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Előszó
Kedves Kollégák! Kedves Diákok!
A kilencedikes Magyar nyelv tankönyv a kerettantervnek
megfelelően két témát dolgoz fel, és ráadásként egy szemelvénygyűjteményt közöl.
Az első fejezet a kommunikáció folyamataiba ad bevezetést, míg a második fejezet a grammatikai rendszer
mélyebb megértését segíti.
A kommunikációs fejezetnek a témája több szempontból is fontos, már csak azért is, mert valamennyien részei,
célpontjai és szereplői vagyunk a kommunikációnak és
a tömegkommunikációnak. Fontos megértenünk ezek
működési mechanizmusait, ha hatékonyan akarunk
kommunikálni, ha az eszközrendszer figyelmes és tudatos használói akarunk lenni, és el szeretnénk kerülni,
hogy a médiumok meg a technikai eszközök használjanak minket, netán a kereskedelmi reklámok szabják meg
életünk irányait.
A második rész grammatikai ismeretei pedig azért nélkülözhetetlenek, mert kevésbé tudjuk pontosan kifejezni magunkat, ha nem vagyunk tisztában annak a nyelvi
rendszernek az eszköz- és szabálykészletével, amelyet
folyamatosan használunk. S ha nem pontosan fejezzük ki
emberi tartalmainkat, azt családi és baráti kapcsolataink
is megsínylik, hiszen a pontatlan, elnagyolt vagy hamis
közlések félreértésekhez vezetnek.
A tankönyv harmadik része nem tanulni valót kínál,
hanem olvasmányokat közöl a magyar nyelvről. Olyan
írók gondolatait olvashatjuk benne, mint Kazinczy
Ferenc, Arany János, Babits Mihály vagy Kosztolányi
Dezső, és olyan kiváló tudósokét, mint Gombocz Zoltán
vagy Négyesy László. Míg a tanulást segítő leckék egyegy részletkérdést vesznek szemügyre, ezek az olvasnivalók távolabbról pillantanak anyanyelvünkre, és átfogó
képet adnak annak sajátosságairól, jellegéről.

A nagy fejezetek leckékre tagolódnak, amelyekben az
ismeretközlő szövegek mellett számtalan feladat segíti
a megértést, de segíti annak fejlesztését is, hogy jobban
együtt tudjunk működni a csoportokban társainkkal, és
ezzel észrevétlenül későbbi, felnőtt életünk együttműködési kompetenciáit is fejlettebbé tegyük. A leckékhez a
tananyagon túl kétfajta kiegészítő modul is kapcsolódik.
Az egyik a Biblia és kommunikáció , amelynek segítségével a Szentírás metaforikus nyelvének, a különféle
fordítások megoldásainak tanulmányozásán keresztül
saját nyelvhasználatunkhoz gyűjthetünk tanulságokat.
A másik visszatérő kiegészítő rész a Képes beszéd ,
amely a napjainkban egyre fontosabb szerepet betöltő
vizuális kommunikáció világának jelenségeivel foglalkozik.Minden leckéhez kapcsolódik egy egész oldalas
infografika is, amely alkalmat ad a tanultak ismételt
átgondolására, a részletek után a nagy egész együttes
átlátására.
Igyekeztünk segíteni abban is, hogy a tankönyvi felületek egymáshoz kapcsolódó elemei közt könnyebben
átlátható legyen a kapcsolat. Ennek megfelelően a főszövegben látható apró számok mindenkor megmutatják,
melyik szakasz tanulságát mely feladatok révén tudjuk
elmélyíteni és sajátunkká tenni. Ugyancsak a megértés és
feldolgozás könnyítését szolgálja az a koncepció, hogy az
egyes alcímek minden esetben kérdésként jelölik meg a
témát. Milyen is lehetne az a tanulás, az az ismeretszerzés,
amely nem létező kérdésekre, nem meglévő kíváncsiságra válaszolna? Bízunk benne, hogy minden könyvhasználó érvényesnek fogja találni ezeket a kérdéseket, és
valóban érdekelni fogják az arra adott válaszok – vagyis
magának a tananyagnak az elemei is.
Jó tanulást kívánnak
a kötet alkotói!
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I. fejezet
Kommunikáció
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1.

