím, szatíra, összeesküvés-elmélet.  

Olvasnivaló

Infografika a Bűvösvölgy oldaláról 
az álhír típusairól: Mik azok az ál-
hírek?
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13. 

Vak dióként dióban zárva lenni Szűrőbuborék

„Vak dióként dióban zárva lenni”

A szűrőbuborék

„[A közösségi média] lehetővé teszi, hogy hasonló gondolkodású emberekkel 
 ismerkedj meg, így nem látsz, osztasz és értesz meg más nézőpontokat […]  
Kiderült, hogy ez nagyobb probléma, mint én vagy sokan mások várták.”

(Bill Gates, 2017. február 21., Quartz)

Ebben a leckében megismerkedünk a szűrőbuborék és a visszhangkamra fo-
galmával. Megfigyeljük, hogy az algoritmusok milyen mértékben alakítják az 
életünket, és hogy kell-e tartanunk a beszűküléstől. Vagy attól, hogy az egyénre 
szabott digitális tartalmak miatt nem tudjuk elfogadni a miénktől eltérő véle-
ményeket. 

 

Bevezető feladat. Írjátok be a telefonotok keresőjébe ugyanazt a kifejezést! Nézzétek 
meg, hogy a találatok miben különböznek! Végezzétek el ugyanazt a keresést szüleitek, 
nagyszüleitek telefonján, számítógépén! Elemezzétek a különbségek okait!  

A szűrőbuborék (filter bubble) intellektuális elkülönülést 
jelent, amelyet internetes oldalak algoritmusai eredményez-
nek. Mit jelent ez? A kattintásaink, kedveléseink, böngészé-
si szokásaink és tartózkodási helyünk alapján készítenek 
rólunk egy profilt, majd ezt felhasználva az algoritmusok 
csak olyan információt kínálnak fel nekünk, amely a profil 
alapján valószínűleg érdekelhet minket és kedvelni fogjuk. 
Tehát a szűrőbuborék következtében lényegesen kevesebb 
olyan tartalmat láthatunk, amely ellentétes a véleményünk-
kel, ellenben sokkal többet találhatunk olyanokból, ame-
lyek az érdeklődési körünknek megfelelnek. Erről volt már 
szó a 8. leckében, a korlátozott hatásoknál. A személyre sza-
bott Google-találati oldalak és Facebook-hírfolyamok töké-
letes példái ennek a jelenségnek. A szűrőbuborék-jelen ség 
legsúlyosabb következménye, hogy a buborékba zárt fel-
használó az internet sajátos algoritmusainak következtében 
egy alternatív világba csöppenhet, úgy, hogy erről nincs is 
tudomása.

Hogyan kerülhetünk bele egy buborékba? A válasz saj-
nos az, hogy nagyon könnyedén és egyszerűen. Beírjuk a 
böngé szőbe, hogy fogyás, amelyre a kereső kiad rengeteg 
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oldalt. Miután rákattintottunk egy fogyókúrával kapcsolatos oldalra, a ke-
resőbe beírt szót, illetve a telefonunkkal kapcsolatos információkat a bön-
gésző elküldi annak az oldalnak, amelyre rákattintottunk. Így az egyedileg 
beazonosíthat minket, ráadásul a weblapokon reklámoznak más oldalak is, 
és ezek is profilt gyártanak rólunk. Tehát ha sokszor érdeklődünk fogyással 
kapcsolatos oldalak után, nem fognak békén hagyni minket az ilyen típusú 
reklámok. 

1.     Egy napon keresztül keressetek rá többször különböző felületeken (Google, Facebook, 
Instagram stb.) a használt babakocsi kifejezésre! A következő napokban figyeljétek meg 
és jegyezzétek le, megjelennek-e olyan reklámok, hirdetések a böngészőtökben, melyek 
kapcsolódnak a keresett kifejezéshez!

A buborékhatás egyik legszembetűnőbb és legjobban megfogható negatív 
következménye a világról alkotott kép torzulása lehet. Könnyedén meges-
het velünk is, hogy egy hírportálon megjelent bűnügyi cikkre rákattintva 
másodpercekkel később már több száz bűnügyi hírt kapunk itthonról és a 
nagyvilágból, s ilyeneket ettől kezdve folyamatosan feldob nekünk a közös-
ségi oldal és a böngésző. Mivel a nap 24 órájában ilyen híreket kapunk, azt 
gondolhatjuk, hogy a világ erőszakos, és talán félelemérzet is úrrá lehet raj-
tunk egy idő után. Ezzel szemben a valóság az, hogy a nemzetközi bűnügyi 
statisztikák szerint az elmúlt száz esztendőben a halálos bűncselekmények 
száma csökken, és az elmúlt 10 évben a számuk a legalacsonyabb szintet érte 
el. Szintén a világról alkotott képünk torzulásához vezet, amikor a közös-
ségi média algoritmusai nem jelenítik meg az ismerőseink azon posztjait, 
amelyekben a miénktől eltérő véleményt fogalmaznak vagy osztanak meg. 
Illetve amikor a hírfolyamunkba az algoritmus olyan cikkeket tesz be, me-
lyekkel valószínűleg egyetértünk. 

2.     A kísérlet kedvéért kezdjetek el követni egy közösségi médiás felületen öt-hat olyan nép-
szerű profilt, amelyek tőletek távol álló témával foglalkoznak. Lájkoljátok az öt legutóbbi 
bejegyzésüket, egy-kettőhöz kommentet is írhattok! Egy hétig figyeljétek meg és jegyezzé-
tek le, mennyire változik meg az üzenőfalatok! Mennyire gyakran találkoztok ezek után 
a frissen bekövetett profilok bejegyzéseivel? 

A szűrőbuborék következményeként kiala-
kul hat az úgynevezett visszhangkamra (echo 
chamber). Ez zárt környezetet jelent, amely-
ben csak a mienkkel megegyező és azt meg-
erősítő információkkal és véleményekkel 
találkozunk. A visszhangkamra létrejöttét 
segíti elő a megerősítési torzítás. A megerő-
sítési torzítás az embereknek azon hajlandó-

Összefüggések
17. lecke
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sága, hogy azokat az informá ciókat részesítik előnyben, amelyek igazolják 
saját előfeltevéseiket, tekintet nélkül az információ igaz vagy nem igaz vol-
tára. Ennek eredményeképpen a saját véleményünket alátámasztó infor-
mációkat könnyebben vesszük észre, dolgozzuk fel és őrizzük meg az emlé-
kezetünkben. Azokat viszont, amelyek előzetesen alkotott vélekedésünket 
megcáfolják, sokkal nehezebben. 

A visszhangkamra jelensége régóta létezik, hiszen mindig is azokkal az em-
berekkel barátkozunk és beszélgetünk legszívesebben, akiknek hasonlít a 
világképük a miénkhez. Ám az internet szinte végtelen tartalomkínálatából 
gyorsan találhatunk számos olyan hírforrást vagy felhasználót, aki azonos 
elveket vall velünk. Ez pedig növelheti a szociális és politikai polarizációt 
és extremizmust, melegágya az álhírek és összeesküvés-elméletek terjedé-
sének. A visszhangkamrában általában csak egyetlen nézőpontból tekinte-
nek rá az adott eseményre, gyakran egy 
pletykából vagy féligazságból kiindulva. 
Amikor nem egyezik a véleményükkel, 
egyszerűen figyelmen kívül hagyják a 
tényeket, az objektív igazságot. Így jön 
létre a töredezett nyilvánosság, ahol az 
emberek párhuzamos valóságokban 
élnek, és idővel képtelenek lesznek vi-
tázni egymással.  Ehhez a jelenséghez 
kapcsolódik a 12. lecke is, ahol az álhí-
rekről olvashattok.

3.     Keressetek olyan Facebook-csoportokat, melyek valamilyen könnyen felismerhető össze-
esküvés-elméleteket vagy álhíreket terjesztenek! Versenyezzetek, melyik összeesküvés-el-
méleti témában találjátok a legtöbb Facebook-csoportot! Tegyetek egy-két próbát: hajlan-
dók-e a kulturált vitára a csoport tagjai? Meg lehet-e győzni őket racionális érvekkel, hogy 
tévednek?

Az algoritmusok annyira a kedvünkben akarnak járni, hogy néhány eset-
ben éppen ebből adódnak gondok. A Netflix rájött arra, hogy sokan a filmek 
plakátja alapján választanak, ezért 2017 decemberében bevezettek egy új al-
goritmust. Ennek az a lényege, hogy a filmekhez többféle posztert készítenek 
el, és az algoritmus a felhasználók ízlése és korábbi filmválasztásai alapján az 
adott nézőnek kiválasztja a megfelelőt. Ennek viszont az lett a következmé-
nye, hogy sok afroamerikai nézőnek olyan poszterekkel ajánlják a filmeket, 
amik azt a benyomást keltik, mintha a kisebb szerepeket játszó afroamerikai 
színészek lennének a film főszereplői. 

Számos néző jogosan háborodott fel azon, hogy ezzel a Netflix megtévesz-
ti az előfizetőit. A cég szerint az algoritmus az általunk kedvelt műfajok és 
színészek alapján generál plakátokat számunkra, etnikai alapú válogatásról 
nem volt szó.
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4.     Legyetek ti a Netflix algoritmusa! Válasszatok ki öt, általatok kedvelt filmet, majd tervez-
zetek alternatív plakátot nekik a következő fogyasztói csoportok kedvében járva:
a) romantikus vígjátékokat kedvelők  b) horrorrajongók  c) akciófilmet fogyasztók

Ám hiba lenne mindenért az algoritmusokat és 
a nagy tech-óriásokat hibáztatni. Egyes kutatá-
sok szerint a netes hírolvasók kétharmada olyan 
„oldalsó bejáratokon” éri el a friss híreket, mint a 
keresők, közösségi oldalak, mobilértesítők, gyűj-
tőoldalak vagy e-mail-szolgáltatók. A kutatások 
szerint a keresőkön és a közösségi oldalakon 
többféle politikai irányultságú hírrel találkoz-
hatunk, mintha adott hírportálokat keresnénk 
fel. Vagyis nem alakul ki olyan könnyen a szűrőbuborék. Illetve egy másik 
kutatás arra mutat rá, hogy más vélemények megismerése nem feltétlenül 
járul hozzá a táborok közeledéséhez, sőt akár radikalizálhatja az embereket. 

A társadalmi szembenállásnak és megosztottságnak sokak szerint nem oka, 
inkább következménye a visszhangkamrák létrejötte. Mi több, azok egyes 
vélemények szerint nem kártékonyak, hanem akár hasznosak is lehetnek. 
Hogy miért? Az erősen megosztott társadalmakban optimális reakció az em-
berek részéről, hogy szubkultúrákba rendeződnek, és csak a hozzájuk hason-
lók véleményét hallgatják meg. Ugyanis a túl sok, egymásnak ellentmondó 
információ elbizonytalanít, és megnehezíti a döntéseket. A visszhangkamrák 
felszámolásával kifejezetten hátráltatnánk az emberek közötti kommuniká-
ciót, mert sok olyan információ zúdulna rájuk, amelyekben nem bíznak meg. 
Tehát nem csökkentenénk a megosztottságot. Eszerint előbb a polarizáltsá-
got kell mérsékelni, s csak utána szüntethetjük meg a visszhangkamrákat. 

    

ÖSSZEFOGLALÁS

A közösségi média térhódításával egyre több algoritmus térképezi fel digitális 
szokásainkat. Az adatgyűjtés egyik eredménye a lecke címében is jelzett 
szűrőbuborékba és visszhangkamrába záródás. Ám lehet, hogy ezek a jelenségek 
inkább eredményei és nem kiváltó okai a polarizált társadalomnak és a 
radikalizálódó véleményeknek. 

Kulcsszavak

Szűrőbuborék, visszhangkamra, algoritmus, megerő-
sítési torzítás.

Olvasnivaló    

Adam Grant: Gondold újra! HVG Könyvek, 
2021.
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14. 

Újraalkotás A mém 

Újraalkotás

A mém 

„Éva és Laci szerelmesek.”  
(Falfirka)

Ebben a leckében a közösségi terek használóinak egyik legérdekesebb megnyil-
vánulásáról beszélünk. A mémhez alkotóként, befogadóként és gyakorló mé-
diaértőként közelítünk.

 

Bevezető feladat. „Mémkészítés kezdőknek és haladóknak.” Az olvasmányajánlónk-
ban találtok egy ingyenes szerkesztőprogramot, amely mémek készítésére alkalmas. 
A feladat egy szabadon felhasználható kép vagy mozgókép átalakítása az általatok is-

mert mémek szellemében. A feladatot csoportosan lehet végezni. Mindenki a saját számítás-
technikai tudásának és alkotókészségének megfelelően vegyen benne részt. 

A mottóban idézett falfirka ugyan érzelmi megnyilvánulásként az önkife-
jezés több ezer éves gyakorlatát eleveníti fel, de nem tekinthető mémnek, 
legfeljebb mémvázlatnak, mémkezdeménynek. 
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A szó Richard Dawkins etológus és evolúciós biológus újítása. Dawkins 
a gén mintájára hozta létre: a gén a biológiai örökítésben játszik szerepet, 
a  mém pedig a kultúra területén megjelenő információ alapegysége, kul-
turális örökítőanyag. A szónak nagyon tág a jelentésköre, hiszen a mém 
kiindulópontja lehet egy könyv, amelynek mondatait az olvasók továbbgon-
dolják, lehet egy területen elterjedő építészeti megoldás, egy dal, amelynek 
dallama nem megy ki a fejünkből, lehet egy kortárs festőket megihlető régi 
műalkotás. A szellemi termékek áthagyományozásának ősi mechanizmu-
sáról van szó: egy-egy alkotást a befogadók magukénak éreznek, és a hoz-
zá kapcsolódó érzéseiket, gondolataikat megosztják közösségük tagjaival. 
A kulturális emlékezet működtetésében tehát nemcsak az alkotó vesz részt, 
hanem annak az embercsoportnak valamennyi tagja is, amely az adott al-
kotást magáénak érzi.

1.                                                             A kulturális áthagyományozás a szokások, a viselkedési 
formák, az erkölcsi értékek területén is működik. Olvas-
sátok el Arany János Tengeri-hántás (1877) című balladá-
ját! A tengerihántáson (kukoricafosztáson) részt vevő fia-
talok milyen erkölcsi útmutatást kapnak az idősebbektől? 

A mém fogalma átkerült a köznyelvbe: a közösségi médiafelületek fel-
használói által létrehozott, gyorsan terjedő tartalmakról van szó, amelyek 
megjelenhetnek szövegekben, képekben, zenékben, mozgóképekben, de 
ezek együttesében is, például rajongói rendezvényeken vagy sportesemé-
nyeken  részt vevő emberek megjelenésében, szokásaiban és rítusaiban.  
A mém mindig továbbító közeget keres, a lényege az újraalkotás vagy pa-
rafrázis. 

2.    Keressétek meg egy régi tankönyveteket, amelyben „módosítottátok” a képeket vagy az 
ábrákat! Emlékeztetőül: ezeknek az átalakításoknak gyakori módja a bajusz vagy szem-
üveg rajza, de most mindenféle régi megjegyzésetek érdekes. A firkálásaitokat értelmez-
zétek a mémről eddig mondottak alapján!

Hollósy Simon: Tengerihántás (1885)
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A mém működésének fontos összetevője, hogy közismert képzeteken ala-
pul, ezek lehetnek a tömegkultúra termékei vagy hétköznapi jelenségek, 
például kedves állatok. Alapvető technikai fogás a kollázs, a bricolage, 
a remix, azaz különböző helyekről származó tartalmak egymás mellé he-
lyezése. Ennek megfelelően a mémek stílusa rendkívül sokféle, hiszen fel-
használják a képregények, a számítógépes játékok, a rajzfilmek, hirdetések, 
az utcai plakátok, a televíziós sorozatok és további populáris formák kife-
jezéskincsét. 

3.    Keressetek az interneten olyan mémeket, amelyek a Csillagok háborúja szereplőit és lát-
ványvilágát használják fel! Hogyan érvényesül ezekben a kollázs technikája?  

A mémek rövid idő alatt tömegekhez jutnak el. Összefüggésbe hozzák őket a 
vírusok viselkedésével, hiszen a mémek is létrejönnek, terjednek, mutálód-
nak, saját életciklusuk van. Ebből a szempontból a mémek a szóban terjedő 
viccek és a rajzos falfirkák digitális korra jellemző utódai. Mivel gyorsan 
keletkeznek és avulnak, az állandó jelenlét érzését adják a felhasználóknak. 
Képesek egymáshoz kapcsolódni, ezzel virtuális tematikus mémgyűjtemé-
nyek alakulnak ki. Változékonyságuknak köszönhetően naprakészen vála-
szolnak közéleti és politikai kérdésekre. Egyes mémek megmaradnak egy 
ország vagy egy nyelvterület határain belül, ilyenek például a Szomszédok 
vagy a Barátok közt című sorozathoz kapcsolódó magyar feldolgozások, 
mások átlépik a nemzeti határokat, mint az amerikai elnökválasztásokkal 
kapcsolatos mémek.

A kultúra rétegeivel foglalkozó leckékben 
beszéltünk a szerző problémájáról. Azt 
állapítottuk meg, hogy a tömegkultúra 
nem érzékeny a szerző kérdésére. Ez igaz 
a mémre is: a mémek alkotói ismeretlen 
amatőrök és laikusok, akik a nevüket leg-
többször nem tüntetik fel, vagy álneveket 
használnak. Ez összefügg a mém jellegé-
vel, hiszen a mémek meglevő tartalmakat 
mondanak újra, írnak tovább. Ha a szerző 
fogalmát jogi összefüggésben nézzük, ak-

Összefüggések
7. lecke

MILYEN SZÉP EZ A KARÁCSONYFAMILYEN SZÉP EZ A KARÁCSONYFA MILYEN KÁR LENNE, HA VALAKI MILYEN KÁR LENNE, HA VALAKI 
RÁMÁSZNARÁMÁSZNA
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Kulcsszavak

Mém, kulturális emlékezet, kulturális áthagyományozás, 
parafrázis, kollázs, bricolage, remix. 

kor azt mondhatjuk, hogy mindez folytonos viták tárgya, 
mert a mémek szerzői többségének álláspontja szerint 
mindaz, ami az interneten valaha megjelent, szabadon 
felhasználható.

A mém a részvételi kultúra megnyilvánulása, ilyen érte-
lemben intézményektől független, kritikus, gyakran tabu-
sértő. 

4.    Keressetek egy nagyon friss, kifejezetten politikai tartalmú mémet, amelyen valame-
lyik vezető politikus szerepel! Hasonlítsátok össze a mémet azzal az eredeti ábrázolással, 
amely alapján készült! Hogyan jelenik meg a hatalom kritikája? 

Végül soroljuk fel azokat a funkciókat, amelyeket a mém betölt a nyilvános-
ságban: 
·  a mémek alkotói saját érzelmeiket és véleményüket teszik közzé, miközben 

a kreativitásukat mozgósítják;
·  a mém érdeklődési vagy rajongói csoportok értékeit és összetartozását je-

leníti meg; 
·  társadalmi üzenetek közvetítője; 
·  az intézményes hatalommal szemben álló álláspontok kifejezésére szolgál. 

    

ÖSSZEFOGLALÁS

Körülbelül száz éve a filmet nevezték korunk népművészetének, mert széles né-
zőközönség számára érthető kifejezőeszközt láttak benne. A kamera és a vá-
gó program ma már csaknem mindenkinek ott van a zsebében. Tele fon tulaj-
donosként az eszközöket a kreativitásunk kiélésére, önkifejezésre hasz nál juk. 
A világhoz való viszonyunk kifejezésének egyik formája a mém.

Olvasnivaló

Egy ingyenes szerkesztőprogramot ajánlunk 
a használati leírásával együtt. 

VSDC Free Video Editor, letölthető: 

Tutorialok

Magyar:   Angol: 
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15. 

Reflektorfényben A sztár régen és ma 

Összefüggések
22. lecke

Reflektorfényben

A sztár régen és ma

„Ami kiemel a tömegből, az gyönyörűvé tehet.”
(Selena Gomez)

Az alábbiakban a sztár jelenségéről lesz szó. A téma tárgyalását a sztárrend-
szer korai szakaszával kezdjük. Ezután a hírességek szerepét a társadalomban 
betöltött helyük alapján értelmezzük. A lecke záró részében a celebekről be-
szélünk. 

 

Bevezető feladat. „Celebmarketing.” Tegyük fel, hogy az osztály tagjai egy valóság-
show szereplői. Vegyétek végig, hogy ezekben a műsorokban milyen típusú emberek 
szoktak feltűnni! Hozzátok melyik szerep illene legjobban? Játsszatok el néhány jelene-

tet a szereposztás alapján! Hogyan viszonyul egymáshoz a valóságos személyiségetek és 
a műsorbeli szerepetek? 

A magyar film történetének kezdeteit tárgyaló 22. fejezetben beszélünk 
majd a hangosfilm korai korszakában kialakult sztárrendszerről. 1931-től 
olyan filmek készültek, amelyekben meghatározott típusok jelentek meg: 
a szelíd, de öntudatos lány, a nők kedvence mulatós úr vagy a félszeg kispol-
gár. A magyar filmtörténet első sztárja Karády Katalin volt, az ő főszereplé-
sével egy 1939-es filmet ajánlunk majd. Karády Katalin szerepköre a femme 
fatale, a végzet asszonya, aki vonzza a férfiakat, de hidegen viselkedik velük.

A fenti szerepkörök a mítoszokban, a mesékben és a populáris regények 
tör téneteiben gyökereznek, tehát évezredes múltra tekintenek vissza. 
Az  embe riség mesekincsének ezeket a szereplőit archetípu soknak hívjuk. 
Az archetí pu  sok alapvető tulajdon sá go  kat kép vi selnek, ame lyek jól ismert 

történetsémákban (fa bu  lák ban) 
jelennek meg. A  kö zönségfilmek 
és a mé dia események cse lek-
mé  nyei tehát azért lehetnek is-
me rősek, mert archetípusokban 
testet öltő tör téneteket dolgoznak 
fel újra és újra.

Király kis Miklós (magyar népmese) 
Rendező: Horváth Mária –  
Jankovics Marcell, 1979
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1.    Milyen archetípus jelenik meg a következő élettör-
ténet-vázlatban? „Egy szegény vidéki fiú a főváros-
ban próbál szerencsét. Szakácstanulóból és helyi 
focistából valóságshow-sztár, sikeres zenész, ismert 
műsorvezető és gazdag ember lesz.” Milyen történe-
tekben találkoztatok hasonló sorsokkal?

2.    Idézzétek fel a tékozló fiú történetét! Keressetek olyan sztárokat, akik hasonló utat jártak 
be! Mi volt a bukásuk oka? Hogyan tértek vissza a törvénytisztelő polgárok közé? Van-
nak-e olyan sztárok, akik ezt az utat többször megismételték?

Filmajánló 

Antal Nimród A Viszkis (2017)  című filmje a tékozló fiú 
történetének egyik változatát kínálja.

A lecke elején filmsztárokról beszéltünk, majd a tömegtájékoztató eszközök 
segítségével népszerűvé vált emberekről volt szó. Fogalmazzuk meg a két-
fajta sztár közötti különbséget! A filmtörténet korai korszakainak sztárjai 
egyrészt alig mutatkoztak a filmvásznon kívül, így filmbeli szerepeiket és 
személyiségüket nehezen lehetett elválasztani egymástól. Másrészt meg-
közelíthetetlen, a közemberektől elkülönülten élő emberek voltak. A mé-
diasztárok mások: ahogy a mottóban idéztük, kiemelkednek a hétköznapi 
emberek közül, de a kapcsolatuk velük mégis közvetlen. Az „egy közülünk” 
jelenség legjobb példái azok az influenszerek, akik egyszerű tartalommeg-
osztóból váltak ismertekké. Az influenszerek nagy részét ugyanakkor csu-
pán egy-egy társadalmi csoporton, azaz szubkultúrán belül ismerik. Bizo-
nyos hírességek hatóköre tehát nagyobb területre terjed ki, másoké térben és 
a követők érdeklődési területe szerint korlátozott. 

Itt kell kiemelnünk a médiában szereplő emberek közismertségének követ-
kező jellemzőjét: a médiasztárok hírneve mulandó, a hírességek gyorsan 
és könnyen cserélődnek. A nyilvánosság könnyen felkapja és elhasználja a 
szereplőit, mindez összefügg árucikk-jellegükkel. A médiasztár jellemzője 
éppen az intenzív, de rövid ideig tartó jelenlét a nyilvánosságban. A sztá-
roknak megvan a maguk pályája: ha valami olyasmit követnek el, ami a kö-
zönségnek nem tetszik, akkor a közönség egy része elfordul tőlük, de csatla-
kozhatnak új követők is. A hírnevet tehát érdemes folyamatként értelmezni.

A kiskondás (magyar népmese)  
Rendező: Horváth Mária, 2007

Jelenet a filmből
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3.    A média sztárteremtő képessége a tehetségkutató show-műsorban mutatkozik meg a 
legjobban. Soroljatok fel döntősöket ezekből a műsorokból! Kinek sikerült megmarad-
nia a szórakoztatóiparban, és kinek nem? Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a pályafutás 
rövidségét nem szabad értékítélettel kezelni, hiszen a hírnév egyáltalán nem hosszú távú 
– éppen ezt jelöltük meg a médiasztár alapvető tulajdonságaként.

A 6. lecke „A kommunikáció mint a közösségi részvétel tere” című részében 
körbejártuk a média rituális értelmezését. Ottani megállapításainkat alkal-
mazzuk most a sztár jelenségére. 

A sztár társadalmi szerepének három összetevőjét emeljük ki. 

Az első a sztár csoportképző szerepe. Az ismert emberek körül rajongótábo-
rok alakulnak ki. Ezeket a közösségeket erős „mi”-tudat tartja össze, amivel 
megkülönböztetik magukat az „ők”, a „nem mi” csoportjaitól. Ugyanez vo-
natkozik a sztárokat elutasítók táboraira is, hiszen ezeket ugyancsak egy 
közös gondolat és érzés tartja össze. 

Mindez összefügg az értékrendszer kérdésé-
vel, ez a második összetevő: a  sztárok által 
képviselt értékrend vonzza a hasonló gon-
dolkodású rajongókat, és fordítva, a rajongók 
keresik az azonosulás lehetőségeit. Mindeh-
hez hozzá kell tennünk, hogy a sztár a média 
terméke, ilyenként érvényesek rá a média-
reprezentáció törvényszerűségei. Újra a mot-
tónkban megszólaltatott sztárra hivatkozunk, 
aki éppen erről beszél: amint valaki híres lesz, 
szebbnek és különbnek látszik a rajongók sze-
mében.

A harmadik összetevő a sztár identitáskép-
ző szerepe, és itt már az egyes emberekről, 
a követők személyiségéről beszélünk. Ha igaz 
az, hogy a hírességek körül kialakuló csopor-
tokat közös értékrend alakítja, akkor ez ér-
vényes az egyén szintjén is: a sztár ebben az 
értelemben a személyiség önértékelésének 
igazodási pontja. A sztárokkal való azono-
sulás lehet ösztönző, de ölthet kóros formá-
kat is.

4.    Válasszatok ki egy zenészt vagy együttest! Címkefelhőben gyűjtsétek össze azokat 
a  tulajdonságokat, amelyeket képvisel! A ti csoportotok tagjainak megítélése alapján 
hogyan szóródnak ezek a tulajdonságok? Milyen szélső értékei vannak? Miben térnek el 
a vélemények?

Összefüggések
22. lecke
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A sztárjelenséget vizsgálhatjuk a magán és közös, az intim és nyilvános fo-
galompárok segítségével – ezekkel a fogalmakkal az első leckében ismerked-
tetek meg. A sztár és közönsége viszonyáról beszélünk: a sztár magánélete 
is a médiaszereplés része, a közönséget pedig érdeklik a hírességek titkai. 
A titkokhoz való hozzáférés a bennfentesség, a sztárral való közösségválla-
lás érzetét adja a közönségnek. A magán és nyilvános határai folyton változ-
nak, a határok kijelölése a nyilvánosság egyik legfontosabb témája. Ennek 
egyik érdekes megnyilvánulása, amikor híres emberek bulvárlapokban pa-
naszkodnak arra, hogy a bulvárújságírók tolakodóan viselkednek.

5.    Kiket ismertek a magyar kö-
zönségfilmek színészei közül? 
Megjelennek-e beszélgetős mű  -
sorokban? Szerepelnek-e újsá-
gok címlapjain? Nézzétek meg 
a jelenlétüket a közösségi mé-
diá ban!

A nyilvánosság kitermeli azokat a 
hőseit, akiknek teljes élete médiasze-
replések keretei között zajlik. Őket a 
köznyelv celebnek vagy celebritásnak 
hívja. A celebek társadalmi szerepe lé-
nyegében leírható a leckében szereplő 
fogalmak segítségével.

    

ÖSSZEFOGLALÁS

A filmsztárra a távolságtartás jellemző, míg a médiasztár közvetlen kapcsolatot 
tart a követőivel. Mindkét sztártípus archetipikus történeteket hordoz. A sztár 
társadalmi funkcióját három pontban foglaltuk össze. A celebet puszta hírnévre 
törekvő médiaszereplőként mutattuk be. 

Kulcsszavak

Filmsztár, médiasztár, archetípus, 
cso portképző szerep, értékrendszer-
képző szerep, identitásképző szerep, 
celeb.

Olvasnivaló

Kelecsényi László Karády 100 című e-könyvét ajánljuk 
(Kossuth Kiadó, Budapest, 2012.). A kiadványban a szerző 
Karády Katalinról szóló korábbi munkáinak megállapításait 
gondolja tovább.
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16. Digitális tartalomgyártók

Az influenszerek

„Produktumod nincsen, pár szelfi, aztán csókolom, 
ha be szeretnéd fejezni, itt a remek alkalom.” 

(Szabyest: Lájkéhes)

Ebben a leckében az influenszerjelenséggel foglalkozunk. Megvizsgáljuk, hogy 
mi a szerepük az influenszereknek, milyen módszerekkel érik el a népszerű-
séget, illetve hogyan hatnak rájuk a piaci mechanizmusok. Továbbá kifejtjük, 
milyen veszélyeket rejt a tartalom-előállítási kényszer, és mire figyeljenek a kö-
vetők.

 

Bevezető feladat. Petőfi Sándor a magyar irodalom 
egyik legismertebb alakja. Képzeljétek el Petőfit mint 
modern influenszert! Tervezzétek meg az első 5 bejegy-

zését Instagramon! Miket posztolna? Milyen leírásokat fogal-
mazna melléjük? Milyen hashtageket használna? Az ismertebb 
barátai közül vajon ki kommen telné?

A közösségi média tartalmainak többségét ma már nem 
hivatásos újságírók, hanem maguk a médiafogyasztók hoz-
zák létre. A  felhasználó egyben tartalomfejlesztővé vált. 
A  közösségi médiában vannak ismertebb szereplők, akik 
hatást gyakorolnak a nyilvánosság egy szeletére. Tevékeny-
ségükkel szórakoztatnak, elemeznek vagy tanácsot adnak, 
tanítanak: például főznek, jógáznak, varrnak, sminkelnek. 
Másrészt fogyasztási szokásaikkal szólítják meg a többi 
fogyasztót. Ők az influenszerek, akik kisebb-nagyobb mé-

diatérrel rendelkeznek. Kapcso-
latuk, hatásuk a közönségükre 
intenzív, és  ezt a médiatér piaci 
szereplői kihasználják. A néző-
ket meg lehet szólítani rajtuk 
keresztül, így az influenszerek 
hatása reklámhatássá fordítha-
tó. Az in fluenszerek tehát a kö-
zösségi média véleményvezérei, 
akik hatással vannak a nyilvá-
nosságra.

Orlai Petrich Soma:  
Petőfi Sándor (1840 körül)
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1.    Válassz egy tetszőleges youtubert, akinek legalább százezer feliratkozója van! Keresd meg 
legalább egy szponzorált videóját! Honnan tudjuk, hogy fizetett együttműködésről van 
szó?

Nehéz megmondani, mitől lesz valakiből sikeres influenszer, pontosan mi-
lyen különleges képességre van ehhez szükség – így a fogalom egészen biz-
tosan nem illeszthető bele egyik klasszikus sztárdefiníció (lásd a 15. leckén-
ket) keretei közé sem. Az influenszer működését a hitelesség, az őszinteség, 
a személyesség, az összetartozás, az elérhetőség, a fogyaszthatóság, a krea-
tivitás, a humor és a tudatosság hívószavaival írhatjuk le. A hitelesség és az 
őszinteség zálogaként az influenszerek gyakran számolnak be privát életük 
egy-egy történéséről, vagy engednek betekintést intim életterük bizonyos 
szeleteibe. A vágatlan videók, a „bakik”, a nyelvhelyességi hibák a szemé-
lyesség illúzióját keltik. Mindegy, hogy milyen típusú digitális tartalmat 
állítanak elő (hang, kép, videó), a népszerűséghez szükség van nyelvi vagy 
vizuális kreativitásra és humorra is.

2.    Nézzétek meg valamelyik ismert magyar influenszer két-három videóját! Milyen tartalmi 
és formai eszközökkel éri el, hogy az általa gyártott tartalom spontánnak, ezáltal hiteles-
nek és őszintének tűnjön?

Vloggerek (videóbloggerek) beszélnek régi szerelmi kapcsolataikról, instag-
rammerek teszik fel naponta, hogy mit ettek, vagy éppen milyen hangulat-
ban keltek fel. A youtuberek általában követik a tartalomgyártási trendeket, 
például kihívásokat teljesítenek, vagy bemutatják, hogy éppen mit vásárol-
tak. Ezzel a módszerrel teremtik meg a bizalom és közvetlenség látszatát, 
ami egy identitása felé tapogatózó fiatal számára fontos kapaszkodót je-
lenthet. Az influenszer ezáltal olyan lesz, mint egy ismerős, aki a miénknél 
sokkal izgalmasabb, vonzóbb életet él. Ez az ismerős akár több platformon 
elérhető, meg lehet szólítani a kommentekben. Folyamatos interakció jöhet 
létre az influenszer és a követői között, így utóbbiakban kialakulhat az ösz-
szetartozás érzése. 

A közönség dönti el, hogy ki-
ből lesz sokak által követett in-
fluen szer, de a sikeres online 
je lenlét hez elengedhetetlen a tu-
datosság, ahogy a képen látható. 
Mint  a média egyéb területein, 
az influenszerek esetében is a cél 
a figyelem felkeltése és irányítá-
sa, ehhez pedig használni kell a 
felületek által adott lehetősége-
ket. 

Összefüggések
10. lecke
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3.    Nézzetek utána kedvenc influenszereteknek! Mivel foglalkozott korábban? Hogyan lett 
ismert? Mikor kezdett el tartalmat gyártani? Milyen felületeken van jelen? Keressétek 
meg az első videóját és bejegyzését! Mi változott a legfrissebb videóihoz és bejegyzéseihez  
képest? Melyik a legnépszerűbb videója/bejegyzése? Mit gondoltok, miért azt kedvelték a 
legtöbben?

Az igazán hitelesnek tartott influenszerek közösségi médiatevékenysége a 
legtöbb esetben blogolásból, vlogolásból indul ki, amely a vállalati megke-
resések folytán lassan teljes egészében promóciós tevékenységgé, egyszerű 
reklámmá redukálódik. Ez két szempontból is problémát vet fel a fiatalkorú 
influenszerek esetében, akik tehetségük kibontakoztatása mellett gyakran 
magánéletük legféltettebb részleteit is a követőik elé tárják. Egyrészt ezáltal 
saját lelki egyensúlyukat veszélyeztethetik, másrészt alávetik magukat az 
üzleti világ kizsákmányoló természetének. 

Az influenszerek felelőssége 
ebből következően több terü-
letre is kiterjed: be kell tartani-
uk a hirdetésekre, szer zői jo-
gokra vonatkozó törvénye ket, 
nem biztathatják köve tőiket 
az erkölcsbe és a tör vényekbe 
ütköző cselekedetekre, és nyil-
ván ilyen példát sem mutat-
hatnak nekik. A követő ugyan 
önkéntesen hagyja magát be-
folyásolni, de a fiatal fogyasztóknál felmerülhetnek olyan káros hatások, 
mint a kiközösítés, túlzott megfelelési kényszer, szorongás, lelki instabili-
tás, személyiségtorzulás. Az influenszerek gyakran irreálisan tökéletes ké-
pet festenek magukról, amely a hétköznapi ember számára követhetetlen, 
a trendeknek való meg nem felelés pedig belső feszültséget szül. (Ugyanez a 
veszély fennáll az olyan influenszerek esetében is, akik legnagyobb erőfeszí-
téseik ellenére sem tesznek szert elegendő követőre.)

Az Instagram az influenszerkultúra egyik legfontosabb felülete, és bár nem 
túl régen indult útjára, már most látszik, hogy mérgező hatással van a kama-
szokra, rombolja egészséges testképüket. Erről 2019-ben készítettek egy bel-
ső vizsgálatot, de az eredmények csak 2021-ben szivárogtak ki. A tinédzser 
lányok 32 százaléka vélekedett úgy, hogy az Instagram testképzavart okozott 
nála. A tinik szerint az Instagram miatt nőtt a szorongók és a depresszió-
sok száma. Sőt Nagy-Britanniában az öngyilkossági gondolatokkal küzdők 
13 százaléka, az Egyesült Államokban pedig 6 százaléka mondta azt, hogy 
azoknak közük van az Instagramhoz. A TikTok népszerűsége a fiatalok köré-
ben az utóbbi években meghaladja az Instagramét. Lehetséges, hogy pont az 
Instagram mesterkélt tökéletességével mennek szembe a TikTok viszonylag 
egyedi és kreatív tartalmai.
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4.    Bármilyen keresőbe is írjuk az „Instagram vs reality/real life” (Instagram szemben a va-
lósággal/valós élettel) kifejezést, biztos, hogy számos érdekes találatot kapunk. Az össze-
hasonlítás lényege, hogy a kép egyik felén a kiposztolt tökéletességet látjuk, a másik felén 
azt, milyen lehet az a helyzet a valóságban. Beszéljétek meg egymással, hogy mit mutat 
az Instagram-verzió, és ahhoz képest milyen a valóság! Milyen hatást szeretne elérni az 
In sta gram-verzió? Vajon mi kellett ahhoz, hogy ennyire tökéletesnek látszódjon? Ponto-
san mi változott meg a valóságban?

5.    Készítsetek ti is Instagram vs. reality összehasonlítást! A téma lehet bármilyen élethelyzet, 
pl. a reggeli készülődés, egy étel vagy utazás – legyetek bátran kreatívak!

    

ÖSSZEFOGLALÁS

Szabyest véleményével szemben a sikeres influenszerek komoly energia be-
fek  tetéssel valódi tartalmakat hoznak létre. Az influenszerség nem szégyen, 
de nem is erény, hanem munka. És mint minden munka, felelősséggel jár, 
vannak hátulütői. A tartalmak fogyasztói pedig legyenek tudatában, miképpen 
befolyásolhatják őket a követett influenszerek.

Kulcsszavak

Influenszer, vlogger, véleményvezér, 
tartalomgyártó, fizetett együttműkö-
dés, testképzavar, YouTube, In stag-
ram, Facebook, TikTok.

Olvasnivaló

A Bűvösvölgy oldalán (buvosvolgy.hu) a Médiaszertár peda-
gógusoknak rovatban számos cikket találtok a témában. Bár 
szerzőik eredetileg tanáraitok figyelmébe ajánlották őket, de 
ti is haszonnal olvashatjátok ezeket az írásokat.
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17.  A média szerint a világ

A médiareprezentáció

„– Milyen gyönyörű kislánya van! 
– Ez mind semmi, mindjárt megmutatom a fényképeit!”

(Marshall McLuhan médiakutató anekdotája)

A médiareprezentációt a korábbiakban több leckében érintettük. Szó volt arról, 
hogy a hírekkel, illetve az álhírekkel kapcsolatban az újságírók és a hírfogyasztók 
szembesülnek a valóság megjelenítésének sajátosságaival. Az álhírt torz valóság-
reprezentációként mutattuk be. Foglalkoztunk az ismert emberek nyilvánosság 
előtti megjelenésével, aminek ugyancsak vannak reprezentációs vonatkozásai.  

 

Bevezető feladat. „Egy esemény híre több változatban.” A 11. lecke anyagának fel-
használásával tudósítsatok egy iskolai eseményről. A formai követelményeknek eleget 
tevő szöveget három változatban dolgozzátok ki: az iskola honlapjára, a településetek 

újságnak és egy internetes rádiónak. 

Induljunk ki a fogalom meghatározásából: a médiareprezentáció a világ 
jelenségeinek, történéseinek, illetve az egyes társadalmi csoportoknak a 
tö meg kommunikáció eszközeivel történő megjelenítése. A tömegkommu-
ni ká   ció ban megjelenő valamennyi közlemény vá lo-
gatás és szerkesztés eredménye. A válogatás azt je-
lenti, hogy az adott közleményben az alkotók a világ 
sokszínű jelenségei közül egyeseknek helyet adnak, 
míg másokat kizárnak belőle. Mindez sok fajta szer-
kesztési eljárás segítségével jelenik meg, ezek összes-
ségét az előző leckékben nyelvhasználatnak nevez-
tük. 

Két példát idézünk fel, amelyben a megjelenítés gépies, 
mert a válogatás és szerkesztés hiányzik belőle: az egyik 
a fénymásolás, a másik a biztonsági kame rák képe. Az 
első esetben az eredeti lenyomatát kapjuk, a biztonsági  
kamerák esetében pedig olyan ábrázolást, amelyből 
hiány zik a valóság sajátos bemutatásának igénye. Ezek 
a felvételek szerkesztetlenek, de többet nyújtanak a 
valóság puszta reprodukciójánál, hiszen a kamerákat 
nem véletlenül szerelték egy meghatározott helyre. 
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1.    Az interneten folyamatosan lehet követni állatok élőhelyén történő eseményeket. Figyel-
jétek meg ezekben a válogatás és a szerkesztés nyomait: hogyan helyezték el a kamerát, 
van-e mozgásérzékelő, lehet-e változtatni a képkivágásokat, van-e zoom?

A valóság tökéletes leképezése, az objektív vagy 
realista ábrázolás tehát alig valósítható meg. 

Amikor a reprezentációt vizsgáljuk, akkor azt 
nézzük meg, hogy milyen törvényszerűségei 
vannak a valóság mediális ábrázolásának. Ez 
a vizsgálat kétféle szempontot használ. Ha a 
megjelenítések mennyiségét nézzük, akkor azt 
mérjük fel, hogy az adott jelenség vagy társa-
dalmi csoport milyen gyakorisággal fordul elő 
a médiaszövegekben – érdekes lehet például az 
elektromos autókról szóló cikkek megszaporodása bizonyos időszakokban. 
Ha a megjelenítés minőségéről beszélünk, akkor a „Hogyan ábrázolja a mé-
dia?” kérdésre válaszolunk. Ilyenkor azt figyeljük meg, hogy milyen minő-
sítésekkel és szövegkörnyezetben jelennek meg például a hajléktalanok vagy 
valamelyik korcsoport képviselői.

A reprezentáció módját nagyban befolyásolja az adott közlemény műfaja. 
Valamennyi műfajnak, szövegtípusnak jól kidolgozott ábrázolási rendje van, 
amit a néző azonosít és elfogad. Egy példa az irodalom területéről: ha me-
séket olvasunk vagy hallunk, nem kérdőjelezzük meg, hogy létezhet hétfejű 
sárkány vagy láthatatlanná tevő köpeny. A médiareprezentáció szempont-
jából a legérdekesebb műfaj a reklám, amelyben gyakran fordulnak elő a 
valóságtól elrugaszkodott események – a reklámokban szereplő csodálatos 
mosóporok például percek alatt kitisztítják a makacsnak nevezett foltokat. 
A reklámok egy-egy embercsoport tulajdonságait erősen leegyszerűsítik, 
ezt sztereotipikus ábrázolásnak nevezzük. Az újabb reklámok óvatosak, 
senkit sem akarnak bemutatni úgy, hogy az számára hátrányos legyen, de a 
folyton takarító háziasszony vagy a kizárólag a frizurájukkal törődő lányok 
gyakori szereplők. A férfiak reklámbeli reprezentációjának átalakulását jelzi 
a mosogatás-szakértő tizenévesek vagy férjek megjelenése.

2.    A sztereotípiák megjelennek a mémekben is. Keressetek olyan mémeket, amelyek egyes 
népeknek tulajdonított sajátosságokat mutatják! Ezek között vannak szellemesek és vic-
cesek, de vannak bántóak is – ez utóbbiakat különítsétek el!

3.    A reprezentáció nemcsak társadalmi csoportokat érint, hanem a bennünket körülvevő 
világ minden elemét. Figyeljétek meg egy gasztroblogger környezetét! Milyen a konyhája? 
Milyen felszereléseket és háztartási gépeket használ? Vajon hogyan viszonyul egy ilyen 
konyha egy átlagos magyar háztartáséhoz? 

Összefüggések
4. és 5. lecke
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A reklám erősen fikciós műfaj, a reklámok valóságképét ennek a sajátosságá-
nak a figyelembevételével értékeljük. Vannak azonban tényközlő médiaszö-
vegek is, amelyek a média dokumentáló, tájékoztató funkcióját mozgósítják. 

A hírről a 11. leckében volt szó, itt reprezentációs vonatkozásait érintjük. 
A hírfogyasztó emberek gyakori tapasztalata, hogy ugyanarról az esemény-
ről az egyes újságok vagy hírportálok másképp tudósítanak. Ennek repre-
zentációs szempontból a következő okai vannak. Az első az, hogy a hírben 
nem pusztán tényközlést olvasunk, hanem a tény rögzítése mellett megjelenik 
az adott esemény minősítése is. Ez már a címadásban megnyilvánulhat. A mi-
nősítés jelzőkben vagy erőteljesebb igékben fejeződik ki, és érzékelhetővé teszi 
az újságíró vagy az adott lap szellemiségét, beállítódását. A tény és a vélemény 
gyakran összemosódik, ez a hír második reprezentációs sajátossága. 

4.    Vizsgáljátok meg egy internetes hírportál két hírét! A címben, a leadben és a hír szö-
vegében keressetek minősítő elemeket! Ezek apróságokban jelenhetnek meg: jelzőkben, 
a szino nimák célzott megválasztásában, szórendben. 

A jelzők és egyéb minősítések a tematizáció eszközei. A tematizáció az az 
értelmezési keret, amelybe a hír megfogalmazása belehelyezi az eseményt, 
ezt a keretet nevezhetjük körítésnek vagy tálalásnak. A keretezés a hírt tu-
lajdonképpen összekapcsolja valamilyen korábbi eseménnyel, illetve az 
esemény értékelésével, amivel értelmezést kínál az olvasónak. Ha a temati-
zációs kísérlet ismétlődik, akkor a kapcsolat állandósul, ami hosszú távon 
befolyásolhatja a közönség véleményét.  