A kommunikáció
tényezői és funkciói
Kommunikáció mindenütt?
Az információelmélet alapján kommunikáció minden,
ami információtovábbítást eredményez, függetlenül attól, hogy milyen jelrendszerben, kóddal történik. Érdemes
végiggondolni az emberi kommunikáció civilizációs útját
a jeltüzektől kezdve egészen a skype-olásig. A kommunikáció szóban a latin communio (’közösség’) tő jelentése él
tovább: ’közössé tétel’ értelemben. Az állatok – hangokkal,
mozgással, magatartással vagy más, ingerekkel kifejezett –
információcseréje pillanatnyi üzenet az állat belső állapotáról és a körülményekről, a veszélyről: egy jelhez egy jelentés
kapcsolódik.
Az emberi kommunikáció a beszélő által használt
egyezményes nyelv és a beszédben hozzá kapcsolódó
nem nyelvi kifejezőeszközök segítségével történik, ezért
a beszélő üzenetét attól függetlenül lehet kifejezni, hogy az
a valóságra jelen, múlt vagy jövő időben vonatkozik, esetleg
képzelet, vágy vagy feltételezés szülötte. 1. 2.
Miféle áldás az emberi nyelv?
A nyelv az ember társas lény voltából következő, folyamatosan változó képződmény, amely a társas együttműködés hatására jött létre. Az állati kommunikációhoz képest az emberi nyelv nyitott rendszer, vagyis a jelek fizikai formájukban
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A semmi ágán ül szivem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szeliden
s nézik, nézik a csillagok.
(József Attila: Reménytelenül – részlet)

Feladatok
1. Az állati kommunikációban nem lehet múltra és
jövőre utalni, hazudni, kérdezni.
Alkossatok csoportmunkában „De szeretnék gazdag
lenni! címmel rövid történetet az állati kommunikáció
e jellemzőinek betartásával!
A szöveg műfaját, formáját
szabadon megválaszthatjátok.
Hasonlítsátok össze egymás
történeteit a tartalom és a
választott forma szempontjából is!

nem kötődnek egy jelentéshez, ezért elvonatkoztathatók a
helyzettől és végtelen számban kombinálhatók. Ezzel indult el maga a kulturális evolúció, ami a tudás továbbadását
biztosítja nemzedékről nemzedékre. Miféle velünk született
képesség, hogy a környezetünkben hallott kommunikációból tudjuk elemezni a nyelvi szabályokat? Kisgyerekkorodban te sem szabályokat tanultál a környezetedben, hanem
példákat, nem is feltétlenül hibátlan példákat, mégis képes
voltál kiemelni a helyes használati szabályokat. Az anyanyelv
szempontjából tehát olyan beszélő (nyelvhasználó) vagy,
aki ennek a nyelvhasználatnak a tudatosításával lettél képes
anyanyelveden kommunikálni. Azóta más nyelveken is próbálod ugyanezt, esetleg fordított útvonalon: a rendszer felől
közelítve a kommunikáció felé.
A kommunikáció legfontosabb szerepe a tájékoztatás,
információcsere. Példa erre a legtöbb tankönyvi mondat.
De mindennapjainkban alig van semleges kijelentés vagy
kérdés, hiszen érzelmeink kifejezése emberi szükséglet,
akár szavakkal, akár anélkül történjék. Nahát, megcsináltad?
De szép! vagy: Milyen kár, de sajnálom. Ha valakinek emelt
hangon azt mondják idegennyelv-órán: Az emberi nyelv
egyetemes jelrendszer, ezért képesek vagyunk más nyelveket is
elsajátítani – miközben a szöveg magát a nyelvet értelmezi
és magyarázza (ez az ún. metanyelvi funkció), további funkciót is hordoz: felhívó szándék társul az előbbihez kb. így:
Te is meg tudod tanulni, láss hozzá végre!
A kommunikáció fontos eleme maga a kapcsolattartás, köszönéskor ennél többet nem is akarunk: Szia, Pali!
A poétikai funkció az egyéni nyelvi megformáltság alkotói szintje nyelvben, előadásban, megjelenési formában
egyaránt:

Vizsgáljátok meg a korlátozás előnyeit/hátrányait!
Mi okozta a legnagyobb kihívást a feladatban?
Mennyire élvezhető vagy sikeres szövegváltozatok születtek?
2. a) Gyűjtsétek össze egy
néhány pontos felsorolásban, mit tanulhat az ember az állati kommunikáció
megfigyeléséből!
b) Készítsetek táblázatot arról, mi szab korlátot az állati
kommunikációnak, és mi az,
ami az emberinek!

3. a) Készítsetek rövid vázlatot a következő feladat
minden egyes részkérdéséhez! Mit vennétek figyelembe, ha szóban kellene bemutatkoznotok
• az anyanyelveteken;
• egy tanult nyelven anyanyelvieknek;
• olyan hallgatóságnak, akiknek nem ismeritek a nyelvét;
• írásban, anyanyelven;
• írásban közvetítő nyelven;
• közvetítő jelekkel (pl. képek)?

3.

Összegezzétek a munkátokat egy gondolattérképen!
b) Milyen tényeket lehet öszszegyűjteni az anyanyelvre
vonatkozóan?
c) Milyen egyezményes jelrendszerekkel tud kommunikálni, aki valamilyen érzékszervi sérüléssel él?

Beszéd vagy nyelv?
A két fogalom elválaszthatatlan, de nem szinonimái egymásnak. A nyelv az emberi kommunikáció kiemelt
kódja és lehetősége. Egyéni alkalmazását, tulajdonképpen magát a nyelvhasználatot nevezzük beszédnek, függetlenül attól, hogy hangzó beszédről vagy írott
változatáról, esetleg mai írott-beszélt változatáról (pl.
SMS) legyen szó. A beszéd tehát a legjellemzőbb emberi tulajdonság. Ezt érdemes külön megjegyezni, mert
az életben sok minden múlik azon, hogyan beszélünk,
miként kommunikálunk. Szerencsére az egyéni nyelvhasználatnak van örökölt és tanult oldala is, ezért mindez fejleszthető és tudatosítható.
A beszéd és a nyelv különbségéből adódik, hogy
ugyanaz a tárgy, például egy leírt szöveg a konkrét beszédben szólhat a közlőről, a befogadóról, a szituációról,
a kommunikációs folyamatról vagy akár a közlő–címzett viszonyról. Próbáljátok meg ezen szempontok valamelyike szerint elmondani Petőfi Sándor Füstbe ment
terv című versét! Könnyen érzékelni fogjátok, hogy a
nem nyelvi (nonverbális) kommunikáció eszköztárából szinte minden elemet be lehet vonni a játékba, és
bizony ezek hatására többféleképpen is elmozdul az üzenet: akár az ellenkező hatásra válthat. 4.
Kommunikáció a kommunikáción túl?
Az emberi kommunikáció jellemzője tehát, hogy a közlés sok csatorna részvételével történik, nem csak szavakkal vagy csak szavak nélkül. Sőt, mivel az ember nem
tud nem részt venni a kommunikációban, ezért maga a
közlés hiánya, a válasz nélküliség is hordozhat jelentést.
A nonverbális kommunikációban
• a tekintet és a mimika,
• a mozgásos kommunikáció – gesztus, testtartás, térközszabályozás,
• különféle külső jelzések (ruha, haj, díszek),

4. Csoportokban játsszátok el a fehér cédulán szereplő mondatok egyikét
úgy, hogy az adott mondat
szóljon
a) a közlőről,
b) a befogadóról,
c) a kommunikációs folyamatról,
d) a közlő–címzett viszonyról!
Megjöttem!
Nagyon finom volt.
Bocsánat!