5.    Egy sporteredmény számokban és helyezésekben 
elvileg tényszerűen közölhető. Figyeljétek meg va-
lamelyik sportújságban, hogy egy labdarúgómecs-
cs eredménye milyen értékelések környezetében 
jelenik meg! Ezek a tá lalási módok miként 
árnyalják, keretezik át az eredményt? Készítsetek 
címkefelhőt, amelyben szerepelnek a keretezések 
hívószavai! A vizsgálat elvégezhető különböző 
nyelvű cikkekkel is, amelyek két ország közötti 
mér kőzésről tudósítanak. 

6.                                                                 Ha egy tematizáció sikeres, akkor a benne előfordu-
ló képzetkapcsolás rögzül, ezt horgonyzásnak hívják. 
A  horgonyzást az emlékezetünkben megragadt rek-
lámszlogenekkel lehet a legjobban bemutatni. Keresse-
tek gyakran idézett szlogeneket!
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Gyakran beszélünk arról, hogy a közösségi oldalak felhasználói magukat 
és az életüket szebbnek akarják feltüntetni, mint amilyen valójában. Ez 
különösen igaznak tűnik az influenszerek önreprezentációjában, bár a kö-
zösségi médiában vannak olyan szereplők, akik tudatosan hétköznapinak 
mutatják magukat. A reprezentáció szempontjából fontos, hogy egy felület 
önmagában meghatározza a világ ábrázolásának módját: a TikTok szolgál-
tatásai és a felületen kialakult szokások szinte a valóságábrázolás törvény-
szerűségeiként hatnak. 

7.    Marshall McLuhan egyik nagy hatású aforizmáját idézzük: „A médium maga az üzenet.” 
Használjátok ezt a mondatot valamelyik közösségi oldal reprezentációs szempontú jel-
lemzésében! 

A reprezentációt meghatározó tényezők közül kettőt hagytunk a lecke végé-
re. Az egyik a terjedelmi korlátok kérdése. A legjobb példa a Twitter, ugyan-
is a felületén meghatározott karakterszámú közleményt lehet továbbítani. 
A hírek terjedelme a nyomtatott és az elektronikus lapokban ugyancsak a 
felülethez igazodik. Ezeknek a közleményeknek az esetében tehát nincs mód 
a téma részletes és árnyalt kifejtésére. A másik a média jelenléte: ha valaki 
érzékeli, hogy kamerák és mikrofonok veszik körül, akkor másképp kezd 
viselkedni, ami ugyancsak befolyásolja a valóság ábrázolását.

8.    Mondjatok példát a tapasztalatokból arra a jelenségre, hogy a fényképezőgépek vagy be-
kapcsolt kamerák hatással vannak az emberek viselkedésére! 

    

ÖSSZEFOGLALÁS

Bizonyos médiaműfajokon nem szerencsés számonkérni a valósághűséget, 
hiszen ábrázolási módjuk fikcióra épül. A tényműfajok ugyan éppen a valóság 
rögzítésének szándékával lépnek fel, de bennük is szükségszerűen megtalálhatók 
a válogatás és a szerkesztés elemei. A valóság reprezentációját további tényezők 
befolyásolják: a közvetítő csatorna milyensége, egyes technikai sajátosságok, 
torzító hatású lehet továbbá a rögzítőeszközök jelenléte. A média által teremtett 
valóságnak, azaz a reprezentációnak tehát sajátos törvényszerűségei vannak. 
A mottóban idézett megszépítés ezek közül csupán az egyik.

Kulcsszavak

Médiareprezentáció, válogatás, szer-
kesztés, sztereotípia, tematizáció, 
horgonyzás. 

Olvasnivaló

A Google és a nemek. A Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság Médiatudományi Intézetének 
cikke: 
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18. Küldj képet magadról!

Az online identitás 

„Minek a barátok, ha van 600 000 követőd?” 
(Magnus von Horn Sweat című filmjének ajánlója a film plakátján)

A médiaüzenetek befogadásával kapcsolatos fejezetben azokat az értelmezé-
si módokat tárgyaltuk, amelyekkel a média hatásait igyekszünk magyarázni. 
A 10. leckében a médiaintézmény, azaz a feladó volt a középpontban. A média-
reprezentációról szóló fejezetben a médiaszövegeket vizsgáltuk. Ebben a lec-
kében az egyes ember, a személyiség problémáját helyezzük a fókuszba. A fő 
kérdésünk: hogyan jelenik meg a személyiség az online térben?  

 

Bevezető feladat. „Ilyen vagyok én.” Készítsetek magatokról önportrét! Az önbemu-
tatást megalkothatjátok egy fényképsorozatban, rajzokkal vagy mozgóképes formá-
ban, tetszőleges műfaji eszközök felhasználásával. 

„Az vagy, akinek a neten látszol” – így hangzik a közkeletű megállapítás. 
Elég azonban néhány kérdést végiggondolni annak bizonyítására, hogy a 
megállapítás téves. Vajon az online térben minden megjelenik, ami jellemző 
ránk? Nyilván nem. A magunk valójában mutatkozunk meg az interneten? 
Ugyancsak nemmel kell válaszolnunk. A  személyiség gazdagabb annál, 
amit a közösségi média láttat róla. A mediális ábrázolásnak továbbá meg-
vannak a maga törvényszerűségei, ezekről az előző leckében beszéltünk. 

Az identitás vagy önazonosság az a kép, amelyet az ember a rá jellemző 
sajátosságok ismeretében kialakít magáról. Az önkép megalkotása maga-
tartásformák, értékrendek segítségével történik, amelyeket a környezetünk 
kínál, ebből a mintakészletből formáljuk meg önmagunkat. A személyiség 
fontos jellemzője, hogy képesek vagyunk önmagunkat értékelni, értelmez-
ni. Az önértelmezéshez a környezetünk visszajelzései szükségesek, amelyek 
lehetnek megerősítő jellegűek vagy kritikusak. Tel-
jesen természetes, ha valaki elégedetlen önmagával, 
hiszen belső konfliktu-
saink jelzik törekvésün-
ket a kiegyensúlyozott-
ság magasabb fokának 
elérésére, a fejlődésre. 
Mindebből az  is követ-
kezik, hogy az énkép 
folyamatosan változik.

Összefüggések
17. lecke
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1.    Ottlik Géza Iskola a határon című regényének egyik szólama szerint a személyiségnek van 
egy szilárd, soha nem változó magja: „Csak azt tudom, hogy van egy nagyon mély lerakó-
dás a létezésünk alján, a második vagy legfeljebb harmadik réteg lehet alulról számítva, 
ami már végleges és változhatatlan, ahol már nem mozdul az életünk, tehát rossz szó rá, 
hogy lelassít, hiszen egyáltalán mozdíthatatlan és befejezett.” 

Vonatkoztassátok saját magatokra ezt az elképzelést! Vannak olyan tulajdonságaitok, 
amelyek nem változnak?

A megfelelő köszönési forma vagy egy levél címzési módjának megválasztása 
során figyelembe vesszük azt a viszonyt, amely az adott személyekhez fűz 
minket. Másképp üdvözlünk valakit a nő-férfi, az idős-fiatal összefüggésben, 
a családi vagy munkahelyi viszonyok szerint. Ez nem más, mint a társadalmi 
szerepeink megnyilvánulása: az ember szerepeket tölt be, ezek készlete hoz-
zátartozik a személyiséghez és a személyiség saját magáról alkotott képéhez.

2.    A 8. lecke első feladata egy kördiagram rajzolása volt, amelyben megjelenítettétek a sze-
mélyiségeteket meghatározó hatásokat. Vegyétek elő újra ezt az ábrát, és az egyes elemeit 
bontsátok tovább: milyen szerepeket teljesítetek a családotok körében, az iskolában, azok-
ban a közösségekben, amelyek tagjai vagytok, illetve az online térben?

3.    Az interneten nagyon sok önéletrajz-mintát lehet olvasni. Válasszatok ki egyet ezek közül! 
Egy önéletrajz képviseli-e a személyiség egészét? Milyen képet igyekszik nyújtani magáról 
egy önéletrajz szerzője? Milyen tulajdonságait emeli ki, és a személyisége mely vonatko-
zásait nem érinti? 

A személyiségünk egyes rétegeit a nyilvánosságban jelenítjük meg. Ezzel 
elérkeztünk az online identitás fogalmához: az online identitás a személyi-
ség azon jegyeinek összessége, amely a virtuális térben nyilvánul meg. Fon-
tos hangsúlyoznunk, hogy az identitásunk nem válik szét a fizikai, illetve 
az online térben megnyilvánuló részre. Rétegzett, de egyetlen identitásunk 
van, amely megjelenhet a kétféle színtéren. Az online identitás tehát a sze-
mélyiségünk reprezentációja a nem valós térben. Az én kivetüléséről és le-
képeződéséről van szó, amely törvényszerűen engedelmeskedik az online 
közeg reprezentációs logikájának. Ebben a közegben különösen fontossá 
válik, hogy mit szeretnénk mutatni magunkról. A valós és a mediatizált 
én körvonalai nagymértékben eltérhetnek egymástól, ez egyszerre hordoz 
lehetőségeket és veszélyeket.

Filmajánló

Az Öngyilkosok szobája című film (rendezte Jan Komasa, 2011) középiskolás főszereplője a valós térben 
éppúgy tévelyeg, mint a virtuálisban. Az utóbbiban nagyobb megértésre talál, és ez végzetes lesz a számára. 
A film a két világot kétféle módszerrel mutatja be: a valós teret dokumentarista eszközökkel, a virtuálisat 
szinte mesebeli animációval.
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4.    A kisállatos képek megosztói talán a személyiségük 
kellemes oldalait akarják hangsúlyozni. Készítse-
tek összeállítást a túlságosan is elterjedt, elhasznált 
önreprezentációkról! Ezek megjelenhetnek a képek 
helyszíneiben, a képeken szereplő emberek gesztu-
saiban, de filterek használatában és más megoldá-
sokban is. Ne a biztos hatásokra törekvő embereket 
gyűjtsétek össze, hanem a megosztás kultúrájának 
közhe lyeit!

Online identitásunkat sokfajta adatbázis hordozza. Az identitás ilyen meg-
nyilvánulását az adott emberhez kapcsolódó adatok őrzik: az államigazgatás 
rendszerei például a személyi igazolványban vagy az útlevélben, az egész-
ségügyi nyilvántartás a társadalombiztosítás rendszerében, a tanulók elő-
rehaladásának követését támogató felületek az iskoláztatás intézményeiben. 
Az adatbázisok elkülönülten működnek, tehát egy emberről nem alakítha-
tó ki átfogó profil. Ez adatvédelmi intézkedések segítségével valósul meg, 
amelyek egyaránt vonatkoznak a rendszerek üzemeltetőire és felhasználói-
ra. Személyiségünk állampolgári oldalának lenyomatáról van szó, amelyet 
digitális identitásnak is neveznek.

5.    Gyűjtsetek olyan filmjeleneteket, amelyekben a szereplők túlságosan egyszerű PIN-kó-
dokat vagy jelszavakat használnak és törnek fel! Hogyan teszik ezek a filmek a banális 
jelszavak használatát a szereplők jellemzésének eszközévé vagy komikumforrássá?

A személyiség online megnyilvánulásai-
nak másik típusa a közösségi oldalakon, 
különféle tartalommegosztó felületeken 
és a kommunikációt lehetővé tevő alkal-
mazásokban jelentkezik, ezek a felhasz-
nálói profilok. A valós és az online iden-
titás közötti távolságnak széles a skálája. 
Bizonyos nevek vagy becenevek például 
világosan utalnak a mögöttük levő em-
berre, különösen, ha az online közösség 
tagjai személyesen ismerik egymást. 
Ugyanez vonatkozik ismert bloggerekre 
vagy vloggerekre, akik a hivatalostól el-
térő nevet kreatív énjük működtetésére, 
afféle művésznévként használják. Kon-
struált személyiségről beszélünk, hiszen 
ezek az identitások nem esnek egybe a 
valódiakkal. A személyiség megsokszo-

Összefüggések
13. lecke
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rozásáról van szó, ami lehetőséget ad szerepek kipróbálására, az azokkal 
való pillanatnyi vagy tartós azonosulásra. A nem valós térben tehát köny-
nyen lehet valaki oktatóprogramok éltanulója, szépségápolási tanácsadó, 
sportszakértő vagy filmkritikus. Végső soron a személyiség megalkotá-
sáról van szó, hiszen valamennyi kísérleti identitás mélyén a „Ki vagyok 
én?” kérdése húzódik meg. Mindez segíti a  kiegyensúlyozott önértékelés 
megtalálását, de fenyegethet a személyiség tájékozódási pontjainak teljes 
elvesztésével is. 

Az önazonosság körüli játszmák minősített eseteit képviselik az influensze-
rek, akik személyes márkát, online imázst építenek, jó eséllyel tudatosan, jól 
kidolgozott marketingstratégiák segítségével. 

A nyilvános tér szereplői között sokan vannak, akik önépítésük során 
a verbális erőszak különféle formáit alkalmazzák, másokat vagy egész 
embercsoportokat próbálnak lealacsonyítani. Mindezzel elérkeztünk az on-
line identitással való visszaéléshez: azokhoz az emberekhez, akik személyisé-
gük sötét oldalait tárják fel a közösségi terekben. 

A sötét szándékok, a rasszizmus, a homo fóbia 
és mindenféle gyűlölet megnyilvánulásait az 
online térnek ugyanazok a jellemzői teszik le-
hetővé, amelyekről a fentiekben beszéltünk: 
felhasz nálói profilokat könnyű létrehozni, ezek 
a profilok elrejtik a mögöttük álló valódi em-
bert, mindezzel szereplehetőségek sokasága 
nyílik meg, az azokat magára öltő ember pedig 
kinyilváníthatja személyiségei romboló olda-
lait.

    

ÖSSZEFOGLALÁS

A mottóban idézett film fitneszedző főszereplője egyik posztjában elpanaszolja, 
hogy hiába a követők hada, nincsen senkije. Az igazság pillanata ez, amikor 
megnyilvánul sebezhető és magányos énje. Esetében a valós és az online identitás 
konfliktusáról van szó. Hasonló konfliktusokat természetesen az online tér 
valamennyi szereplője átél.

Kulcsszavak

Identitás, önazonosság, online identi-
tás, digitális identitás.  

Olvasnivaló

A Digitális Jólét program kisfilmje: Testkép-
zavar
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19. Nézzük, tesszük, mondjuk

A képernyőerőszak 

„Amit a tévében mutogatnak, annak nem sok köze  
szokott lenni ahhoz, ami tényleg történik.”  

(Totth Benedek: Karantén)

Ebben a fejezetben a képernyőerőszak megjelenési formáit vizsgáljuk meg. Elő-
ször megmutatunk néhány elméletet, melyek a média és az erőszak viszonyával 
foglalkoznak. A videójátékokról is beszélünk, majd a közösségi médiában jelen 
lévő erőszak típusait mutatjuk meg. A lecke végén kitekintünk a hazai szabá-
lyozásra.

 

Bevezető feladat.   
Alakítsatok csapatokat, majd a disputa szabályai szerint vitassátok meg 
a következő állításokat!  

„A média sokkal erőszakosabb helynek mutatja be a világunkat a valóságosnál.”  
„A média csak kielégíti az agresszió iránti vágyunkat.”  
„A média tükröt tart a valóságunk elé.”  
„Szigorúbban kellene szabályozni a médiát a sok ábrázolt erőszak miatt.”  
„Bizonyos videójátékok erőszakosabbá teszik a velük játszókat.”

Erőszakos (agresszív) cselekedetnek tekintünk minden olyan viselkedést, 
amely szándékosan és a károkozás közvetlen és kívánt céljával sért egy má-
sik személyt, élőlényt vagy rongál tárgyat. Sokfelől hallani azt az álláspon-
tot, hogy agresszív, erőszakos világban élünk, de ennek ellentmondanak 
a fejlettebb országok bűnügyi jelentésekkel foglalkozó statisztikái. Ezek 
szerint éppen azokban az országokban kevesebb az ilyen típusú bűncselek-
mény, ahol a média legin-
kább jelen van az embe-
rek életében. Van olyan 
vélemény is, hogy az em-
ber a legkevésbé agresz-
szív a főemlősök között. 
Ez alapján nem azért fo-
gyasztunk képernyőerő-
szakot, mert mi aggasz- 
tóan agresszívek lennénk, 
hanem maga az erőszak 
aggaszt minket.
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ELKÉPZELÉSEK A MÉDIA ÉS AZ ERŐSZAK VISZONYÁRÓL

A média nemcsak bemutatja, hanem értelmezi is az erőszakot: a rendkívül 
erőszakos bűnesetek kapcsán a közfelháborodás élére áll, egyszerre jeleníti 
meg, közvetíti és alakítja a közvéleményt. A televízió elterjedése, az ötvenes-
hatvanas évek óta kutatják a médiában megjelenített erőszakot, több fontos 
elmélet is született a témában. Hármat ismertetünk közülük.
1.    A média rituális felfogása (lásd 6. lecke) azt hang-

súlyozza, hogy a nyilvánosság történései tanmesék-
ben és színjátékszerű formákban (pl. akciófilmek, 
westernek, horrorok) jelennek meg. Az erőszakos 
események értelmezésében valamennyien részt 
veszünk, mert a nyilvánosság történései morális 
állásfoglalásra késztetnek bennünket. Ez az értel-
mezés a média funkciói közül a szocializációt emeli 
ki: a média eszerint a társadalmi normák, magatar-
tásminták, értékek megvitatásának fóruma.

2.    A média nemcsak tükrözi, hanem formálja is a valóságot, virtuális világot 
hoz létre (ahogy ezt a 17. leckében már tárgyaltuk). Kutatások alapján 
arra jutottak, hogy azokban a személyekben, akik számára a televízió el-
sődleges információ- és ingerforrás, jellegzetesen beszűkült valóságkép 
formálódik ki. Ezek a nézők negatívabbnak, erőszakosabbnak észlelik a 
világot. Az idézett kutatások azonban egységes masszának tekintették 
a befogadókat, nem vették figyelembe a nézők egyéniségét, életkorát, szo-
ciális vagy anyagi helyzetét. 

3.    Bár a szülők többsége elismeri: a gyerekek utánozzák a képernyőn látott 
erőszakos tartalmakat, de saját gyermekük esetében ezt nem tartják 
veszélyesnek, csupán a játék egy formájának vélik.

1.    Nézzetek utána, hogy öt kedves filmetek milyen korhatár-besorolást kapott a moziban, 
majd a tévében! Miért lehet az, hogy az erőszakban bővelkedő Marvel-filmek 12-es ka-
rikával mehetnek a magyar mozikban? Keressetek kirívó különbségeket egy film vagy 
sorozat esetén az amerikai és a magyar korhatár-besorolás között!

A média és a közönség viszonya, egymásra gyakorolt hatása olyan összetett, 
hogy nem lehet egyetlen modellel meggyőzően leírni – erről a 8. leckében 
volt szó. Annak, hogy a média csak korlátozott mértékben és áttételesen 
képes befolyásolni a közönséget, az egyik oka az, hogy a modern demokrá-
ciákban a média csak egy az embereket befolyásoló számos tényező közül 
(ott van mellette a család, az iskola, a kortárs csoportok). A másik oka pedig 
az, hogy a mai, sokcsatornás és sokszínű médiapiacon nem beszélhetünk 
egységes médialátképről: a különböző médiumok sokszor egymással szöges 
ellentétben álló üzeneteket fogalmaznak meg. 

Összefüggések
20. lecke
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A VIDEÓJÁTÉKOK

A videójátékok által kiváltott erőszakról hosszú évek óta folyik a vita, 
s a különböző kutatások is ellentmondó eredményekre jutottak. Az egyik 
álláspont szerint az erőszakos játékok agresszív viselkedésre nevelik a fiata-
lokat, a másik szerint viszont a képernyőn elkövetett agresszió csökkentheti 
a játékosokban felgyülemlett feszültséget, ezzel a valós erőszak esélyét.

Úgy tűnik, hogy a vita résztvevői megfeledkeznek a játékok sokszínűségéről 
és a felhasználókról. A videójátékok túl különbözőek és változékonyak ah-
hoz, hogy egységes csoportként kezelhessük őket. A felhasználók sem azo-
nos módon és azonos intenzitással reagálnak a videójátékokban tapasztalt 
erőszakra.

Milyen szinten kell megjelennie az 
agressziónak egy videójátékban, 
hogy azt a közvélemény károsnak 
tartsa? 1976-ban a témaválasz-
tás okozott felháborodást a Death 
Race című játék kapcsán, ugyanis 
a monokróm, alacsony felbontású 
játékban gonosz manócskákat kel-
lett egy autóval elütni. 1992-ben 
a Mortal Kombat című verekedős 
játéknál a felháborodást az erőszak vizuális kidolgozottsága, realisztikussá-
ga okozta. Az 1999-es Columbine középiskolabeli mészárlás után új közel-
lenség született, a  First-person shooter (FPS) játékok. Sokak szerint ezek a 
játékok nemcsak szórakoztatnak, hanem szocializálnak is: az öldöklő játékok 
például gyilkolni tanítanak, tehát a funkciójukkal van gond.

2.    Vizsgáljatok meg három általatok kedvelt videójátékot! Az erőszak melyik rétege jelenik 
meg bennük? Hozzatok két-két példát aktuális videójátékokból mindhárom erőszakréteg 
megjelenésére!

ERŐSZAK A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN

Az online térben is jelen vannak különböző erősza kos magatartásmin-
ták, melyeknek feladója sok esetben nem egy intézmény (televíziócsa torna, 
videójáték-kiadó), hanem magánemberek, a  közösségi média felhasz-
nálói.  Ebben az esetben az offline világból ismert erőszak költözik át az 
internetre.
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Online zaklatást (cyberbullying) szenved el az a személy, aki bántó, sértő, 
megalázó üzeneteket kap az interneten keresztül. A kiskorú felhasználóknak 
címzett szexuális tartalmú üzenet (kép, videó vagy szöveg) is online zaklatás. 
Zaklatásnak minősül, ha valakit rendszeresen vagy tartósan háborgatnak, 
megfélemlítenek, magánéletébe önkényesen beavatkoznak. Ez történhet akár 
e-mailen, valamelyik közösségi oldalon vagy csevegőszolgáltatásban. A tar-
tós zaklatás hosszabb időn át, folyamatosan történik, például több hónapig 
naponta érkezik üzenet a zaklatótól. A kategória magába foglalja azokat az 
eseteket is, amikor felnőttet vagy gyermeket szexuális jellegű megkeresések, 
zaklatások érnek.

A szelfizés virágkorát éljük, a fiatalok sok esetben küldözgetnek egymásnak 
is fotókat. Gyakran olyat, amin hiányos öltözetben vagy akár pucéran sze-
repelnek. Ezt a jelenséget szextingnek (erotikus csetelés) nevezzük. A bán-
talmazó szexting ezen tartalmak engedély nélküli megosztása mással, akár 
jóval később is. A tinédzser fiúk és lányok azonos arányban szextingelnek, 
ugyanakkor a fiúk mintegy kétszer-háromszor több esetben osztják meg a 
szexting során kapott képeket má-
sokkal. A szexuális jellegű privát 
képek vagy videók felhasználását 
és online posztolását az áldozat 
megalázása és megszégyenítése 
céljából bosszúpornónak nevez-
zük. A szextinget 18 éves kor alatt 
a magyarországi törvények bünte-
tik. Gyermekpornográfiának mi-
nősül, és nemcsak a megosztása, 
de a tárolása is bűncselekmény-
nek számít.

3.    Órai keretek között beszéljétek meg egy online zaklatásról, szextingről vagy gyűlölet-
beszédről szóló esetet! Térjetek ki a lehetséges következményekre, arra, hogy miképpen 
tudunk segíteni az áldozatokon, az áldozatok hallgatásának okaira, az áldozathibáztatás 
jelenségére, a törvényi háttérre!

Gyűlöletbeszédnek, rasszista, uszító tartalomnak az olyan, weboldalon és 
e-mailen keresztül elérhetővé tett mondanivalót tekintjük, amely valamely 
vallást, felekezetet, népcsoportot sért, ellenük, illetve e csoportok tagjai el-
leni gyűlöletre, megkülönböztetésre vagy erőszakra izgat. Ide tartozik egy 
csoport tagjainak valamely fogyatékosságára, nemi identitására vagy sze-
xuális irányultságára célzó uszítás is, és az is, amikor egy weboldalon tiltott 
önkényuralmi jelképeket, például horogkeresztet szerepeltetnek. A web-
oldalakon, csevegőszolgáltatáson vagy e-mailben megjelenő, terrorcselek-
ményre felhívó, terrorizmust népszerűsítő, elősegítő tartalmak is a gyűlö-
letbeszéd kategóriájába tartoznak.
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A SZABÁLYOZÁS

A magyar médiatörvény a gyermek- 
és fiatalkorúak védelme szempont-
jából foglalkozik a képernyőerőszakkal. Kiskorúaknak szánt műsorszám-
ban tilos az erőszakos magatartást követendő példaként megjeleníteni. 
A tévéműsorok és mozifilmek korhatár-besorolása, illetve az öncélú erősza-
kot vagy szexualitást tartalmazó műsorok késő esti műsorsávba terelése esz-
köz arra, hogy a gyerekek ne találkozzanak számukra túl erőszakos tartal-
makkal. Minél realisztikusabb az erőszak-ábrázolás, annál nagyobb eséllyel 
válthat ki félelmet, szorongást a kiskorú befogadókból, főleg, ha nincs lehe-
tőségük egy felnőttel megbeszélni és értelmezni a látottakat.

4.    Az utolsó feladatot később, a 20. 
lec ke feldolgozása után végezzétek 
el! A közösségi média tartalmait le-
hetetlen a hagyományos médiatör-
vényekkel szabályozni. A 20. lecke 
szövegét felhasználva gyűjtsétek 
össze, hogy kik és hogyan tudják 
szabályozni a közösségi média plat-
formjain megjelenő tartalmakat! 
Vitassátok meg, hogy mennyire 
hatékonyak a jelenlegi törvényi ke-
retek!

   

ÖSSZEFOGLALÁS

A televízió elterjedése óta a médián keresztül rengeteg erőszakkal találkozhatunk. 
Évtizedek óta vitáznak róla, hogy ez milyen hatással van ránk. A helyzet a 
videójátékok és a közösségi média térhódításával még összetettebb lett. Vajon 
igaza van-e Totth Benedeknek, mikor azt állítja, hogy nincs sok kapcsolat 
a világban és a képernyőn tapasztaltak között? 

Kulcsszavak

Képernyőerőszak, médiaerőszak, videójá-
ték, online zaklatás, gyűlöletbeszéd, szex-
ting.

Olvasnivaló

Stachó László – Molnár Bálint: Média-
erőszak – Tények és mítoszok (bevezetés): 
Médiakutató, 2003 tél
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Szabad a pálya?

A nyilvánosság működésének szabályozása

„Az én vezérem bensőmből vezérel!” 
(József Attila: Levegőt!)

A szabályozás a nyilvánosság működésének egyik legvitatottabb kérdése. Egye-
sek szerint a nyilvánosságot, illetve legfontosabb elemét, a szólásszabadságot 
nem kell és nem lehetséges korlátozni, mások bizonyos tartalmakat és viselke-
dési formákat tiltanának – bár legtöbbször csak abban az esetben, ha nem saját 
magukról van szó. Leckénk szorosan kapcsolódik az online identitásról és a 
médiareprezentációról szóló leckéhez, valamint a 21.-hez, amely az adatvéde-
lemről szól. 

 

Bevezető feladat. „Először elszámoltam tízig.” Felmérés meg nem valósult megosztá-
sokról: készenlétbe helyezett, de el nem küldött képek és videók, újragondolt be- és visz-
szaszólások, elküldés előtt törölt posztok. Kérdezzétek meg a barátaitokat, hogy mit és 

miért nem küldtek el alapos meggondolás után – azaz elszámoltak tízig, vagy akár tovább. Mit 
tapasztaltok? Megfigyeléseiteket összegezzétek három diából álló be mu tatóban!  

A nyilvánosság egészére vonatkozó szabályozás természetesen nem létezik. 
Nem lehetséges ilyesmit megalkotni, hiszen a nyilvánosság működésében 
sokfajta intézmény és felhasználó vesz részt. A szabályozást mindenesetre 
érdemes saját magunkon kezdeni, például önkorlátozással, amire a be vezető 
feladatban kértünk példákat. Leckénkben a nyilvánosság virtuális tereiben 
való viselkedés íratlan szabályaitól az etikai normákon keresztül a törvény-
könyvbe foglalt paragrafusokig jutunk el. Ezek a nyilvánosságban részt-
vevőket a szabályozás jellegétől és hatókörétől függően érintik.  

Ha közölnivalóink nyilvánosság előtti kifejezésének etikai szabályairól be-
szélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek nagy része a valós térben vallott 
szabályok meghosszabbításai. A mit kell és mit nem kell, mit szabad és mit 
nem szabad megtennem kérdéseire ugyanazok a válaszok, mint az offline 
érintkezésben. Azt kell megtennem, amit a szabályok előírnak, és azt nem 

20.
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kell, amit mi magunk sem szeretnénk. Olyasmit szabad, amit lehetővé tesz-
nek a szabályok, végül semmi olyasmit nem szabad, amivel másokat bánt-
hatnánk, cselekvésében akadályoznánk vagy elfogadhatatlan tettekre buzdí-
tanánk. A virtuális tér kommunikációs lehetőségeinek tágulása ugyanakkor 
a viselkedési szabályokat is érinti. Ezek azzal függnek össze, hogy a nyilvá-
nos részvétel megvalósulhat név nélkül, illetve online személyiségek létre-
hozásával. Az előző leckében azt jártuk körbe, hogy ezek lehetőséget adnak 
szerepek kipróbálására, de soha nem járhatnak együtt mások megtéveszté-
sével. 

Az önszabályozás következő területe az úgynevezett túlhasználat. Napi 
tapasz talat, hogy egészen kicsi gyerekeket hangokat és képeket kiadó tele-
fonos játékokkal kötnek le, amivel megkezdődik az egyén képernyőidejé-
nek növelése. Képernyőidőnek az elektronikus esz közökkel töltött idősza-
kaszt nevezzük. A függés előszobájában vagyunk, amit a FOMO-jelenség 
mutat meg: a „Fear of Missing Out”, azaz a félelem a távolmaradástól azt 
jelenti, hogy a felhasználó belekerül a szüntelen jelenlét csapdájába. A kép-
ernyőidőt persze nehéz pontosan mérni, hiszen a telefon kiszolgálja a ta-
nulás, a munka, a kapcsolattartás, a napi feladatok intézése és a szórakozás 
funk cióit, így a használata tulajdonképpen folyamatos. Vannak képer-
nyőidő-mérő alkalmazások, amelyek azonban az önellenőrzés feladatát egy 
eszközre, azaz kívülre helyezik. Ennek ellensúlyozásának módjára utaltunk 
a mottóval: a körülöttünk levő közösségen alapuló biztos énkép, a megbíz-
ható belső iránytű segít megakadályozni a távolmaradástól való félelem ki-
alakulását.  

1.                         Vitassátok meg, hogy milyen szabályokat érdemes bevezet-
ni a saját életünkben és a környezetünkben! Néhány ötlet: 
eszközmentes időszakok, eszközmentes területek, telefon 
nélküli közösségi programok. Vannak-e nálatok ilyen sza-
bályok? Hogyan működnek? 

A továbbiakban az írott szabályozásokról beszélünk. Az etikai kódexek a hi-
vatásos tartalom-előállítókra vonatkoznak. Ezek a dokumentumok az etikus 
magatartás, a tisztességes és lelkiismeretes újságírói munkavégzés szabályait 
ismertetik. Jól érzékelhető, hogy jó részük nem jogi természetű, tehát a meg-
szegésük nem fenyeget bírósági eljárással, fenyeget viszont etikai eljárással, 
illetve az adott szervezetből való kizárással. Azt is hozzá kell tennünk, hogy 
sokfajta újságírói szervezet van. Ezek kódexei eltérhetnek egymástól, hiszen 
az őket tömörítő újságíróknak más és más az értékrendjük, világnézetük. 
Ami közös bennük, az a magasabb szintű törvénykönyvek tiszteletben tar-
tása, a személyiség jogainak és méltóságának védelme, valamint az erőszak-
mentesség.
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2.    Nézzétek meg egy magyar újságírói szervezet etikai szabályzatát! Keressétek meg bennük 
azokat a pontokat, amelyek az információforrások védelmével foglalkoznak! Hogyan védi 
az adott szervezet azokat az információközlőket, akik anyagot szolgáltatnak a cikkeikhez? 

A szabályozás következő típusát a közösségi oldalak és a különféle fórumok 
moderálási útmutatói képviselik. Ezek tulajdonképpen intézményi ellenőr-
zést gyakorolnak az egyes felhasználók fölött. Nagyrészt továbbra is a mé-
diaetika körében maradunk, hiszen egy közösség viselkedési normáiról van 
szó, amelyeket valamennyi felhasználó akkor fogad el, amikor rákattint a 
szabályzat megfelelő ablakára. A normák súlyos megszegése természetesen 
túlmutat az etika keretein, hiszen a zaklatás, egyes emberek vagy embercso-
portok sértegetése vagy megalázása már jogi kategória. A moderálásnak ez 
a típusa nem az állítások tényszerűségét érinti, hanem például a rasszista 
vagy a nemi kisebbségeket sértő megszólalásokat.

3.    Vizsgáljátok meg az egyik közösségi oldal felhasználói szabályzatát! A szöveg hogyan 
határozza meg vagy írja le a rasszizmus fogalmát?

Társadalmi igény hatására indult el a közösségi oldalak tényellenőrző szol-
gáltatása, amely tehát másik típusú moderálást jelent. A folyamat végén 
az oldalról való kizárás található, aminek megvan a maga sajátos rendje. 
A magyar Facebookon bevezetett ellenőrzés nem teszi elérhetetlenné az 
adott tartalmat, csak jelzi kétes hitelességét. A felhasználó előtt a következő 
döntési lehetőségek állnak. Az első az, hogy nem nézi meg a megjelölt tar-
talmat – ebben az esetben hallgat a figyelmeztetésre. Természetesen dönthet 
úgy is, hogy a jelzés ellenére megnézi. Lehetőség van továbbá arra, hogy 
elolvassa a tájékoztatót a jelzés okáról: milyen téves információt tartalmaz a 
tényellenőrzés szerint. Az ellenőrzést egy hírügynökség megbízásából dol-
gozó, azonosítható személy végzi, a szabályrendszer és a folyamat tehát át-
látható. 

A szabályozás következő területe a szer-
zői jog, ami a magánszemélyeket éppúgy 
érinti, mint a hivatásos újságírókat és a 
médiaintézményeket.

A szerzői jogi törvények egyrészt védik az 
alkotások szerzőit, másrészt szabályozzák 
az alkotások felhasználását. A törvények 
ismerik a magáncélú másolás fogalmát. 
Ez azt jelenti, hogy a magáncélra letöltött 
zenékért, videókért vagy filmekért nem 
kell közvetlenül fizetnünk. Vannak kife-
jezetten szabad felhasználásra létrehozott 
tartalomtárak, ilyenek a stockfotógyűjte-

Összefüggések
9. lecke
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mények vagy a YouTube zenetára. A tartalommegosztó oldalak ugyanakkor 
elérhetetlenné tehetnek jogsértő módon közzétett tartalmakat, vagy töröl-
hetnek csatornákat. Erre a jogszabályok lehetőséget adnak.

4.    Nézzétek meg ennek a könyvnek a szerzői jogokkal kapcsolatos jelzéseit! Hol találjátok 
a szerzői jog tulajdonosát jelző © betűt? Kinél vannak ennek a könyvnek a szerzői jogai? 
Hogyan utal a könyv a felhasznált képek forrásaira? Hogyan jelzi a könyv a felhasznált 
források szerzőit? 

5.    Nézzetek utána a Creative Commons nevű szervezet tevékenységének! Milyen tevékeny-
séget folytatnak? Hogyan segítik a tartalmak jogszerű megosztásának ügyét?

A magyar médiatörvény ugyan írott szabályozást valósít meg, de érdemes 
figyelembe venni a hatókörét: nem foglalkozhat például a multinacionális 
vállalatok tevékenységével vagy a közösségi oldalakkal. A törvény hatályát a 
jogalkotó a bevezetőben rögzíti. Néhány címszót sorolunk fel a szövegéből: 
a sajtószabadság kérdése, a médiatartalmak alapvető szabályai, a médiatar-
talom-szolgáltatók és a közönség alapvető jogai és kötelességei, a Magyar-
országon letelepedett médiatartalom-szolgáltatók által nyújtott médiaszol-
gáltatások szabályozása. Ez utóbbi rendelkezést azért alkották meg, mert 
egyes szolgáltatók más országban jegyeztetik be magukat.

6.    Keressétek meg az érvényben levő médiatörvényt! Egy fejezetre összpontosítsatok: hogyan 
jeleníti meg a szöveg a gyermekek és a kiskorúak védelmét?

    

ÖSSZEFOGLALÁS

A nyilvánosság egészére vonatkozó átfogó szabályozás nem létezik, az egyes 
szabályok a nyilvánosság működésének egy-egy résztvevőjét vagy területét 
érintik. A téma tárgyalását az önszabályozással, illetve az íratlan szabályokkal 
kezdtük, ezek az egyes felhasználókra vonatkoznak, és a médiaetika körébe 
tartoznak. Az írott szabályozást képviselik az újságírói etikai kódexek, a közösségi 
oldalak felhasználói és moderálási útmutatói, valamint a médiatörvény.

Kulcsszavak

Médiaetika, médiatúlhasználat, 
kép ernyőidő, FOMO, etikai kó-
dex, moderálás, szerzői jog, mé-
diatörvény. 

Olvasnivaló

Hasznos online elérhető tartalmak az internethasz-
nálat kockázatainak csökkentésére. Annotált link-
gyűjtemény. Digitális Jólét Nonprofit Kft. – Digitá-
lis Gyermekvédelmi Stratégia, 2018 ősze
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21. Zavaros vizeken

Az adatbiztonság 

„Védd magad!” 
(Gyakori mondat kardozós filmekben.)

A médiás témaköröktől az eddigiektől eltérő szerkezetű leckével búcsúzunk: 
az alábbiakban egy gyűjteményt találtok, amely az internetes adatvédelem-
mel kapcsolatos szemelvényeket és feladatokat tartalmaz. Vajon miért akarja 
bárki megszerezni az adatainkat? Mert így közvetlenül elérhetnek bennünket, 
és mert így sok mindent megtudhatnak rólunk. A célunk az, hogy közösen ké-
szüljünk fel a zavarosban hajózó adathalászok próbálkozásaira.

1. EGY KÖRLEVÉL

Az első szövegünket betűhíven közöljük, mert minden részlet fontos benne. 
Egy körlevélről van szó, amelyet egy VoIP* szolgáltatás felhasználói kaptak.

„Helló! Ez az üzenet a viber-től van. Az utóbbi időben sok panasz volt a viber,hogy egyre 
lassabban működik. A követkzők az okok: viber-re egyre többen jelentkeznek be,és sokan 
vannak akik nem használják már. Ezzel az üzenettel kiakarjuk találni,hogy te tényleg rend-
szeresen használod a viber-t.Ezért következő a kérésünk: küld el ezt ez üzenetet minimum 
16 embernek. Aki ezt az üzenetet a következő 2 héten belül nem küldi el,megmutatja ne-
künk,hogy a viber-ét nem használja, és lelesz törölve a viber-ről,hogy több hely legyen. Tehát 
küld el ezt tovább a barátaidnak és kérd meg őket is,hogy küldjék tovább,hogy a viberen 
tudjanak maradni. Bocsi de ez tényleg nem vicc, már 8871 embert töröltek.”

·  Miért gyanús ez a szöveg? A választ szedjétek pontokba!
·  Kaptatok-e hasonló levelet? Mondjátok el, hogyan kezeltétek! 

*  VoIP: az internetprotokoll feletti hangátvitel; a távközlés egy olyan formája, ahol a veszélgetés nem a 
hagyományos telefon hálózaton, hanem az interneten folyik.
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2. MINTHA A BANKTÓL JÖTT VOLNA

 A második szöveg ugyancsak szó szerinti idézet, de itt nyelvtani és stilisztikai 
gondok nincsenek. Vannak viszont adatvédelmiek, ezeket figyeljétek meg!

„Kérjük, vegye figyelembe, hogy fiókját ideiglenesen felfüggesztettük a fiókadatok hiányos 
regisztrálása miatt. Kérjük, lépjen be weboldalunkra az alábbi gombra kattintva, és töltse 
ki az adatokat.

· Miért zárolták a fiókját?  
  · Hamis tranzakció · Hamis fizetés · Bejelentkezés másik országból

Írja be a linket, jelentkezzen be a fiókjával, és erősítse meg adatait!”

Igazság szerint ezt a levelet nem is kellett volna megnyitnunk. Milyen árulkodó 
jelek vannak egy üzenettel kapcsolatban már a megnyitás előtt? 

· Miért tűnik a levél első pillantásra meggyőzőnek? 
· Mi az, ami mégis gyanút kelt?
·  Kaptatok-e ti vagy a családtagjaitok közül valaki hasonló levelet? Mi lehet 

a teendő, ha az ember ilyesmit kap?
· Ez egy spam levél. Alapvetően rossz szándékú? Vajon mi a küldője célja?

3. LEVÉL A PÉNZÜGYI OSZTÁLYTÓL

A következő szövegből adatvédelmi okokból ki kellett hagynunk azokat az in-
formációkat, amelyek alapján azonosítani lehetne a feladót, így csak kivonatos 
formában közöljük. Egy munkahely pénzügyi csoportjától érkezett, az intéz-
mény valamennyi dolgozója megkapta.

’Tisztelt dolgozóink! Mellékelve küldjük az intézmény va-
lamennyi alkalmazottjának fizetési jegyzékét. Az adatokat 
nézzék át, jelezzenek vissza a megadott címre, ha valami-
lyen hibát találtak, vagy megjegyzésük van az adatokkal, il-
letve az átutalt összeggel kapcsolatban. Üdvözlettel, a pénz-
ügyi osztály vezetője.’

· Mi a gyanús ebben a levélben? 
·  Mit tennétek, ha az iskolától kapnátok hasonló levelet a 

diákok és a szülők adataival? 
·  Tulajdonképpen ez is spam levél. Vajon rossz szándékú?

Elárulhatjuk, hogy a levél egy felmérés része volt, és nem valós adatokat 
tartalmazott. Az intézmény adatvédelemmel foglalkozó munkatársai küld-
ték, majd a felmérés lezárultával kimutatást készítettek a dolgozók döntéséről. 
Vajon milyen megoldásokat választottak az alkalmazottak?
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4. A SZEMÉLYES ADATOK ÉS VÉDELMÜK

Az Európai Parlament és Tanács GDPR (General Data Protection Regulation 
– Általános Adatvédelmi Szabályozás) rendeletének 4. cikke így határozza meg 
a személyes adat fogalmát: „természetes személyre vonatkozó bármely infor-
máció”.

Egy adatkezelési tájékoztatóból vettük át A kezelt személyes adatok köre című fejezet egyik 
részét. Eszerint a személyes adatok a következők: családi és utónév, születési családi és 
utónév, nem, születési hely és idő, az anya születési családi és utóneve, a lakóhely címe, 
tartózkodási hely, telefonszám, családi állapot, adóazonosító jel, a társadalombiztosítás 
azonosító jele, számlaszám, e-mail-cím, fénykép, önéletrajz.

·  Soroljatok fel olyan eseteket, amikor nem magáncélból adtátok meg a tele-
fonszámotokat! Miért volt erre szükség?

·  Idézzetek fel olyan eseteket, amelyekben valakinek a fényképével éltek 
vissza! 

5. CIKK A PIN-KÓDOK BIZTONSÁGÁRÓL

A szakemberek azt mondják, hogy megfejthetetlen és feltörésbiztos PIN-kód 
nem létezik. Vannak viszont tanácsaik azzal kapcsolatban, hogy mégis milyen 
kódok nyújtanak nagyobb biztonságot. Olvassatok el egy cikket a PIN-kódok 
kiválasztásáról, használatáról és tárolásáról!

·  Megbízható forrást keresünk a témával kapcsolatban. Az is fontos, hogy a 
cikket a számtalan lehetőség közül milyen szempontok alapján választjá-
tok ki. Soroljátok fel ezeket a szempontokat!

·  Milyen példákat hoz a cikk a teljesen rossz PIN-kóddal kapcsolatban? 
·  Milyen tanácsokat ad a kód megválasztásával kapcsolatban? 

6. JELSZÓVÁLASZTÁSI GYAKORLAT

Egyes felületek osztályzattal minősítik a felhasználók jelszavait, illetve nem 
engednek megadni gyenge, bizonyos osztályzat alatti jelszót. Ilyenek pél dául 
az önkormányzatok ügyfélkapui vagy a kormányablakok, amelyeken keresz-
tül a polgárok az ügyeiket intézik. A szüleiddel üljetek le a kormányzati ügy-
félablak jelszót létrehozó felületéhez! Hozzatok létre közösen jelszót! Nagyon 
fontos ugyanakkor, hogy a jelszavaikat a családtagok se osszák meg egymással 
– a gyakorlat után tehát az adott fiók tulajdonosa változtassa meg a jelszavát!

·  Figyeljétek meg, hogy az államigazgatási felület milyen szempontok alap-
ján adja a gyenge jelszó – erős jelszó osztályzatait!

·  Hogyan néz ki egy olyan jelszó, amelyet a felület a legerősebbnek ítél? 
·  Az adott felület milyen gyakorlatot követ a jelszavak rendszeres frissítésé-

vel és megújításával kapcsolatban? 
·  Milyen tanácsokat adnak az oldalon a jelszavak tárolásával kapcsolatban? 
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7. HIVATALOS ÉS MAGÁNJELSZAVAK

Egy munkahely internetes felületéhez hozzáféréssel kapcsolatos tájékoztatójá-
ból idézünk. A tanács mindenkire vonatkozik, akinek több e-mail-címe, illetve 
felhasználói fiókja van. A szakértők azt ajánlják, hogy más jelszavakat tartsunk 
fenn a munkahelyi vagy iskolai felületekhez, illetve a köz ügyeink intézésére, és 
másokat például az internetes vásárlásokra. 

„A munkahelyi jelszóval kapcsolatos egyéb 
tudnivalók. Kérjük, hogy jelszónak semmi 
esetre ne adjon meg olyant, amit máshol, 
magánlevelezéséhez vagy a közösségi olda-
lakon használ.”