5. a) Találjatok ki kis csoportokban olyan helyzeteket,
amelyekben a metakommunikáció hitelteleníti vagy teljesen megváltoztatja, viszszavonja a szavakban kimondottakat. Adjátok elő a
jelenetet, és a többi csoport
fejtse meg az üzenetet!
Ha jól sikerült a bemutatás,
a metakommunikációval felülírt üzenet ér célba, nem a
szó szerinti.
b) Majd fordítsátok meg a
játékot, és adjatok elő olyan
helyzetet, amikor a szigorú

• a kommunikáció időviszonyai (gyorsaság, lassúság,
az idő uralása)
üzenhetnek
• a többiekhez való viszonyomról,
• magamról (milyen vagyok),
• a hangulatomról, érzéseimről.
Ezek a jelzések általában együtt, egymást kiegészítve
vagy megerősítve kísérik a verbális kommunikációt. Lehetnek tudatosak is, hiszen a beszélő tudja, hogy hatást
váltanak ki a beszélgetőpartnerből.
A most felsorolt nem verbális kommunikációs eszköztárra épül a beszédhez közvetlenül kapcsolódó
metakommunikáció is. Az elnevezés szó szerinti utalás
a kommunikáción túli, kísérő mozzanatokra. Metakommunikációról tehát csak akkor beszélünk, amikor nem
tudatosan élünk kísérő jelzésekkel: elmosolyodunk,
összeszűkül a szemünk, vagy hátrébb lépünk. A címzett
természetesen értelmezi, kódolja ezeket a jelzéseket,
amelyek sokszor akár felül is írhatják az üzenet tartalmát. Például jellegzetes árulkodó mozdulatok, mint
a szájtakarás, orrvakarás, egy kézmozdulat vagy váratlan
elszólás nagyon megváltoztatja a szavak üzenetét. 5.
Beszélni nehéz?
A hangzó beszédben (vokális kommunikáció) az értelemtükrözésre is alkalmas hangsúly, hanglejtés, a tagolást befolyásoló beszédtempó, ritmus és szünet vagy a szituációhoz
igazított hangerő, hangszín a szóbeli (verbális) kommunikációt kísérő jelenségek, amelyeket tudatosan alkalmazhatunk az értelemtükrözés és a jobb hatásfok elérésére. 6.
A verbális kommunikációt kísérő vokális és nonverbális
eszközök amellett, hogy segítik az üzenet megértését, befolyásolhatják is a hallgatót. Épp ezért a hatékony kommunikációhoz fontos tudatosítanunk a következő, Montágh
Imre munkássága alapján megfogalmazott hatásokat is:
• a metakommunikáció – a beszélő személyiségéről árulkodik;

vagy ijesztő szóbeli közlést
enyhíti, sőt szinte érvénytelenítik a metakommunikációs jelzések!
Hol találkoztatok ilyen helyzetekkel?
Beszéljétek meg, miért szükséges, hogy az emberi kommunikáció többszintű legyen!
6. a) Állítsátok össze a hatásos kiselőadás kiskátéját
10 pontban!
Feltétlenül szerepeljen benne egyszerű tanács

•
•
•
•
•
•

a hangsúlyra,
a hanglejtésre,
a beszédtempóra,
a ritmusra,
a hangerőre,
a hangszínre
vonatkozóan!
Mi az, amit nem könnyű általánosan megfogalmazni?
b) Te melyik jelenséggel
tudsz a legkönnyebben és
melyikkel a legnehezebben
bánni?
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• a hangvétel – tükrözi a hallgatóságról alkotott véleményt (pl. alázatos, leereszkedő, fölényes, közönyös);
• a hitelesség, az azonosulás mértéke – a beszélőnek a
közleményről alkotott véleményét közvetíti (pl. hiteles,
cinikus, túljátszott).
Kommunikációs akadálymentesítés?
A verbális és a nonverbális kommunikáción kívül nyelvhasználatunkat befolyásolja a környezet is, amelyben a
kommunikációs szerepeket elsajátítottuk. Az egyes
kommunikációs szerepekhez kapcsolódhatnak rossz beidegződések is, melyek kommunikációs zavarokat okozhatnak (pl. a gátlásosság).
Saját érdekünkben érdemes visszagondolnunk rá,
milyen jelzések vagy közlések akadályozhattak minket
abban, hogy igazat szóljunk vagy megszólaljunk. Megtalálhatjuk azokat a közléssorompókat (pl. kizökkentő mondat, gesztus, hangjelzés), amelyek megzavarják
a szándékunkat (vagy rájövünk, mi akadályozunk velük másokat), és akkor van esélyünk ezek elhárítására.
A zökkenőmentes kommunikáció gyakran a beszélőtársak nyelvi viselkedésén múlik.
A kommunikáció során az olyan megnyilatkozások, amelyek eltérítik a kommunikációs partnert saját
szándékaitól kommunikációs gátakat képeznek (pl.
kioktatás, faggatózás, utasítás). Ezeket elkerülni vagy
megszüntetni csak odafigyeléssel és tudatos nyelvi viselkedéssel lehet.