·  A környezetedben élők követik-e a „fel-
használói fiókonként különböző jelszava-
kat válassz” szabályt?

·  A magán és hivatalos énünk elkülö nítése 
hogyan függ össze azzal, amit a 18. lecké-
ben a digitális és online identitásról tanul-
tatok?

8. VIZSGÁLD MEG A SAJÁT ONLINE LÁBNYOMOD!

Ellenőrizzétek, hogy a Google milyen adatokat jelenít meg rólatok! A Google- 
fiók kezelése opció választása után tanulmányozzátok a Személyes adatok, vala-
mint az Adatok és adatvédelem fülön található beállításokat!

·  Ért-e meglepetés az ott tárolt adatokkal kapcsolatban? 
·  Végezd el azokat a beállításokat, amelyeket szükségesnek tartasz!

9. ADATVÉDELMI BEÁLLÍTÁSOK

Nézzétek át az adatvédelmi beállításokat azon a közösségi oldalon, amelyet 
használtok!

·  A Facebook beállítási lehetőségeit itt találjátok: 

10. HA MÉGIS GONDBAN VAGY

Keressétek meg a Facebook, az Instagram, a TikTok és a YouTube bejelentési 
felületeit!

·  A 20. lecke olvasmányajánlójában további linkeket találtok, amelyek a vé-
delmeteket szolgáló oldalakra mutatnak.
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22. 

Karády Katalin

Zitkovszky Béla:   
A táncz

Hagymát hagymával

A magyar film 1901–1945 között

„Végy pesti kispolgárokat, pesti környezetben. Mondjanak jó vicceket.  
A főszereplő Kabos Gyula legyen.”

(Nemeskürty István: A magyar film története 1912–1963)

Könyvünk utolsó fejezetét a magyar film tárgyalásának szenteljük. Az első 
három (22–24.) leckében áttekintjük a magyar film történetét. Ezután három 
külön lecke következik három jelentős rendezőnkről, majd a tankönyv utolsó 
egységében (28–30. lecke) a szerzői és közönségfilmről lesz szó. Ebben a lecké-
ben a film történetét a kezdetektől 1945-ig tárgyaljuk. 

 

Bevezető feladat. „Sztárfotó-remake.” Karády Katalin volt az első szí-
nésznő, akiről beállított, műtermi fényképek készültek. A képek fel-
idézték és megerősítették Karády Katalin filmbeli szerepkörét, ez volt 

a  femme fatale, a végzet asszonya. Az eredeti képek alapján készítsetek re-
make-felvételeket!

Magyarországon az első filmvetítésre 1896. május 10-én került sor, ám az első 
magyar film megszületésére még öt évet várni kellett: egy ismeretterjesztő 
előadás részeként Zitkovszky Béla forgatta le A táncz címmel. Bemutatójának 
napját, 1901. április 30-át a magyar film napjaként ünnepeljük.
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A némafilmkorszakban a magyar filmgyártás rendkívül gyors fejlődésnek 
indult. Elsőként híradásokat láthatott a közönség különleges események-
ről, valamint tréfás jeleneteket, majd a történetek egyre összetettebbé, az 
eleinte néhány perces mozgóképek egyre hosszabbá váltak. 1918-ban több 
mint száz film készült, ezzel Magyarország a világ ötödik legnagyobb film-
gyártó nemzetévé vált. Ezt viszont gyors hanyatlás követte, többek között 
azért, mert az első világháború után a legkiválóbb rendezők kivándoroltak: 
Korda Sándor Nagy-Britanniában, Kertész Mihály (Michael Curtiz néven) 
Hollywoodban ért el hatalmas sikereket. A némafilmkorszakról azonban 
csak néhány fennmaradt kópia segítségével alkothatunk képet: a termés 
90%-a sajnos megsemmisült, ahogy A táncz is.

Filmajánló

A Curtiz – A magyar, aki felforgatta Hollywoodot című film 
(rendezte Topolánszky Tamás Yvan, 2018) 1942-ben játszódik, 
a középpontjában Kertész Mihály alakja, illetve a Casablanca 
forgatása áll.  

A némafilm és a hangosfilm korszakának határán készült Fejős 
Pál Tavaszi zápor (1932) című alkotása. A társadalmi viszonyok 
ábrázolásában különleges értéket képviselő filmben alig van 
beszéd, zörejek és zenei betétek azonban megjelennek benne.

A korai hangosfilmkorszak, amely 1931-ben indult 
Magyarországon, újabb rohamos növekedést hozott: 
1943-ban például ötvenhárom játékfilm készült, vagy-
is minden hétre jutott bemutató. A mennyiségnek 
azonban ára volt: a gyártók a gyors anyagi megtérü-
lés reményében nem kockáztattak, szinte kizárólag a 
legnépszerűbb műfajban, a vígjátékban gondolkodtak, 
s a bevált receptet alkalmazták újra meg újra. Így vált 
mintává az első sikeres hangosfilm, a Hyppolit, a lakáj 
(Székely István, 1931), majd néhány év múlva a Mese
autó (Gaál Béla, 1834). 1934 és 1939 között hetvenöt 
Meseautó-típusú mű készült a filmgyárakban. Egy át-
lagos filmet két hét alatt forgattak le. 

1.     A Hyppolit, a lakájban sok, a némafilmből örökölt statikus beállítás van. Figyeljétek meg 
ezeket!

2.     Egy film sikerét az is bizonyítja, hogy a nézők a mai napig idéznek részleteket a párbeszé-
deiből, ahogy például a Hyppolitból: „Akkor is hagymát eszem hagymával!”, „Ön minden 

Fejős Pál: Tavaszi zápor

Székely István: Hyppolit, a lakáj
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körülmények között az Operában volt tegnap este.” Milyen szállóigéket ismertek az újabb 
magyar filmekből?

3.     Székely István: Hyppolittól a Lila ákácig című önéletrajzában az iskolaéveiről írja: „Pad-
társam volt egy Szilárd Leó nevű fiú, akiből nagyon híres ember lett, pedig nem is volt 
filmrendező.” Nézzetek utána, hogy ki volt Szilárd Leó!

4.     Gaál Béla filmjeiben több külső felvétel van, mint a korszak többi rendezőjének alkotá sai-
ban. Figyeld meg, a Meseautó milyen képet nyújt Lillafüredről és Budapestről! Milyenek 
a házak, a járművek? Tudunk-e meg valamit az akkori emberek öltözködéséről, szociális 
helyzetéről? 

5.     A 30-as években készült magyar filmeket 
az USA-ba is el lehetett adni. Volt olyan 
év, amikor tizennyolc magyar film ju-
tott el Amerikába. A nézősereg nagy ré-
szét az „amerikás magyarok” tették ki. 
Nézzetek utána, hogy mely városokban 
volt jelentős magyar közösség! 

6.     Ugyancsak a Meseautó-korszak kul-
tuszáról tanúskodnak a rema ke-fil  - 
mek, a Hippolyt és a Meseautó (mind-
kettőt Kabay Barna és Petényi Katalin 
rendezte 1999-ben, illetve 2000-ben). 
A remake-ek ho gyan alakítják át az ere-
deti filmeket? 

A Meseautó-korszakban alakult ki a sztárrendszer. A vezető színészek 
szerepköre viselkedési minták szerint formálódott. Karády Katalin volt a 
végzet asszonya, Muráti Lili szelíd, de öntudatos lányokat alakított, Sze-
leczky Zita volt a szelíd szende, Jávor Pál pedig a mulatós úr. A komikus Ka-
bos Gyula alakította a félszeg, csetlő-botló kispolgárt. A közönség nemcsak 
felszabadultan nevetett rajta, hanem kicsit magára is ismert benne.

Filmajánló

Az osztrák Georg Höllering 1936-ban készítette Hortobágy 
című filmjét Móricz Zsigmond novellája alapján. A Hor to
bágy a dokumentarista játékfilm egyik előfutára. 

Gaál Béla: Meseautó

Összefüggések
15. lecke

Georg Höllering: Hortobágy
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Az első zsidótörvény következményeképpen 1939. január 1-jétől a film-
szakmában nem dolgozhattak zsidó származásúnak minősített rendezők, 
operatőrök, vágók, színészek, műszakiak vagy más szakemberek. A film-
szakma legjobbjai távoznak az országból vagy esnek a fasizmus áldozatául. 
A Meseautó-korszaknak ezek az események vetettek véget. 

Filmajánló

Szőts István Emberek a havason (1942) című alko tá-
sa művészi igényességével és realisztikus ábrá zo lás-
módjával kimagaslik a korszak filmjei közül. 

1939-tól a melodráma veszi át a vezető helyet a magyar 
filmgyártásban. Kalmár László Halálos tavaszának 
(1939) két főszereplője Karády Katalin és Jávor Pál.

Szőts István 1945-ben keletkezett Röpirat a magyar filmművészet ügyében 
című írásában így értékeli a korszakot: „A magyar filmet a közönség ízlé-
séhez való állandó alkalmazkodás, üzleti szempontok, szűk látókörű cen-
zúrák a nívó feladásának örök körforgására késztették.” A következő lecké-
ben arról beszélünk, hogy a magyar filmgyártás ki tudott-e lépni ezekből a 
kényszerítő körülményekből. 

    

ÖSSZEFOGLALÁS

A magyar filmgyártás történetét 1901-től számítjuk. A hangosfilm korszaka 
1931-ben köszöntött be. A 30-as évek meghatározó műfaja a vígjáték, a korszakot 
az egyik legismertebb film címe nyomán Meseautó-korszaknak nevezzük. 
A rendkívül népszerű, de a mottóban olvasható receptek és sémák alapján készült 
filmek közül Fejős Pál, Georg Höllering és Szőts István művei emelkednek ki. 
1939-tól a vígjáték vezető helyét átveszi a melodráma. A korszak 1945 tavaszáig, 
a második világháború végéig tart.

Kulcsszavak

Meseautó-korszak, sztár-
rendszer, remake. 

Olvasnivaló

A Hortobágy című filmről szóló szócikk a Magyar Művészeti 
Akadémia MMKi lexikonában. Szerző: Benke Attila. 

Szőts István: Emberek a havason
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Magasiskola

A magyar film 1945 és 1989 között

„Jó, hát akkor itt fogunk élni.” 
(Gothár Péter: Megáll az idő)

Ebben a leckében folytatjuk a magyar film történetének tárgyalását. A má sodik 
világháború vége lesz a nyitó időpontunk, és a Kádár-kor végéig, a rendszer-
váltásig jutunk el. Kisebb korszakokra tagolva mutatjuk be ennek a körülbelül 
négy és fél évtizednek a történéseit, a legfontosabb alkotókat és a meghatározó 
filmeket.

 

Bevezető feladat. „Velünk pontosan ez volt.” A leckében szereplő filmek közül egyet 
közösen nézzetek meg a családtagjaitokkal! Érdemes olyan filmet választani, amellyel 
kapcsolatban nekik, esetleg a szüleiknek vagy nagyszüleiknek saját élményeik vannak. 

Lesznek olyan filmek (például a Valahol Európában, Az ötödik pecsét, a Körhinta, a Megáll az 
idő, az Eldorádó vagy a Jutalomutazás), amelynek cselekményéhez vagy magukhoz a filmek-
hez családi történetek is kötődhetnek. Beszéljétek meg a filmet! Milyen családtörténeti esemé-
nyekkel lehet összekapcsolni őket? A beszélgetésetek eredményét egyoldalas jegyzetben fog-
laljátok össze!  

A KOALÍCIÓS KORSZAK FILMGYÁRTÁSA (1945–1947)

A második világháború idején a filmgyárak nagy károkat szenvedtek. 1945 
tavaszától Magyarországon Európában elsőként indult újra a filmes élet. 
A koalíciós években a politikai pártok filmvállalatai játszottak jelentős sze-
repet a gyártásban. 

A társadalmi problémákra ér-
zékeny filmek közül kiemel-
kedik a Valahol Euró pában 
(Radványi Géza, 1947). A film 
a háborús időkben az utcákon 
kallódó gyerekek sorsát mu-
tatja be. 

23. 

Kép a Valahol Európában című 
filmből

Radványi Géza
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A SZOCIALISTA KORSZAK FILMMŰVÉSZETE (1948–1989)

A sematizmus korszaka (1948–1953)

A magyar filmszakma második világháború utáni történetének döntő for-
dulata volt az 1948-as államosítás. A művészet, és különösképpen a „legfon-
tosabbnak” tartott film szovjet mintára került állami felügyelet alá. 1948 és 
1953 között, a szocialista korszak első időszakában a legszigorúbb irányítás 
alatt születtek a propagandisztikus szocialista realista filmek, amelyek a ha-
ladónak ábrázolt rendszer győzelmét mutatták be a reakciósok fölött. Ez a 
Rákosi-kor filmkultúrája.

Filmajánló

Gertler Viktor Állami áruház című 1953-as filmjéből nagyon sokat meg lehet tudni erről az időszakról. 
Néhány korjellemző: munkaverseny, „feketézés”, „valutázás”, pártiskola, káderpolitika.  

A sematizmus leküzdése (1954–1956)

1954-től enyhült a művészeti élet felett gyakorolt ellenőrzés. Két kiemelkedő 
filmet említünk 1955-ből: A Körhintát (Fábri Zoltán) és a Budapesti tavaszt 
(Máriássy Félix). A Körhintára igaz elsősorban, hiszen kortárs témát dol-
goz fel: a korszak filmjei a sematista filmekkel ellentétben nem a társadalmi 
helyzetük alapján mutatják be a szereplőiket, hanem egyénítik őket. 

1.     Készítsétek el egy magyar színész egyoldalas életrajzát! Választhatjátok a Körhintából 
Törő csik Marit vagy Soós Imrét, de másokat is. 

A filmművészet a Kádár-korban (1956–1989) 

Ez a hosszú, emberöltőnyi időszak a politikai ellenőrzés szempontjából 
rendkívül tagolt volt. 1956-tól, Kádár János hatalomra kerülésétől kialakult 
egy különös megegyezés a kultúrát irányító politikusok és a művészek kö-
zött. Amikor az állam a finanszírozás és a terjesztés révén nyomást gya-
korol a művészetre, az alkotók elveszítik önállóságukat, és több-kevesebb 
kompromisszummal képesek csak gyakorolni hivatásukat. Ellentmondásos 
helyzetben éltek az alkotók: a politikának jól jött saját hatalma elfogadtatá-
sa érdekében a filmek nemzetközi hírneve, a rendezők pedig egyre bátrabb 
kritikával beszéltek a korabeli valóságról. 

2.     Nézzetek utána, ki volt Aczél György! A kultúrpolitika irányítójaként miként segítette a 
filmek megszületését, és ugyanakkor hogyan vett részt az alkotók fölötti ellen őrzésben? 
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Ebben a sokszor kiszámíthatatlan játéktérben remekművek születtek: olyan 
újító formavilágú filmek, amelyek elemző és kritikus hangon szóltak hozzá 
a magyar társadalom legfontosabb kérdéseihez. Ilyen volt a Szegény legények, 
1970-ben Makk Károly Szerelem, 1981-ben pedig Szabó István Mephisto 
című filmje. 

A Szegénylegények a történelmi parabola eszközeivel dolgozza fel azt az el-
lentmondásokkal terhelt helyzetet, amelyben az egész magyar társadalom 
élt. A parabola két síkon játszódó történet, amelynek kettős értelmezése le-
hetséges. A szocialista filmgyártás termékéről van szó, amely egyúttal a kor-
szak bírálatát is nyújtja. A parabolisztikus beszédmód az 1989 utáni filmek-
ben nem jelenik meg. 

A 70-es évek végén és a 80-as évek elején születtek a Budapesti Iskola film-
jei. Dokumentarista játékfilmekről van szó, amelyeket eredeti helyszíneken, 
nem hivatásos színészekkel, úgynevezett natúrszereplőkkel forgattak, sok 
bennük a rögtönzés, mert a forgatókönyveket és a dialógusokat csupán váz-
latszerűen írták meg. A filmek a dokumentarista eszközöket ötvözik a já-
tékfilmesekkel, de végső soron fikciós történeteket látunk. A dokumentarista 
játékfilm felhasználja a kor technikai eredményeit: a kamerák a korábbiaknál 
könnyebbek, kisebb méretűek voltak, a nyersanyag pedig fényérzékenyeb-
bé vált. Kézi kamerával a stábok szűkebb és rosszul megvilágított terekben 
is dolgozhattak. Az irányzat legjelentősebb filmjei a Jutalomutazás (Dárday  
István, 1974) és a Családi tűzfészek (Tarr Béla, 1979).

Filmajánló

A korszakban több olyan film készült, amely történelmi té mát dolgoz 
fel. Ilyen Az ötödik pecsét (Fábri Zoltán, 1976), Mészáros Márta 

több munkája, például az 
1984-ben elkészült Napló 
gyermekeimnek, a  Meg áll 
az idő vagy az Eldorádó 
(Bereményi Géza, 1988).

A dokumentarista játékfilm mellett meghatározó irányzat a kísérleti fil-
meseké. Ezek az alkotók a mozgókép kifejezési lehetőségeit kutatják, a kí-
sérletezés terepe a film anyaga és kifejezési lehetőségei. A filmek nagy 
többsége nem játékfilm hosszúságú, hiszen ezek az alkotások nem törté-
netmesélő jellegűek. A kivételek közé tartozik az Amerikai anzix (Bódy 
Gábor), amely a fikciós játékfilm keretei között dolgoz fel egy történelmi 
témát, az 1848-as szabadságharc bukása utáni magyar emigráció képvise-
lőinek sorsát az éppen formálódó Amerikai Egyesült Államokban. A filmet 
Bódy Gábor és alkotótársai úgy roncsolják, hogy olyan hatást kelt, mintha 

Mészáros Márta: Napló gyermekeimnek

Bódy Gábor 
az Agitátorokban, 
1971

Gothár Péter: Megáll az idő

Összefüggések
3. lecke
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a 19. század második felében készült volna. Jeles András A kis Valentino 
című műve (1979) dokumentarista és kísérleti megoldásokat egyaránt al-
kalmaz. 

Filmajánló

A korszakban szoros volt az irodalom és a film közötti kapcsolat. Voltak olyan adaptációk, amelyek 
ragaszkodtak az irodalmi alapanyaghoz, mint például Fábri Zoltán 1969-es munkája, az Isten hozta, őrnagy 
úr! A Szerelem Déry Tibor két novelláját vonja össze a film cselekményében. 

Jelentős eredmények születtek az animációs film területén. Néhány meghatározó alkotás: Sisyphus 
(Jankovics Marcell, 1974), A légy (Rófusz Ferenc, 1980) és Ternovszky Béla 1986-os a Macskafogója.

3.     Készítsetek egy összeállítást a magyar rajzfilmek fesztiváldíjaiból! Szerepelhetnek benne 
olyan egészen új filmek is, amelyeket láttatok! 

    

ÖSSZEFOGLALÁS

A lecke címében Gaál István filmjét (Magasiskola, 1970), a mottóban a Megáll az 
időt idéztük meg. Az előbbi címmel arra utaltunk, hogy az 1945-től 1989-ig tartó 
korszak gazdag kiemelkedő filmekben. Történeti áttekintésünket a következő 
leckében zárjuk, amelyben a rendszerváltás utáni magyar filmmel foglalkozunk. 

Kulcsszavak

Koalíciós korszak, sematizmus, szocialis-
ta realizmus, parabola, dokumentarista 
játékfilm, kísérleti film, irodalmi adap-
táció. 

Olvasnivaló

A Nemzeti Filmintézet kislexikonja Bacsó 
Péter A tanú (1969) című filmjét a szatíra 
egyik példájaként mutatja be. A szöveg 
Baski Sándor munkája. 

Képek Bódy Gábor Amerikai anzix című filmjéből
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24. Kortársaink

A magyar film a rendszerváltozás után 

„Friss hús.” 
(A budapesti nemzetközi rövidfilmfesztivál elnevezése)

Ebben a leckében zárjuk a magyar film történeti áttekintését. A rendszerválto-
zás időszakától máig, a legfrissebb filmekig jutunk el. 

 

Bevezető feladat. „A mi nemzedékünk.” Két nemzedéki közérzetfilmet ajánlunk. 
Török Ferenc Moszkva tér (2001) és Reisz Gábor VAN valami furcsa és megmagyaráz
hatatlan (2014) című filmje a szereplők gyerekkorának, iskolaéveinek és felnőtté válá-

sának folyamatát úgy mutatja be, hogy a körülöttük zajló történéseket összeköti a magyar 
társadalomban tapasztalt folyamatokkal és eseményekkel. Válasszátok ki az egyik filmet! 
A cselekményük fontosabb pontjai alapján rajzoljatok egy idővonalat, amelyen a következők 
szerepeljenek: a szereplők születésének évszáma, mikor jártak iskolába, mikor érettségiztek, 
az életük eseményei milyen társadalmi jelenségekkel mutatnak párhuzamot. Ugyanezt az 
eseménysort egy hasonló idővonalon kövessétek végig a saját évfolyamotokkal kapcsolat-
ban!

Az 1989-es rendszerváltozás átalakította a magyar film intézményrendsze-
rét. A politikailag ellenőrzött állami finanszírozást különféle szakmai szer-
vezetek által megítélt támogatási rendszer váltotta fel, miközben elhárult az 
akadály a magánfilmgyártás elől. Megszűnt a cenzúra, azaz a filmek poli-
tikai szempontú kontrollja. A szervezeti keretek ugyan megváltoztak, de a 
hasonló korszakváltások után készült műalkotások ritkán alakulnak át egy-
csapásra - nem beszélhetünk tehát új, rendszerváltás utáni filmes nyelvről. 

Az 1., illetve a 23. leckében két fontos filmet idéztünk fel a 80-as évek végéről: 
Az én XX. századomról és az Eldorádóról van szó. Mindkettő tehát a rend-
szerváltozást közvetlenül megelőző időszakból való.

1.     Nézzétek meg az említett két leckében, hogy a két film milyen összefüggésben szerepelt!

A kilencvenes évek szemléletileg és formailag nem sok újat hozott. Egy-egy 
kimagasló mű ugyan született, de meghatározó generációk, irányzatok nem 
indultak el. 

Reisz Gábor

Összefüggések
28. lecke
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Filmajánló

Tarr Béla Sátántangója 1994-ben készült. A film alapjául Krasznahorkai László regénye szolgált, 
operatőre Medvigy Gábor. Valóságos kultusz alakult ki a film körül, hiszen a hét és fél órás vetítés sajátos 
felkészülést, befogadói magatartást és közösséget feltételez. A Sátántangó újraértelmezi a filmidőről szóló 
elképzeléseinket, a valóságábrázolás hagyományait, de magát a film fogalmát is.  

A filmtörténetünket megérintő változásra egészen az ezredfordulóig várni 
kellett: ekkor lépett fel egy új rendezőnemzedék, amelynek tagjai másképp 
gondolkoztak és filmeztek, mint elődeik, noha nekik is volt mondanivalójuk 
az elmúlt rendszerről, amelybe maguk is beleszülettek. Egyszerre volt tehát 
jelen a hagyomány és az újítás – ez a kettősség jellemzi folyamatosan a kor-
társ magyar filmet.

Az ezredfordulós korszakhatárt az is kifejezte, hogy a szerzői és a populáris 
filmkultúrában egyaránt megfigyelhető volt a változás. A  szerzői oldalon 
olyan, ma is aktív és neves alkotók indultak el, mint Török Ferenc, akinek 
Moszkva tér című filmje a rendszerváltáskor érettségizők nemzedékéről   
szólt, továbbá Hajdu Szabolcs, Pálfi György. Ők hárman más alkotók mellett 
Simó Sándor osztályában végeztek. Hajdu Szabolcs Ernelláék Far kaséknál 

című munkája a 7. lecké-
ben került szóba, a függet-
lenfilmes törekvések pél-
dájaként említettük. Pálfi 
György pályakezdő film- 
je  filmnyelvi szempontból 
ér dekes: ahogy a 3. lecké-
ben utaltunk rá, a  Hukkle 
(2002) alig tartalmaz be-
szédet, a  zörejeknek vi-
szont nagy szerepük van 
benne.   

A szerzői film egyik legfontosabb jellemzője, hogy szoros kapcsolatban van 
az adott korszak társadalmának problémáival, azokra érzékenyen és kritikus 
szellemben válaszol, méghozzá a film alkotójára jellemző személyes stílus-
ban. 

Török Ferenc

 Hajdu Szabolcs

Pálfi György

Török Ferenc: Moszkva tér

Hajdu Szabolcs: Ernelláék Farkaséknál

Pálfi György: Hukkle
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Fliegauf Bence a Csak a szélben (2012) az egész magyar társadalmat megrázó 
eseményeket dolgoz fel, az akkoriban cigánygyilkosságoknak nevezett bűn-
cselekmény-sorozatot. A film szorosan kapcsolódik az előző leckében bemu-
tatott Budapesti Iskola módszeréhez, hiszen eredeti helyszíneken láthatunk 
olyan nem hivatásos színészeket, akik akár át is élhették a táma dásokat. A film 
a szereplők rögtönzéseire épül, a kamera több alkalommal a falut fenyegető 
fegyveresek nézőpontját veszi fel. Mundruczó Kornél 2017-es Jupi ter holdja 
című filmje a két évvel korábbi menekültválság eseményeit úgy dolgozza fel, 
hogy a dokumentarista megjelenítés mellett a természetfeletti erők is szerepet 
kapnak benne: a főhős különleges képessége a repülés, tehát madártávlatból 
képes ránézni a Keleti pályaudvarra és környékére. A Jupiter holdja az érzéke-
ink számára elérhetetlen szféra beemelésével a meta fizikai gondolkodást kép-
viseli. A metafizika jelen van Az én XX. századomban és a Sátántangóban is 
– az előbbiben játékos formában, az utóbbiban pedig tragikus módon, hiszen 
a szereplők egy felsőbb hatalom meglétében reménykednek, de kereséseik ku-
darcba fulladnak. Ugyancsak vannak metafizikai vonatkozásai Enyedi Ildikó 
egy másik filmjének (Testről és lélekről, 2017). A filmben két szereplő álmai 
úgy kapcsolódnak össze, hogy tulajdonképpen nem ismerik egymást, tehát 
valamiféle sejtelmes, racionális módon felfoghatatlan vonzalom van köztük.

2.    Készítsetek összeállítást azokról a 2010 után készült magyar filmekről, amelyek jelentős 
fesztiváldíjakat kaptak!

Kocsis Ágnes a fenti két filmhez hasonlóan a valóságból indul ki, hiszen a 
Friss levegő (2006) helyszíne egy lakótelep, illetve egy ottani szakképző isko-
la, ahol a film hétköznapi szereplői tanulnak. Az előbbiekhez hasonlóan élő 
társadalmi jelenségekkel találkozunk, olyanokkal, mint az elmagányosodás, 
a nemzedékek közötti párbeszéd és a bizalom hiánya. A Friss levegő azonban 
az előbbi filmekhez képest másfajta stilizációt alkalmaz: a színvilága tuda-
tosan mesterkélt, a szereplők tőmondatokban beszélnek. A minimalizmus 
eszköztára ez – az irányzat egyben a szerzői film egyik irányzata is. A mi-
nimalizmus másik változatát Tarr Béla filmjei képviselik. Láthatjuk tehát, 
hogy egy-egy filmben gazdagon és termékenyen fonódnak össze irányzatok 
és stílusok, így a filmek izgalmas összefüggésekbe lépnek egymással.

Enyedi Ildikó

Enyedi Ildikó: Testről és lélekről Enyedi Ildikó: Az én XX. századom

Tarr Béla
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Filmajánló

A 23. leckében az ott tárgyalt korszak néhány történelmi filmjét ajánlottuk. A rendszerváltozás utáni 
korszakból négy filmet emelünk ki. Herendi Gábor Kincsemje (2017) a reformkorban, Nemes Jeles László 
Saul fia című filmje a második világháború idején, Török Ferenc 1945 című alkotása közvetlenül a háború 
után játszódik (2017), a Szabadság, szerelem pedig 1956-ban (Goda Krisztina, 2006).

A 7. leckében beszéltünk a midcult jelenségéről. Olyan alkotásokat sorolunk 
a szerzői és a tömegkultúra közötti sávba, amelyek egyedi megközelítéseket 
használnak, de közérthető nyelven szólnak. Korszakunkban ilyen például a 
Fehér tenyér. 

A rendszerváltozás után új lendületet kapott a tömegfilmek gyártása. A tö-
megkultúra alkotásai közé tartozó filmek legtöbbje vígjáték, de készülnek más 
műfajú filmek éppúgy, mint több műfaj hagyományát vegyítő munkák. 

A vígjátékok közül a legsikeresebb két olyan film, amelynek 
három része készült el (a folytatás a tömegfilmek sajátossága). 
A Valami Amerika három részét (2002, 2008, 2018, Herendi  
Gábor) három testvér szerelmi és szakmai kalandjai kötik 
össze. Rudolf Péter és Kapitány Iván Üvegtigrisének évszámai 
sorrendben 2001, 2006 és 2010. Goda Krisztina 2018-as BÚÉK
jának az az érdekessége, hogy olyan forgatókönyv alapján ké-
szült, amelyet több országban is alapul vettek – a filmötletek 
újrafelhasználása ugyancsak jellemző a tömegkultúrára. A ma-
gyar változat egyébként a legjobb valamennyi remake közül.

Herendi Gábor Goda Krisztina

Török Ferenc: 1945 Herendi Gábor: Kincsem

Goda Krisztina: Szabadság, szerelem
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Filmajánló

A korszakban természetesen dolgoztak a klasszikus mesterek is, mint Jancsó Miklós és Szabó István. 
Munkásságukkal a 26–27. leckében ismerkedtetek meg. Nézzétek meg ott, hogy milyen filmjeik tartoznak 
az 1989-től kezdődő korszakba!

3.    Gyűjtsétek össze a lecke szövegében szereplő alkotók születési dátumát! Állítsátok őket 
időrendi sorrendbe! Milyen nemzedékeket képviselnek ezek a filmesek? 

A fentieknél fiatalabb alkotók közül egyet emelünk ki a lecke végén: Reisz 
Gábor nagy sikerű VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan című nem-
zedéki vallomását a bevezető feladatban említettük. A VAN… óta készült 

„friss hús”-filmeket ugyancsak 
ajánljuk fogyasztásra. Rendkí-
vül sokszínű ugyanis a kortárs 
magyar film – és reméljük, az 
is marad.

    

ÖSSZEFOGLALÁS

A rendszerváltozás után viszonylag gyorsan átalakultak a filmes élet szervezeti 
keretei, de a filmek esztétikájában nincsen éles váltás. Ennek egyebek mellett az 
is az oka, hogy a filmesek a megelőző időszakban szabadabban alkottak, bár ez 
a szabadság korlátozott volt. Az ezredforduló körül fellépő rendezők alkotásai 
hoztak megújulást a filmek látásmódjában. A szerzői film törekvései közül a 
társadalmi érzékenységet emeltük ki, amely több irányzatban megjelenhet. 
A tömegfilmek vezető műfaja a vígjáték, fontosak még a történelmi kalandfilmek. 
További műfajokról a könyv végén beszélünk majd.

Kulcsszavak

Nemzedéki közérzetfilm, állami finanszí-
rozási rendszer, metafizika, minimalizmus. 

Olvasnivaló

A Filmvilág című lap cikkei a legújabb 
magyar filmekről.  

Reisz Gábor:  
VAN valami furcsa és  
megmagyarázhatatlan (2014)
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25. Kánonok élén

Fábri Zoltán munkássága

„Így kerültem én a rendezők közé.” 
(„Fábri elvtárs, tessék a filmet új felvételekkel kiegészíteni.” Fábri Zoltán pályakezdése.)

Három rendezőportrénk első hőse Fábri Zoltán, a magyar filmtörténet egyik leg-
elismertebb alakja. Alkotásai közül a Körhintáról (1955) beszélünk részletesen. 

 

Bevezető feladat. „Irodalom és film.” Válasszatok ki egyet Fábri Zoltán adaptációi 
közül! Olvassátok el az alapjául szolgáló regényt vagy színdarabot, és a két művet he-
lyezzétek egymás mellé! Milyen különbségeket láttok? A film milyen részeket hagy el 

az eredetiből, és mit tesz hozzá? Gondoljatok arra, hogy a feldolgozásokkal kapcsolatban nem 
elvárás az úgynevezett hűség az eredetihez, sőt ilyen közvetlen megfelelés irodalmi mű és 
feldolgozása között nem létezik. A filmnek sajátos kifejezőeszközei vannak, ezeket kövessétek 
végig egyoldalas fogalmazásban!

Fábri Zoltán (1917–1994) a magyar film klasszikusa. Klasszikus abban az ér-
telemben, hogy huszonegy mozifilmje közül mindössze három készült ere-
deti forgatókönyvből, az összes többi adaptáció, méghozzá klasszikus írók, 
így Móra Ferenc, Kosztolányi Dezső, Molnár Ferenc, Kaffka Margit művei-
nek megfilmesítése. Szívesen dolgozott kortárs szerzők, mint Sarkadi Imre, 
Sánta Ferenc és Örkény István munkáiból. És abban az értelemben is az, 
hogy legfontosabb filmjeit a német expresszionizmus és a szovjet montázs-
iskola hagyományának felhasználásával klasszikus stílusban alkotta meg.

1.    A lecke címében jeleztük, hogy Fábri Zoltán a magyar filmes kánon meg-
határozó alakja. A kánon azoknak a filmeknek egyébként folyamatosan 
változó összességét jelenti, amelyben a legelismertebb alkotásokat tartjuk 
számon. Nézzetek utána a „Budapesti 12” és az „Új Budapesti Tizenkettő” 
listájának! Az első szavazás a legjobb magyar filmekről 1968-ban, a második 
2000-ben volt. Milyen helyet foglal el ezekben Fábri Zoltán? Nézzétek meg 
azt is, hogy a tankönyvben hány filmről olvastatok a listák szereplői közül!  

Mottónk utal arra, hogy Fábri festőnek készült, majd színházi színészként és 
díszlettervezőként dolgozott. A mottóban idézett beszélgetésben szól erről, 
illetve filmes pályakezdéséről. Képzőművészi tehetsége és gyakorlata megha-
tározta filmes munkáit: mindig rendkívül precízen megrajzolt storyboarddal 

Fábri Zoltán
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érkezett a forgatásokra. Első két filmje még a szocialista realizmus korsza-
kában született, de aztán ő lett az újjászülető magyar film legfontosabb al-
kotója. A Körhinta, a Hannibál tanár úr (1956), az Édes Anna (1958) és a Két 
félidő a pokolban (1961) klasszikus stíluskorszakának és egész életművének 
legkiválóbb darabjai. 

A továbbiakban aprólékosan nézzük meg a Körhinta történelmi hátterét, 
társadalomképét és formanyelvi sajátosságait.

„MEGSZOKTAM, HOGY A MAGAM EMBERE LEGYEK”

Ez a mondat a nagygazdák beszélgetése során 
hangzik el. A film egyik meghatározó konfliktu-
sánál vagyunk, Pataki István (Barsi Béla) és társai 
ki akarnak lépni a termelőszövetkezetből. Két dol-
got kell megértenünk ezzel kapcsolatban. Az egyik 
a filmben ábrázolt időszak: 1953 őszén járunk, 
a  szocialista rendszer reformkísérletei egyikének 
időszakában. Lehetőség van arra, hogy a koráb-
ban a termelőszövetkezetbe kényszerített emberek 
kilépjenek onnan. A másik a kilépni szándékozók 
társadalmi helyzetével függ össze: azok a gazdák 
döntenek így, akiknek elég sok földjük van, tehát a 
föld eltartja őket. Pataki legerősebb szövetségese az 
önállósulásban Farkas Sándor (Szirtes Ádám), aki 
ugyancsak tehetős gazda az akkori körülmények 
között. Mindketten tekintélyes emberek a közös-
ségben. „Miránk néz a környék” – mondja erről 
Pataki. 

2.    Nézzetek utána a termelőszövetkezet fogalmának! Milyen időszakban jöttek létre? Ho-
gyan működtek?

„FÖLD A FÖLDDEL HÁZASODIK”

Maradunk a fenti konfliktusnál, de a másik oldalát nézzük meg. Pataki és 
Sándor megegyeznek abban, hogy Sándor feleségül veszi Pataki lányát, Marit 
(Törőcsik Mari). Tisztán gazdasági érdekek vannak a házassági terv mögött, 
hiszen így a két, a termelőszövetkezettől megszabaduló, immár önálló gaz-
da egyesíteni tudja a földeket és kettejük gazdaságát. Pataki, Sándor, illetve 

Szirtes Ádám és Barsi Béla a filmben
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Mari édesanyja (Kiss Manyi) mindezt örök törvényként fogadja el: „Így lehet 
csak, ahogy van”, hiszen „a megélés a fontos”. A szokásokat jól mutatja a 
nők szerepe. Marit nem kérdezik meg arról, hogy férjhez akar-e menni Sán-
dorhoz („Engem csak úgy adnak-vesznek”), Pataki egy-egy szemmozdulattal 
parancsol a lányának és a feleségének. Mindez a magyar paraszti társadalom 
berendezkedését, viszonyait mutatja meg nekünk.

3.    Soroljátok fel azokat a filmeket és irodalmi műveket, amelyek a paraszti társadalommal 
foglalkoznak! Milyen képet mutatnak nagyapáink életéről? Egy ajánlat az olvasmányai-
tokhoz Oravecz Imre nagyszerű regénytrilógiája, A rög gyermekei. 

„A SZERELMET ELTITKOLNI NEM LEHET”

Még mindig ugyanarról a konfliktusról 
beszélünk, de most egyesítjük a fenti két 
szempontot. Hol találkoznának ezek más-
hol, mint a szerelmi szálban? Bíró Máté 
(Soós Imre) szegényparaszt, emiatt neki 
kedvezőbb a termelőszövetkezetben dol-
gozni – nincs földje, de a téesz megélhetést 
biztosít neki. Máté a legszorgalmasabb munkások egyike a faluban, tanu-
latlan ember létére újításokat vezet be a földművelésben. Szerelmes Mariba, 
de a „föld a földdel” törvénye közéjük áll. Vonzalmaikat az idézett dal az 
egész filmben végigkíséri. Soós Imre alakításának ereje abból táplálkozik, 
hogy maga is parasztcsaládból származott, és a film cselekményének hely-
színén született. 

3.    Keressetek olyan filmeket és irodalmi műveket, amelyekben a szerelmesek útjába a társa-
dalmi helyzetük különbözősége áll!

„REPÜLÜNK, MARI!”

Hegyi Barnabás operatőr munkájának kiemelkedő eredménye a vásári je-
lenet, amelyben a fenti mondat elhangzik. Összetett kameramozgásokat, 
különleges képkivágásokat látunk, mindez a vásári forgatag expresszív 
bemutatását szolgálja. A film vágástechnikájának csúcsa a lakodalmi jelenet, 
amelyben a plánozás rövid képekből építi fel a táncosok tablóját. Egyes meg-
oldások metaforikus jelentést kapnak, ilyen az elszabadult léggömb vagy a 
sárba kiömlő tej látványa. Az előtér és a háttér közötti váltások ugyancsak 

Illyés Gyula Veres Péter Oravecz Imre
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a film valóságképét jelenítik meg: miközben az apa eszik, a nők a háttérben 
szorgoskodnak, ugyanez történik akkor, amikor Sándor dühöng házassági 
és gazdasági terveinek kudarca miatt. Az alkotók mesterien bánnak a zöre-
jekkel: Mari és az édesanyja egyik jelenetében egymásra rakódik a vízcsö-
pögés, az óra ketyegése és a kukoricamorzsolás hangja. 

5.    A 4. lecke bevezető feladatában idéztük Szergej Eisensteinnek, a szovjet montázsiskola 
egyik képviselőjének meghatározását a montázsról. Azonosítsátok a meghatározás né-
hány megvalósulását a Körhintában!

Fábri pályafutása következő szakaszaiban képes volt a megújulásra. Az 
újhullám korszakában modern filmeket alkotott, amelyek elsősorban 
az időrend bátor felbontásával hívták fel magukra a figyelmet. Különösen 
fontos a paraszti sorsot a háború végétől a korabeli jelenig nyomon követő 
Húsz óra (1965), amelyben az 1956-os forradalom is megjelenik, továbbá a 
holokausztért viselt felelősség kérdéseit kutató Utószezon (1966). Népszerű 
filmek is fűződnek a nevéhez, így A Pál utcai fiúk megfilmesítése (1968), 
valamint Örkény Tóték című színdarabjának adaptációja (Isten hozta, őr
nagy úr!). Filmjeinek többségében történelmi közelmúltunkat dolgozta fel, 
ahogy utolsó jelentős munkáiban is (Az ötödik pecsét, 1976). Művészetét 
elsősorban mégis korai munkái őrzik legemlékezetesebben: a körhintán 
boldogan repülő Mari és a félszeg „Hannibál”, azaz Nyúl Béla tanár úr fe-
ledhetetlen alakjai.

    

ÖSSZEFOGLALÁS

A Körhinta Fábri Zoltán gazdag pályájának 
egyik csúcsa. Elsősorban a film társadalmi 
hátterét és az operatőri teljesítményt ele-
mez tük. Kitértünk a rendező újhullámos 
időszakára, irodalmi adaptációira és a kö zel-
múltat feldolgozó filmjeire.

Kulcsszavak

Adaptáció, kánon, konfliktus.  

Olvasnivaló

Azok közül a regények közül ajánlunk egyet, amelyeket Fábri Zol-
tán megfilmesített.

Édes Anna (Fábri Zoltán, 1958)

Összefüggések
4. lecke
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26. 

Csend és kiáltás Jancsó Miklós munkássága

Csend és kiáltás

Jancsó Miklós munkássága

„Történelmi mozgások rítusai.” 
(Zsugán István: Szubjektív magyar filmtörténet 1964–1994.)

Ebben a leckében Jancsó Miklós pályafutását mutatjuk be. A középpontba a 
Szegénylegényeket (1965) helyezzük, s a film közös elemzésére hívunk titeket.  

 

Bevezető feladat. „Történetek Miki bácsiról.” Rendezőinket ebben a könyvben alkotó-
ként idéztük meg, magánemberi mivoltuk így háttérbe szorult. Most kivételt teszünk: 
Jancsó Miklóst mint társasági embert, anekdoták hősét és mesélőjét állítjuk magunk elé. 

A „Miki bácsi” megszólítás nem tiszteletlenség a részünkről a 2021-ben száz éve született ren-
dezővel szemben, hiszen ő maga mindenkivel tegeződött, szeretett közösségben népdalokat 
énekelni, a forgatások pedig kiapadhatatlan forrásai a résztvevők által mesélt sztoriknak. Keres-
setek Jancsó Miklósról hasonló történeteket! Rajzoljátok meg magánemberi portréját!  

Jancsó Miklós (1921–2014) a modern filmművészet klasszikusa, méghoz-
zá nem csak a magyaré. Dokumentum- és rövidfilmek után elég későn 
indult el játékfilmes pályafutása. Első fontos munkáját, az Oldás és kötést 
(1963) 42  éves korában rendezte, de saját szerzői stílusa csak következő 
filmjeiben, az Így jöttemben (1964) és főképp a Szegénylegényekben szüle-
tett meg. Utóbbi a főműve, ebben dolgozta ki a nevéhez fűződő paraboli-
kus formát. Jancsó számos megoldással érte el azt, hogy filmjeit ne realis-
ta, hanem erősen stilizált műnek lássuk. Történeteit kivitte a pusztába, 
ahol csoportok koreografált mozgatásával, hosszú beállításokban, bonyo-
lult gépmozgásokkal modellezte a történelem működési mechanizmu-
sát, a forradalmárok és ellenforradalmárok örök küzdelmét, a  hatalom 
manipulációs technikáit. A Szegénylegények és az azt követő filmek (Csend 
és kiáltás, 1968; Fényes szelek, 1968) szikár paraboláit a hetvenes évek-
ben még stilizáltabb darabok követték, például a Még kér a nép (1972).

Összefüggések
23. lecke

Fényes szelek Így jöttem
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A továbbiakban a Szegénylegények jobb megértését szeretnénk segíteni 
néhány szemponttal. Kiemelünk egy-egy szereplőt, a történetüket meg-
vizsgáljuk a film egészén belül, illetve megmutatjuk a film formanyelvének 
sajátosságait – mindebből kirajzolódik majd a parabolisztikus beszédmód 
értelme.

„MOST ELMEHET!”

Az egész történet egy erődszerű helyszínen játszódik 
1869-ben, ahova összegyűjtik azokat a katonákat, 
akik felkelőként részt vettek az 1848-as szabadság-
harcban. Ők Sándor csapata, a szegénylegények, vagy 
ahogyan a filmben hívják őket, a sáncbeliek, a nehéz-
életűek. A filmet behálózza a hatalom manipulációs 
rendszere, erről beszélünk ebben a részben. 

Három történetszálat emelünk ki, ezek megmutat-
ják a hatalom szándékait az egyes szereplőkkel kap-
csolatban. Az első a Madaras József által játszott 
szereplőé. Nyelveket beszélő, sok országot megjárt emberről van szó, a sza-
badságharc szellemi vezéreinek egyike lehetett. A szellemi vezért a film 
elején azonnal megölik, a hatalom így bánik el az ellenállás értelmiségi 
résztve vői vel. A film itt máris megadja az általánosítás lehetőségét, hiszen 
a mindenkori hatalmi mechanizmus forradalmak leverése utáni működé-
séről beszél. 

A második Gajdor János (Görbe János) sorsa. A „szerző-mozgó ember” 
többszörös gyilkos, tehát nem politikai fogoly, hanem köztörvényes – em-
lékezzünk arra, hogy az 1956-os forradalom leverése után a forradalom 
résztvevői együtt ültek a börtönben az „egyszerű” bűnözőkkel. Ezt az aljas 
embert a hatalom nem megsemmisíti, hanem felhasználja: keresnie kell a 
sáncban saját magához hasonló, de nálánál bűnösebb foglyot. A rendszer 
őt mindeközben annyira lenézi, hogy a megölésének piszkos munkáját is 
mással végezteti el. 

A harmadik történet idősebb és fiatalabb Lovas Kabai Mihályhoz kapcsoló-
dik. Őket a hatalom tulajdonképpen a maga módján megbecsüli, hiszen kép-
viselői értékelik a lovastudásukat, azokat a katonai erényeiket, amelyeket Sán-
dor csapatában sajátítottak el. Belekeverik őket Gajdor meggyilkolásába, de a 
nyomozás közben nekik is csapdát állítanak. Ennek egyik eleme, hogy a fiata-

Kozák András (balra fent),  
Madaras József (jobbra fent)  
és Görbe János (lent) a filmben
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labb Lovas Kabai (Kozák András) hazugságai lelepleződnek: Sándor ugyanis 
az állítása ellenére nincs a sáncban, és ezt a hatalom is tudja. A rendszernek 
tehát nem a vezér megbüntetése a célja – a film végén a császár megkegyel-
mez Sándornak –, hanem a forradalom egyszerű résztvevőinek azonosítása 
és bebörtönzése.

1.    Nézzétek meg újra a két Kabaival kapcsolatos nyomozás jeleneteit! Hogyan játsszák ki 
egymással szemben az apát és fiát? Hogyan derül ki, mi történt a cellákban, azaz tulajdon-
képpen ki ölte meg Gajdort?

„AZT MONDJÁK, ÉN VAGYOK VESZELKA” 

Ebben a részben is a hatalom manipulációiról 
beszélünk, de továbblépünk az elemzésben, il-
letve egy újabb történetszálat veszünk fel, Ve-
szelka Imréét (Latinovits Zoltán). Veszelka az 
első megjelenéseiben a kakastollas csendőrök 
egyike. Ami történik vele, az megmutatja 
a hatalom arculatának következő vonását. 
Megszégyenítő módon Gajdor szeme láttára 
fokozzák le, arról van tehát szó, hogy az erő-
szakszervezet tagjai sincsenek biztonságban, 
bármikor a foglyok között találhatják magukat. A film ennél is továbbmegy, 
hiszen Veszelka önazonossága kerül veszélybe: „Azt mondták, hogy Veszel-
ka meghalt, most meg azt, hogy én vagyok Veszelka” – mondja Latinovits 
Zoltán az egyik jelenetben. A megaláztatás tehát teljes, az ember önazonos-
ságának és létének megkérdőjelezéséig jut el. Nagyon fontos, hogy a hatalom 
a filmben egyetlen jelenetben inog meg, Veszelka és társainak öngyilkossági 

jelenetében – a hatalmat egyedül 
az bizonytalanítja el, ha az aláve-
tettek rendelkezni akarnak a saját 
életük fölött. A polgárok hétköz-
napjai, gondolatai és egész élete 
fölötti uralom jogát ugyanis a ha-
talom magának tartja fenn.  

2.    Figyeljétek meg azt a jelenetet, amelyben a két „Veszelka” együtt szerepel – ez az a jelenet, 
amelyben az asszonyok ennivalót hoznak a foglyoknak. Mit mond ez a jelenet a személyi-
ség hatalom általi elnyomásáról?

Latinovits Zoltán kakastollasként

Latinovits Zoltán  
szakállas szegénylegényként



111

„TÖRTÉNELMI MOZGÁSOK RÍTUSAI”

Ez a mondat nem a filmből való, hanem a mottóban idézett beszélgetésből 
vettük át. Arra utal, hogy a film koreográfiája rítusszerű mozgásokon alap-
szik: a szereplők egymás körül keringenek, Somló Tamás operatőr kamerája 
hosszú beállításokkal, kocsizással, zoomolás nélkül követi őket. Az egész 
olyan, mint valamiféle szabadtéri mozgásszínház, amelyben testek kavarog-
nak egymás körül. A központi helyszínként szolgáló sánc mesterséges léte-
sítmény, sehol sem látunk ilyen erődöt az Alföldön. A hatalmat képviselő 
kakastollas csendőrök a hosszú csendeket megtörve kurta vezényszavakat 
kiáltoznak, tehát nyelvhasználatuk is lecsupaszított. Ráadásul jelenlétük 
történelmileg nem hiteles, hiszen a szervezet csak a 19. század végén jött lét-
re. Jancsó Miklós ezekkel az eszközökkel teremti meg azt a parabolisztikus 
formát, amely a film modellszerűségét eredményezi. 

3.    Figyeljétek meg a filmben a feketeköpenyesek mozgását! Kövessétek őket egy-egy jelenet-
ben! A jelenlétük hogyan illeszkedik a hatalom működésének ábrázolásához?

4.    A 28. leckében majd azt mondjuk, hogy a Szegénylegények a szerzői film kihagyásos szer-
kezetű példái közé tartozik. Vegyétek végig, hogy a film mit rejt el a néző elől! Néhány 
támpont: időbeli viszonyok, ok-okozati kapcsolatok, a szereplők sorsának részletei.

Jancsó azon kivételes alkotók sorába tartozott, akik a 
modernizmus kifutása után, már idős mesterként sem 
szakítottak újító, formabontó, provokatív stílusukkal. 
Erről tanúskodik utolsó ciklusa, az úgynevezett Kapa–
Pepe-filmek sorozata, amelyekben a rendszerváltás utá-
ni időszakról alkotott megdöbbentően ironikus képet.

   

ÖSSZEFOGLALÁS

A leckében Jancsó Miklós pályafutását követtük végig. A Szegénylegényekben a 
hatalom működését vizsgáltuk, a ma nipulációs technikákat összekötöttük a film 
formanyelvi megoldásaival. 

Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten (1999)

Kulcsszavak

Stilizáció, rítus, modell.  

Olvasnivaló

Jancsó-hologram. Születésnapi beszél-
getés. In Zsugán István: Szubjektív 
magyar filmtörténet 1964–1994. Osiris–
Századvég, 1994. 486–501. oldal 

Jancsó Miklós
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27. 

Tessék felébredni! Szabó István munkássága

Tessék felébredni!

Szabó István munkássága

„Puha melegség árad az egész képből.”
(Koltai Lajos operatőr a Bizalomról)

Ebben a leckében Szabó István pályafutása lesz a témánk. Az életműből egy 
filmet emelünk ki, az Édes Emma, drága Böbe (1991) című alkotást, amely kü-
lönleges darabja a rendező rendszerváltás utáni munkásságának. Az itt ajánlott 
szempontjainkat felhasználhatjátok más filmek elemzésénél is.

 

Bevezető feladat. A leckében három feladat kapcsolódik az Édes Emma… elemzésé-
hez. Ezeket a film elemzése során oldjátok meg. Ha feldolgoztátok az egész leckét, az 
egyik feladat megoldását részletesebben fejtsétek ki: írjatok az ott megadott szempon-

tok alapján féloldalas fogalmazást! A fogalmazásokat osszátok meg egymás között, majd be-
széljétek meg az eredményeiteket!

Szabó István (1938) pályafutása a magyar újhullámmal indult. Ő volt az 
1961-ben végzett Máriássy-osztály legnagyobb karriert befutott tagja, aki 
már 1964-ben leforgathatta első egész estés játékfilmjét, az Álmodozások 
korát, amelyet még két, hasonlóan személyes hangvételű darab követett, az 
Apa (1966) és a Szerelmesfilm (1970). Az első trilógia a magyar és az európai 
kánon része. A címben idézett „Tessék felébredni!” az Álmodozások kora 
egyik emlékezetes mondata. 

Szabó első trilógiája az úgynevezett „így jöttem”-filmek sorába tartozik, 
amelynek alkotói közös nemzedéki élményeiket idézik fel. Ezek közül fontos 
a második világháborús gyermekkor, a kamaszkor az ötvenes évek diktatú-
rájában, az 1956-os forradalom mint a felnőtté válás eseménye, a konszolidá-

Álmodozások kora Apa Szerelmesfilm
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ciós Kádár-kor, amikor a pályafutásuk elindul. Az alkotó stílusa a francia új 
hullám szerzőit követi: hajlékony, lírai formában ábrázolta alteregó hősének 
életét a korabeli Budapesten. 

A hetvenes években stílusa átalakult: a Tűzoltó utca 25.-ben (1973) egy lebon-
tásra ítélt ház lakóinak kollektív álmát látjuk, a Budapesti mesékben (1976) 
a fővárosi sárga villamos allegóriája meséli el közelmúltunk történelmét. 
Ezt követően a rendező szakított az újhullámos hagyománnyal, és a mid-
cult művészfilm nemzetközi trendjéhez csatlakozott, azaz a szerzői filmet 
a konvencionálisabb műfaji elemekkel igyekezett ötvözni. Ennek nyitánya a 
Bizalom (1979), majd folytatása egy újabb trilógia, a Mephisto, a Redl ezredes 
(1985) és a Hanussen (1988). Mindegyik a rendező alapvető témáját, a ha-
talomnak kitett közép-kelet-európai sorsot vizsgálta, ám már látványosabb 
kivitelben. Mindehhez nagyobb költségvetést a nyugati koprodukció bizto-
sított. A siker sem maradt el: a Bizalommal kezdődő négy filmet Oscarra 
jelölték, és a Mephisto el is nyerte a díjat.

Ezt követően a rendező hol nemzetközi sztárokkal forgatott koprodukciós 
filmet (A napfény íze, 1999; Szembesítés, 2001), hol hazai témákat dolgozott 
fel (Édes Emma, drága Böbe, Rokonok, 2006; Az ajtó, 2012). 

„WHAT ARE WE WAITING FOR?”

Az Édes Emma, drága Böbe elemzését azokkal az eseményekkel kezdjük, 
amelyek meghatározzák a szereplők életét. A film saját keletkezésének korát 
dolgozza fel, tehát azt kell megnéznünk, mit tudunk meg az 1991-es magyar 
társadalomról. Azon kevés filmek egyikéről van szó, amely a rendszerválto-
zás körüli helyzetet ábrázolja, tehát az Édes Emma… ebből a szempontból is 
különleges darab. Rögtön hozzátesszük, hogy a film nem történelmi lecke, 
ugyanis az Édes Emmá…-ban szereplő társadalmi folyamatok a film sajátos 
stilisztikai rendjén keresztül mutatkoznak meg – ezekről két további rész-
ben beszélünk.

A két főszereplő (Emma: Johanna ter Steege, Böbe: Börcsök Enikő) vidék-
ről került Budapestre, ahol tanárnőként dolgoznak. A film felvillantja az 
emögött álló társadalmi jelenséget: a falvak elnéptelenednek, különösen 
fáj dalmas az értelmiségi réteg fokozatos eltűnése. A rendszerváltás első 
éveinek egyik témája volt a kárpótlás, amit a film ugyancsak érint. A kár-
pótlás keretében visszaadták a földjük egy részét azoknak az embereknek, 
akiktől az államosítás időszakában elvették. Emlékezzetek vissza: az álla-
mosított földek visszaadásának másik időszakáról beszéltünk a Körhinta 
kapcsán.  

A rendszerváltás további következményét az iskola közegén át láthatjuk. 
Kiemelünk néhány részletet. Az első az orosztanárok helyzete. A  „What 

Szabó István 

Összefüggések
23. lecke
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are…” idézet abból a tanfolyam jelenetből való, amelyben az orosztanárokat 
angoltanárokká képzik át. Az orosz szakos tanárok többsége természete-
sen nem szolgálta az előző rendszert – Emma és Böbe huszonhat évesek –, 
a tanáriban mégis többen gúnyolódnak a szakjukon. A hirtelen váltás torz 
viszonyokat eredményez a vezető állást 
vállalók körében, az igazgató például 
fél attól, hogy elmozdítják az állásából. 
A tanáriban nagy viták vannak arról, 
ki volt párttag és miért, ki volt az 
előző rendszer haszonélvezője, és ezt 
most hogyan ítélik meg. Vannak uta-
lások továbbá a többpártrendszer 
kialakulására. 

Böbe egyik monológja foglalja össze a 
rendszerváltás nyomán jelentkező ér-
tékválságot. Ezt mondja: nincs többé 
szolidaritás, áldozatvál-
lalás és közösségi szel-
lem – ő ezeket tartja a 
leköszönő korszak érté-
keinek, amelyek elvesz-
tek. Hangsúlyoznunk 
kell, hogy ez csupán az 
egyik szereplő vélemé-
nye, nem kiegyensúlyo-
zott történelmi értéke-
lés.

1.    Nézzetek meg egy tévéhíradót, amely a rendszerváltás valamelyik eseményéről számol 
be! Azonosítsátok az események szereplőit, az eseményt helyezzétek bele a rendszerváltás 
folyamatába!

„MAI NAP”

Azért írtuk az alcím mindkét szavát nagybetűvel, mert a Mai Nap egy újság 
címe, amely a filmben kétszer kap szerepet. A továbbiakban a film való ság-
ábrázoló jellegéről beszélünk. Azt mondhatjuk, hogy az Édes Emma… a va-
lóság megmutatásának közvetlen eszközeit használja: eredeti helyszíneken 
játszódik, környezetrajza és tárgyi világa realista. Néhány példa: a peda-
gógusszálló jeleneteit egy működő intézményben vették fel, az iskola ta-
nárai és tanulói közül sokan magukat játsszák, a tömegközlekedésről vagy 
az utcákról szóló életképek közel állnak a tapasztalatainkhoz. A stilizálás 

A pedagógusszálló és a tanári képe a filmből
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nél küli valóságábrázolás kisrealista változatáról beszélünk, ami azt jelenti, 
hogy a film a valóság viszonylag kis szeletét fogja át, a megjelenített idő 
rövid, a társadalmi összefüggések pedig egy-egy apró villanásban mutat-
koznak meg. A film több oldalról mutatja be a szereplők életkörülményeit, 
anyagi helyzetét, mindennapjait: a tanárok nehezen élnek, valamennyien 
mellékállást vállalnak – Böbe tragikus sorsát éppen az anyagi jólét iránti 
vágya idézi elő. Az Édes Emma… ugyanakkor nem dokumentarista, hiszen 
ábrázolásmódját a fik ciós elemek határozzák meg.

Eddigi két szempontunk összefoglalásaként 
azt mondhatjuk, hogy a társadalmi érzé-
kenység filmjéről van szó, amely valóságkö-
zeli módon, de fik ciós eszközökkel ábrázolja 
a rendszerváltás időszakának néhány jelen-
ségét. 

 

2.    Vizsgáld meg a filmben ábrázolt idő sajátosságait! A cselekmény mennyi idő alatt játszó-
dik le? Van-e a filmben időugrás? Ezt a film jelöli-e? 

„VÁZLATOK, AKTOK”

A film alcímét kölcsönöztük elemzésünk harmadik részéhez, amelyben az 
Édes Emma… filmnyelvi sajátosságairól beszélünk. A fentiekben azt mond-
tuk, hogy kisrealista módszerről van szó. Ez nem látványos kameramozgá-
sokban, meghökkentő vágásokban és különleges színkezeléssel jelenik meg, 
hanem a valóságábrázolás egészéhez igazodó távolikban (a villamosmegálló 
vagy az épületek képe) és a belsők kiegyensúlyozott plánozásában, ilyenek a 
pedagógusszálló szobáiban vagy az osztálytermekben felvett képek. Koltai 
Lajos operatőrt éppen az teszi a világ egyik legjobbjává, hogy sokfajta képi 
világot tud teremteni. Itt sok közelit használ, a beállítások segítik a nézőt a 

térben való tájékozódásban, a vilá-
gítás a tapasztalati valóság felidézé-
sét szolgálja. 

Emma és Böbe: Börcsök Enikő és 
Johanna ter Steege a filmben

Emma (Johanna ter Steege)
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Néhány részlet, amelyben a film mégis túl-
lép a kifejezőeszközök köznyelvi használa-
tán: Emma szép haját néha artisztikus hátsó 
megvilágítással látjuk, egy beszélgetés hangja 
el van csúsztatva a képtől, illetve van egy 
háromszor ismétlődő álomjelenet Emma ré-
misztő zuhanásáról. 

3.    Emeljetek ki a filmből egy jelenetet, amely a tanári szobában játszódik! Milyen formanyel-
vi eszközöket használ? Hogyan szolgálják ezek a film valóságábrázolási módszerét?

Szabó István legutóbbi filmje, a címével is sokatmondó Zárójelentés (2020) 
ismét személyes vallomás, és egyúttal összegzés egy pályafutásról, amely 
maga is ki volt téve a mindenkori hatalomnak.

   

ÖSSZEFOGLALÁS

A leckében részletesen foglalkoztunk az Édes Emma, drága Böbe történelmi 
hátterével, valóságképével és hatáskeltő eszközeivel. Szabó István munkásságát 
pályakezdésétől 2020-ig tekintettük át.

Kulcsszavak

„Így jöttem”-film, allegória, midcult művészfilm, kop-
rodukció, valóságkép, kisrealizmus, filmes köznyelv.  

Olvasnivaló

Csala Károly – Fazekas Eszter: A fény festő
je. Koltai Lajos operatőr. Osiris Kiadó, 2001.

Ismétlődő jelenetek: Emma zuhanása
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28. Saját hangon

A magyar szerzői film

„Szerző az, aki egyes számban beszél.” 
(Jacques Rivette meghatározását André Bazin idézi A filmalkotó személyiségéről című írásában.)

Utolsó három leckénk szorosan kapcsolódik a 22–24. leckéhez – ezekben a 
magyar film történeti útját tekintettük át. Itt, illetve a 29. és a 30. fejezetben 
tulajdonképpen ugyanazokról a filmekről beszélünk, mint korábban, de olyan 
szempontból, amelyet a 7. leckében használtunk: a kultúra rétegződése szem-
pontjából. Továbbra is magyar filmről lesz szó tehát, de egy másik metszetben: 
a szerzői és a közönségfilm hol széttartó, hol pedig párhuzamos útját követjük 
végig. Az első fejezet középpontjában a szerzői film áll.  

 

Bevezető feladat. „Megújult a Körhinta.” Az olvasmányajánlóban szereplő oldalon 
sok érdekességet találtok a magyar filmek restaurálásáról. Most a Körhinta digitális fel-
újítására összpontosítunk. Az oldalon található információk felhasználásával készítse-

tek három diából álló prezentációt a film restaurálásáról és az új változat bemutatójáról!

1945-ig az egyoldalúan közönségfilmet gyártó filmkultúránkban alig ké-
szültek „szerzőinek” tekinthető művek, amelyeket a némafilm korszakában 
avantgárdnak, később klasszikus művészfilmnek neveztek.

1.    A magyar film kezdeteit tárgyaló 22. leckében beszéltünk arról, hogy a közönségfilm hosz-
szú ideig meghatározta a magyar kínálatot. Kiemeltünk azonban három művet, amelyek a 
szerzői vagy művészfilm előfutárainak tekinthetők. Melyek voltak ezek a filmek?  

A szerzői film fogalmáról az ötvenes évektől be-
szélhetünk, ekkor született meg ugyanis a szer-
zői film elmélete. A szerzői film az ötvenes évek 
közepétől alakult ki Magyarországon. Eleinte az 
alkotók egy-egy korábbi vagy kortárs filmművé-
szeti irányzathoz csatlakoztak. Fábri Zoltán a né-
met ex presszionizmus és a szovjet montázsiskola 
stílusában alkotta meg a Körhintát, Máriássy Félix 
ugyanekkor neorealista filmeket forgatott (Buda
pesti tavasz; Egy pikoló világos, 1955; Külvárosi le
genda, 1957).

Máriássy Félix: Külvárosi legenda
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Máriássy Félix Budapesti tavasz és Egy pikoló világos című filmjeiből

2.    A fenti filmek a 23. leckében kerültek szóba, amelyben a sematizmus leküzdéséről beszél-
tünk. Foglaljátok össze, hogy mi jellemző az 1954–1956 közötti korszak filmjeire!

A hatvanas évek új hullámának időszakában a pályakezdő generáció kép-
viselői szerzőkként léptek fel. A továbbiakban valamennyi filmhez hozzá-
kapcsoljuk azokat a jellemzőket, amelyek meghatározzák a szerzői vagy más 
elnevezéssel művészfilm filmtípusát.

A szerzői film egyik vonulatát a Szegénylegények kapcsán idézzük fel. 
A film azok közé a szerzői darabok közé illeszkedik, amelyek kihagyásos 
szerkezetben mesélik el a cselekményüket, nem jelölik az események kö-
zötti időbeli és oksági viszonyokat. Ez adja Jancsó alkotásainak további sa-
játosságát: történelmi modelleket használnak, amelyek alkalmasak a hata-
lom, a politikai erőszak törvényszerűségeinek bemutatására. Jancsó Miklós 
a 60-as évek elejétől alakította ki azt a személyes hangot és stílust, amely a 
kézjegyévé vált. Ezzel kapcsolatban idéztük a meghatározást a mottóban: 
személyes hangról van szó, amelynek segítségével a szerző képes közvetle-
nül, első személyben beszélni. A kézjegy mint a szerzői szándék és az alko-
tói személyiség megjelenési módja az elit- vagy magaskultúrához sorolja az 
ilyen típusú műveket. 

Gaál István Sodrásban (1963) című alkotása 
a tájábrázolást a szereplők belső világa be-
mutatásának szolgálatába állította. Itt érhet-
jük tetten a szerzői film következő sajátossá-
gát. A Sodrásban törekszik a film kifejezési 
lehetőségeinek megújítására, amennyiben a 
látványt összeköti egy filozófiai kérdéssel, 
amely a szereplők egyikének halálával válik 
élessé: mit hagy maga után egy ember, ha 
fiatalon és felkészületlenül ragadja el a halál? 

Szabó István újhullámos trilógiája, az Álmodozások kora, az Apa és a Szerel
mesfilm lírai hangú vallomás, amelyben a rendező a valóság közvetlenebb, 
személyes megragadására tesz kísérletet. A három film alapján Szabó István 

Gaál István: 
Sodrásban
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60-as évek eleji kézjegyének elemei így foglalhatók össze: nemzedéki önvallo-
más a szereplők alakjainak segítségével, naplószerűség, laza szerkesztési mód, 
könnyed hangvétel. A rendező mindezzel a francia új hullámhoz kapcsoló-
dik – a Szerelmesfilm történetének egy része egyébként Franciaországban 
játszódik. Szabó István pályakezdő trilógiájának a rendező írta a forgató-
könyvét. Ez a szerzői alkotások következő összetevője, ami azonban nem fel-
tétlenül érvényes minden filmre és minden rendezőre. A rendező és a forga-
tókönyvíró viszonyát egy zenei hasonlattal érzékeltetjük: ha a rendező saját 
forgatókönyvet valósít meg, akkor a zeneszerzőhöz hasonlóan a semmiből, 
illetve a saját személyiségéből teremti meg a filmjét, ha viszont kész anyagot 
használ, akkor csupán egy kottát játszik le.

Az új hullám korában sok film élt az időrend felbontásának igen bátor eljá-
rásával, amikor a történet elbeszélésében egymásba csúszik a múlt, a jelen 
és a jövő, illetve a valóság és a képzelet, s ez akár elmehet odáig, hogy belé-
pünk a szereplő tudatába. A hetvenes évek legelején egy filmpár jutott ezen
a téren a legmesszebbre, Makk Károlytól a 
Szerelem és Huszárik Zoltántól a Szindbád. 

3.    Vizsgáljátok meg a montázs, a képkivágás, kameraállások és a kameramozgás használatát 
a Szerelem zárójelenetében! Arról a jelenetről van szó, amelyben Luca (Törőcsik Mari) 
a lakásban találja Jánost (Darvas Iván), akit éppen akkor engedtek ki a börtönből. 

A nyolcvanas–kilencvenes évek nemzetközi rangú szerzőjévé Tarr Béla vált, 
különösen a hét és fél órás Sátántangóval. Tarr Béla kézjegye a fekete-fehér 
film, a hosszú, lassú kameramozgással kivitelezett beállítások és a kitartott 
képkivágások. 

1989 után továbbra is erős marad a magyar szerzői film. 
A korszakkal foglalkozó leckében arról beszéltünk, hogy 
bizonyos alkotások érzékenyen követik a társadalom 
változásait és problémáit, ilyen például a Csak a szél és 
a Jupiter holdja. A Friss levegő inkább a személyiségre 
helyezi a hangsúlyt, ez a szerzői film másik vonulatának 
jellemzője. Fliegauf Benedek, Mundruczó Kornél és Ko-
csis Ágnes tehát továbbviszik a szerzői film hagyomá-

Összefüggések
7. lecke

Fliegauf Bence Mundruczó Kornél

Huszárik Zoltán: SzinbádMakk Károly: Szerelem
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nyát. Ők hárman, valamint a korábbiakban ugyancsak említett Pál fi György 
és Hajdu Szabolcs ugyanakkor nem alakítanak ki olyan kézjegyet, amely 
valamennyi filmjüket meghatározná. A kézjegy mint a szerzői film összete-
vőinek egyike tehát változásokon mehet keresztül egy-egy rendező pályája 
során – ez egyébként olyan klasszikus szerzőkre is igaz, mint Gaál István, 
Makk Károly, Jancsó Miklós vagy Szabó István.

4.                A szerzői filmeket gyakran fesztiválfil-
mekként is azonosítják. Ugyanakkor 
vannak olyan szerzői filmek, amelyek 
nagy nézőszámokat érnek el. Két feladat 
a Saul fiával kapcsolatban, amely egy-
szerre kapott több fontos díjat, illetve 
vonzott sok nézőt. Az első: készítsetek 

egy listát a Saul fia díjaiból! A második: nézzetek utána, hogy 
Magyarországon és külföldön hányan látták!

5.    Válasszatok ki egyet a 2002 után induló filmrendezők közül! Készítsetek 
filmográfiát a munkáikról!

   

ÖSSZEFOGLALÁS

Vannak ugyan olyan időszakok, ame- 
lyekben a tömegfilm kerül előtérbe 
– ilyen az 1945-ig tartó kor szak –, 
de az erős személyességet kép vi se- 
 lő, a filmnyelvet megújítani tö  rek    - 
vő, a rendező nevével szorosan össze- 
kapcsolódó filmek fo lya matos jelen-
létéről beszélhetünk a magyar film 
történetében. A szerzői filmnek mint 
filmtípusnak nagy hagyománya van 
nálunk. 

Kulcsszavak

Szerzői film, művészfilm, kézjegy.  

Olvasnivaló

Érdekességek a filmek digitális restaurálásáról a 
Nemzeti Filmintézet Filmarchívumának oldalán.

Nemes Jeles László

Sára Sándor és Gaál István a Sodrásban című film 
forgatásán

Nemes Jeles László: Saul fia
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29. Hullámvasút

A szerzői és közönségfilm jelenléte

„Sose halunk meg.” 
(Az egyik legismertebb magyar midcult film címe. Rendezte: Koltai Róbert, 1993)

Ebben a leckében a szerzői és a közönségfilmet állítjuk egymás mellé. Arról be-
szélünk, hogy a magyar film egyes korszakokban miként alakult a két filmtípus 
kínálata. 

 

Bevezető feladat. „Szerzők és iparosok.” A tankönyv filmtörténeti fejezeteinek, illetve 
utolsó három leckéjének alapján készítsetek egy táblázatot a szerzői és a közönségfilm 
viszonyának változásairól! A vízszintes sorokban a magyar film korszakai szerepelje-

nek évszámmal és elnevezéssel. A két függőleges oszlopba írjátok be a szerzői és közönségfilm 
jelenlétének jellemzőit! A táblázatot folyamatosan pontosíthatjátok 
az itt következő lecke feldolgozása, illetve a feladatok elvégzése 
közben.

A különböző nemzeti filmtörténetekben a közönség- vagy po-
puláris film és a szerzői vagy művészfilm békésen megfér egy-
más mellett, mindenki megtalálja a kedvére valót. A moziba 
járási szokások jelzik, ki melyik film kultúrát kedveli: multiple-
xekbe a populáris film, az artmozi-hálózatba a szerzői film ked-
véért járunk. Ugyanígy rendeződnek a nézők a filmeket kínáló 
tévécsatornák vagy internetes oldalak körül még akkor is, ha 
ezek a szolgáltatók többfajta ízlést igyekeznek kielégíteni. 

1.    Készítsetek egy listát városotok vagy megyétek mozijairól! Melyik moziban 
játszanak inkább művészfilmeket? Melyik moziban mennek inkább közön-
ségfilmek?

2.    Sokféle tévécsatornán lehet filmeket nézni. A közszolgálatiaknál talán túl-
súlyban vannak a szerzői filmek, a kereskedelmieken több a közönségfilm. 
Vannak továbbá kifejezetten filmes csatornák. Soroljatok fel példákat 
mindháromra! Hol kínálnak magyar filmeket? 

3.    Soroljátok fel azokat az internetes felületeket, amelyeken művészfilmeket, 
illetve közönségfilmeket lehet nézni! Ezek közül melyik ingyenes? Melyik 
felületen kell fizetni? Hol lehet elérni a magyar filmeket?  

Összefüggések
7. lecke
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Felső sor: a szolnoki TISZApART mozi büféje, a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínház 
nézőtere és homlokzata 
Alsó sor: multiplex mozi büféje és nézőtere
Jobbra: Illés György emléktáblája az egri Uránia Mozi és Rendezvényközpont falán  

A magyar film történetében sajátosan alakul a közönség- és a szerzői 
film jelenléte. A hangosfilmkorszak első, 1931-től 1945-ig tartó sza-
kaszában a közönségfilm volt a meghatározó, de a műfajok kínálata 
igen egyoldalú volt, hiszen eleinte szinte csak vígjátékok készültek, 
majd 1939-től ehhez felzárkózott a melodráma. Más műfajok – bűn-
ügyi film, sci-fi, kalandfilm – csak elvétve születtek, a művészi törek-
vések pedig végképp kisebbségben maradtak.

4.    Nevezzetek meg két vígjátékot és egy melodrámát az 1931–1945-ös 
korszakból!

A második világháború után a magyar film a propaganda szolgálatába kény-
szerült. 1945-től 1953-ig tartott a sematizmus korszaka, amelyből Gert-
ler Viktor Állami Áruházát emeltük ki a 23. leckében. Az állami ideológia 
szolgálata azt jelentette, hogy nézők a filmekben azt látták, amit az újságok-
ban vagy a plakátokon olvashattak: a szocialista rendszer sikeres. Ugyanak-
kor a filmek hatalmas közönségsikereket értek el, talán azért, mert ugyan-
olyan hősöket vonultattak fel, amilyenekkel a nézők a munkahelyükön 
találkozhattak, sőt, amilyenek maguk is voltak: lelkes munkások és parasztok 
szerepeltek a vásznon. 



123

1954-től a magyar film lassan elindult a művészi újjászületés útján, s ez el-
vezetett a hatvanas évek új hullámához. Ekkor született meg a szerzői film 
elmélete, a fogalom a rendező egyéni stílusában készült filmeket írja le. 
A hatvanas években tehát Jancsó Miklóssal az élükön Magyarországon meg-
jelentek a szerzők, de még dolgoztak a populáris film mesterei is, mint pél-
dául Keleti Márton. A két filmtípus kiegyensúlyozott jelenléte eredményezte 
a magyar film hatvanas évekbeli virágkorát. Az akkori művészi eredménye-
ket és közönségsikereket azóta sem szárnyalta túl a magyar filmkultúra.

5.    A 23. lecke szövege alapján ismételjétek át, hogy milyen kiemelkedő filmek születtek az 
1954-től 1989-ig tartó időszakban!

Filmajánló

Keleti Márton legismertebb filmje az 1965-ös A tizedes meg a többiek. 

Bizonyos regényfeldolgozások a közönségfilm körébe tartoznak, olyannyi-
ra, hogy néhány közülük tartja a mindenkori nézőcsúcsot. Tulajdonképpen 
képeskönyvekről van szó, amelyek követik a regények cselekményét. Két 
példa: Az aranyember (Gertler Viktor, 1962) és az Egri csillagok (Várkonyi 
Zoltán, 1968). 

A hetvenes évektől a szerzői film került előtérbe, tehát az egyensúly ismét 
megbomlott, ám most az 1945 előttivel ellentétes irányba billent a mérleg 
nyelve. A 23. leckében a szerzői mezőnyből a szociografikus filmeket és a 
kísérleti iskola alkotásait emeltük ki. 

A szerzői és a közönségfilm határán állnak azok a szatirikus történetek, 
amelyekben az alkotók a társadalom visszásságait kritikus megközelítésben 
vizsgálják. Ilyen a Gyarmathy Lívia – Böszörményi Géza alkotópáros Isme
ri a szandi mandit? című 1969-es munkája, amely újhullámos eszközökkel 
mutatja be egy szocialista üzem szervezetlenségét. András Ferenc Veri az 
ördög a feleségét (1977) című filmje populárisabb hangot üt meg, de tár-
sadalomkritikája keserűbb. Két jellemző fogalom a hetvenes évekből és a 
filmekből: a  hiánygazdaság fogalmával azt jelölték, hogy egy-egy kereset-
tebb termékhez hozzájutni ismeretség útján lehetett – mindez kedvezett az 
„urambátyám”-világban uralkodó korrupció kialakulásának. Ezeket a viszo-
nyokat ábrázolja Sára Sándor Holnap lesz fácánja (1974), amely parabolisz-
tikus módon, kicsiben, egy nyaralóhely életében mutatja be, ami nagyban, 
társadalmi szinten jellemző. 

A közönségfilmes kínálatból kétfajta kalandfilmet emelünk ki. András  
Ferenc Dögkeselyűje (1982) egy önbíráskodó taxis történetében ragadja meg 
a korabeli viszonyokat: az akkoriban kialakuló maszekvilágot és az igaz-
ságszolgáltatás hiányosságait. A másik típusú kalandfilmet az importált 
hősök filmjeinek nevezik. A Piedone-kultuszt ülteti át magyar viszonyokra 
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A pogány Madonna (Bujtor István és Mészáros Gyula, 1980). Ez a film in-
dítja el az Ötvös Csöpi-történeteket, amelyek a Bud Spencer és Bujtor István 
közötti hasonlóságon alapulnak. Az olasz színész magyar szinkronhangja 
legtöbbször Bujtor volt.

A rendszerváltás után tovább él a szerzői filmes hagyomány, ez a magyar 
filmtörténetben tapasztalható folyamatosság egyik összetevője. A jelentős 
kortárs szerzői filmesekről a 24. leckében beszéltünk. 

6.    A 24. leckében tárgyalt szerzők közül ki jelentkezett új filmmel abban az évben, amikor ez 
a tankönyv a kezetekbe kerül? Nézzétek meg a filmet, ha lehet, közösen! Hogyan kapcso-
lódik a rendezőnek ez az új munkája azokhoz a filmekhez, amelyekről korábban szó volt? 

7.    Melyik volt a legsikeresebb magyar film abban az évben, amikor ezt a könyvet olvassá-
tok? Nézzétek meg a filmet! Helyezzétek el azok között az alkotások között, amelyekről a 
könyvben szó volt!

8.    Tamás, a Valami Amerika egyik szereplője (Pindroch Csaba játssza) nem is olyan titokban 
művészfilmet rendezett. Ez a kis betét a legsikeresebb közönségfilmen belül nem más, 
mint művészfilm-paródia. Figyeljétek meg, hogy a Valami Amerika a művészfilm milyen 
vonásait figurázza ki!

9.    Valamennyi korszakban készültek midcult filmek. Ezekről elsősorban a 7., 23., 24., 25. 
és a 27. leckében, illetve ebben a fejezetben olvashattatok. Gyűjtsétek össze a címeket és 
a rendezőket, írjátok melléjük az évszámukat! A filmélményeitekből nevezzetek meg to-
vábbi alkotásokat (természetesen lehetnek külföldiek is)! Emlékezzetek rá, hogy ezeknél 
a besorolásoknál sok szempontot kell figyelembe venni, illetve a kultúra rétegei közötti 
határok elmosódnak!

   

ÖSSZEFOGLALÁS

A művészfilm tekintélye 1945 óta töretlen a magyar szellemi életben. A kö zön-
ségfilm az 1931–1945 közötti időszakban volt erős, illetve folyamatos megújuláson 
megy keresztül a mai napig. Egy-egy korszakban a szerzői és a közönségfilmes 
törekvések egyensúlya jelzi a filmkultúra egészséges állapotát. 

Kulcsszavak

Szerzői vagy művészfilm, kö-
zönség- vagy populáris film. 

Olvasnivaló

„Minden egyes forgatókönyvvel tanul az ember.” Beszélgetés Divinyi 
Rékával. In (szerk.) Kollarik Tamás – Köbli Norbert: Magyar forgató
könyvírók I. MMA MMKI, 2017. Documenta Artis 1. 53–67. oldal
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30. 
Gyerünk a moziba be!

A közönségfilm:  
a műfaji paletta összetétele

„Ízi rájder, öcsém!” 
(Csoki [Csuja Imre] szövege az Üvegtigrisben)

Utolsó leckénkben a 24. és a 29. lecke közönségfilmes részeihez kapcsolódunk. 
Azt nézzük meg, hogy a közönségfilm a magyar film egyes korszakaiban mi-
lyen műfajokban jelenik meg.

 

Bevezető feladat. „A filmműfaj nálunk és más nemzeteknél.” Leckénkben több filmes 
műfajt említünk majd: szerepel benne vígjáték, melodráma, történelmi film, bűn ügyi 
film, western és thriller. Válasszatok ki közülük egyet! Öt diából álló prezen tá ció ban 

mutassátok be ennek a műfajnak a kialakulását és jelenlétét az egyetemes film  tör  té- 
netben! A lecke elolvasása után pedig válaszoljatok arra a kérdésre, hogy milyen időbeli eltoló-
dásokat láttok a nemzetközi és a magyar folyamatokban! A magyar műfajfilm miként követi és 
milyen módon alakítja át a nemzetközi törekvéseket? Az általatok választott műfaj magyar 
képviselői az adott zsáner eszközeivel hogyan válaszolnak a hazai társadalom helyzetére, prob-
lémáira, igényeire és álmaira?

A KÖZÖNSÉGFILM AZ IDŐBEN

A magyar közönségfilm több szempontból egyoldalú. Egyrészt elosz lá sa 
igen egyenlőtlen: bizonyos kor  szakokban meghatározza a kínálatot, má-
sokban szinte teljesen háttérbe szo-
rul.

A néma- és a korai hangosfilm ko-
rában, azaz a kezdetektől 1945-ig a 
közönségfilm volt a meghatározó. 
A közönségfilmet a vígjáték uralta, 
majd 1939-től megjelent a melodrá-
ma, amelyre példaként a korábbiak-
ban a Halálos tavaszt hoztuk.

Kalmár László: Halálos tavasz
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Az 1945-től 1989-ig tartó időszak nagyobbik szakaszát a 23. leckében a szo-
cialista korszak filmművészetének neveztük (1948–1989). A se ma tizmusról 
(1948–1953) a közönségfilmmel kapcsolatban azt mondtuk, hogy a szocia-
lista realista filmek a nézők ideológiai nevelését célozták meg, ezért a töme-
gek nyelvén igyekeztek beszélni. Példaként az Állami Áruház szolgált.

A Kádár-kor (1956–1989) közönségfilmjét érdemes évtizedekre bontva tár-
gyalni. 

A hatvanas évekre a szerzői és a közönségfilm egyensúlya jellemző, ami a 
virágkor egyik össze tevője volt. Az utóbbira példaként Keleti Márton A ti
zedes meg a többiek című filmjét hoztuk, illetve kiemeltük Jókai Mór és 
Gárdonyi Géza regényeinek feldolgozásait. Ez utóbbiak a nézettségi listák 
élén vannak a mai napig. A két adaptációt történelmi kalandfilmnek lehet 
nevezni.

A hetvenes években alig született a népszerű 
filmkultúrához sorolható alkotás. Ebből az idő-
szakból a szatírákat emeltük ki. A szatíra ugyan 
nem filmműfaj, de például a Veri az ördög a fele
ségét című filmet közönségfilmnek tekinthetjük, 
hiszen a maga korában rendkívül népszerű volt, 
és a frissességét máig sem vesztette el. A szatírák 
esetében vígjáték társadalombíráló változatáról 
van szó. 

A nyolcvanas években ugyancsak szegényes a 
műfaji kínálat. A kalandfilmes eszközöket al-
kalmazó, bűnfilmnek is nevezett Dögkeselyűt 
kivételként érdemes kiemelni, hiszen olyan kul-
tuszfilm, amely a mai nézőt is megragadja. Az 
importált hősök filmjei ugyancsak továbbélnek 
– a sorozat első darabja A pogány Madonna.

A rendszerváltás után ismét kiegyenlítetté 
vált a két filmtípus aránya. A vígjátékok folya-
matosságát a Meseautó-korszak remake-jei,  
a megújulást a Valami Amerika és az Üvegtigris 
folytatásai jelzik.

Képek Gaál Béla Meseautó és Székely István 
Hyppolit, a lakáj című filmjéből

Várkonyi Zoltán: Egri csillagok

Összefüggések
7. lecke
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A KÖZÖNSÉGFILM – NÉHÁNY JELLEMZŐ MŰFAJ 1989 UTÁN 

Ebben a részben a műfajokat tekintjük át, a közönségfilm mint filmtípus 
ugyanis mindig azonosítható egy-egy műfajjal. Nagyon fontos hangsúlyoz-
ni, hogy a magyar műfajfilm a vígjáték kivételével alig jelentkezik egyszerű 
formában. Nincs például tiszta thriller, a társadalmi viszonyok sajátosságai 
miatt nincs tiszta western, a horrornak vagy a sci-finek csupán egyes elemei 
jelennek meg. Ezzel függ össze a magyar zsáner alapvető sajátossága: sok 
a kevert műfajúságot mutató film, illetve fontosak a műfaj-átértelmezések, 
ezeket parafrázisnak is hívjuk.

A vígjáték minden korszakon átível, és a mai napig őrzi népszerűségét. Az 
1989 utáni időszakból a fenti filmek mellett az eddigiekben a BÚÉKot emel-
tük ki. A műfaj egyik változatát képviseli a fekete komédia, amely a magyar 
változataiban áttevődhet a történelmi film keretei közé, illetve keveredhet a 
horror elemeivel (Bodzsár Márk: Drakulics elvtárs, 2019). A black comedy 
– történelmi film – horror együttállás egyszerre jelzi a szerzői szándékot a 
műfaji eszközök használatára és paródiájára. Tulajdonképpen áltörténelmi 
filmet látunk, amely kiforgatja a horror megszokott fordulatait.

A melodráma a második világhá-
ború kitörésekor zárkózott fel a víg-
játék mellé. A szerelmi háromszög, 
az érzelmek útjába álló tragikus 
események, az elválás és egymásra 
találás mint melodramatikus ese-
ménysor Herendi Gábor Lora című 
2007-es filmjében látható. 

A harmadik népszerű műfajunk a történelmi film, amelynek gyártása szin-
tén egyenletesnek mondható, ám hogy melyik korszakot idézik meg az alko-
tók, az a film keletkezésének társadalmi-politikai viszonyaitól függ. Beremé-
nyi Géza A Híd embere (2002) Széchenyi István alakján keresztül mutatja be 
a reformkor történéseit. A történelmi anyag olyan filmekben is megjelenik, 
amelyekben erősebbek a kalandfilm elemei, ilyen a Kincsem és A Viszkis.

Herendi Gábor: Lora

Bereményi Géza: 
A Hídember
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1.    A korábbi leckékből gyűjtsétek össze a történelmi filmeket! Eddig jórészt a megjelenésük 
sorrendjében tárgyaltuk ezeket, most rendezzétek őket új összefüggésbe: milyen történel-
mi korszakban játszódnak? 

Negyedikként a sajátos helyzetben lévő bűnügyi film műfajcsaládját érde-
mes kiemelni. Klasszikus krimi nálunk alig készült. Gigor Attila Nyomozója 
(2008) kiváló példa arra, hogy a rendező miként forgatja ki egy bűncselek-
mény kiderítésének cselekménysémáját: a tettes korábban válik ismertté, 
mint az áldozat, a tettes továbbá maga veszi át a detektív szerepét. A pa-
rafrázis ugyanakkor műfajok keveredésével valósul meg, hiszen a filmben 
vannak thrilleres vagy akár horrorisztikus elemek, de a fekete humornak is 
fontos szerep jut.  

A western magyar változata az eastern, aminek 
már az elnevezésében megjelenik az átértelmezés 
szándéka. A Talpuk alatt fütyül a szél (Szomjas 
György, 1975) a jók és a rosszak, a bűnt üldözők 
és a törvényszegők történetét magyar viszonyok 
közé helyezi, és egyúttal megmutatja a kelet- 
közép-európai társadalmi helyzet visszásságait: 
a hatalom képviselői és a rablók között nincsenek 
éles határok. Miklauzic Bence Parkolója (2014) 

a westernt más módon gondolja újra, hiszen a 
cselekmény nem a pusztákon játszódik, hanem 
Budapest közepén. A cselekményséma azonban 
felismerhető: a harc a küzdő felek között egy 
földdarabért zajlik, igaz, a földdarab csupán egy 
parkolóhely. A  magányos hős alakját a Délibáb 
(Hajdu Szabolcs, 2014) idézi fel, a Hortobágy hely-
színeiben jól azonosítható továbbá a westernből 
ismerős sík pusztaság. Hajdu Szabolcs: Délibáb

Szomjas György: Talpuk alatt fütyül a szél

Miklauzic Bence: 
Parkoló
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A thriller eszközei történelmi díszletek között jelennek meg Bergendy Péter 
A  vizsga (2011), illetve Szász Attila: A berni követ (2014) című filmjében. 
Mindkét film az 1956-os forradalom után játszódik. A feszültségkeltés esz-
közei és az információadagolás eljárásai kötik össze őket – a néző néha töb-
bet, máskor kevesebbet tud a szereplőknél.

2.    Válasszatok ki egy közönségfilmet a legújabb termésből! Milyen műfajokat mozgat a film 
és milyen módon?

Áttekintésünk végén két olyan filmet ajánlunk, amelyekre nem annyira 
műfajok átértelmezése, mint keverése jellemző. A Kontrollról és A martfűi 
rémről van szó (Sopsits Árpád, 2016). Antal Nimród filmje egyszerre thriller 
és bűnügyi film, A martfűi rém 
pedig horrorisztikus elemekkel 
mondja el egy megtörtént bű-
nügy történetét. A műfaji esz-
közök ezekben a művekben az 
egyéni alkotói látásmód szolgá-
latában állnak, tehát mindkettő 
közel kerül a szerzői filmhez. 

   

ÖSSZEFOGLALÁS

A lecke első részében megmutattuk a közönségfilm helyét a filmtörténeti kor-
szakokban. A második részben műfajok sorsát vizsgáltuk az 1989-cel kez-
dődő időszakban. A filmműfajok a magyar közegben ritkán jelentkeznek tisz ta 
formában. A műfajok keveredése és alkotói átértelmezése gazdag kí ná latot ered-
ményez. A kortárs magyar film mindent megtesz a műfaji paletta szí ne sítéséért. 

Kulcsszavak

Vígjáték, black comedy, horror, 
melodráma, történelmi film, 
tör ténelmi kalandfilm, bűnügyi 
film, eastern, western, thriller, 
para frá zis.  

Olvasnivaló

Az ózdi Nemzeti Filmtörténeti Élménypark oldala: http://www.
nfe.hu/

Ha személyesen látogattok el Ózdra, akkor pró-
báljátok ki a green screen lecsúszópályát, a jelmez-
tárat, a filmes karaokét, illetve olvassátok el a ma-
gyar film történeti bemutató szövegeit.

Antal Nimród: Kontroll (2003)
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