Identitás a kommunikációban?
A mindennapi közvetlen kommunikációban nem feltétlenül megoldani, elvégezni akarunk valamit, nem is a
partnerrel való viszony beállítására törekszünk, egyszerűen csak jó benyomást szeretnénk magunkról kelteni a
másikban. A szoros viszonyban állókkal ez a kapcsolatkialakítást szolgálja, ismeretlenekben inkább a rólunk alkotott kép tudatos vagy tudattalan befolyásolásáról szól.
A másikban keltett benyomás akkor hat legjobban, ha
valódi identitást fejez ki. Ilyenkor a kép valósághű. Ha ki
nem alakult identitást vetítünk ki, zavarjeleket szoktunk
kibocsátani: elpirulunk vagy zavarba jövünk.
A kommunikációban a beszélő olykor valamilyen
egyedi nyelvi cselekvést hajt végre a közléssel, vagy a
hallgatót készteti cselekvésre. Ezt beszédtettnek nevezik, mert ilyenkor közvetlenül összekapcsolódik a nyelv
a cselekvéssel, ilyen például az eskütétel, a kiállítások
vagy konferenciák megnyitása vagy a keresztelés és a fogadalom is.
felmentem.

Na, megállj!

Siess, elkésünk!

Biblia és kommunikáció
Ha az egyiptomi tíz csapás történetét mai füllel hallgatjuk, meseszerűnek látszik, túlságosan is fantasztikus, sorozat-jellegében túlfeszítettnek hat, maguk a csapások pedig
furcsák, groteszkek: miért pont békák?, miért épp szúnyogok?; hogy juthat Istennek ilyen bizarr dolog eszébe, mint a
vizek vérré változtatása? Nem is annyira csapásnak tűnnek,
mint inkább bosszantásnak, mintha az egyiptomiak végsőkig való felidegesítése és frusztrálása lenne a cél. Egyet
azonban ma is ugyanolyan világosan megértünk, ahogyan
minden kornak meg kellett értenie: hogy a történések jelek, amelyeknek jelentést kellene tulajdonítani. Pontosan
az történik, mint minden hétköznapi kommunikációs folyamatban is: jeleket adunk szóval, cselekedettel, arckifejezéssel, versben üzenve, közlekedési lámpával. S aki érzékeli
a jelet – mint itt a fáraó, annak jelentést kellene generálnia
hozzá. Végül sikerül neki, de csak nagy sokára.
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soha többé nem teszem!

elfogadom.

esküszöm!

Áron kinyújtotta karját Egyiptom vizei fölé, erre előjöttek a békák és elborították Egyiptom földjét. De a
varázslók ugyanezt tették tudományukkal, és békákat
hoztak Egyiptom földjére. A fáraó hívatta Mózest és
Áront, s így szólt hozzájuk: „Kérjétek az Urat, hogy vegye
el a békákat rólam és népemről, én viszont elengedem
a népet, hogy áldozatot mutasson be az Úrnak.” Mózes ezt felelte a fáraónak: „Rendelkezzél velem. Mikor
imádkozzam érted, szolgáidért és népedért, melyik időt
kell kijelölnöm, hogy a békák tőled, alattvalóidtól és házaitoktól eltávozzanak, s csak a folyóban maradjanak
meg?” „A holnapot” – felelte. Ő pedig így folytatta: „Történjék akaratod szerint: ebből majd megtudod, hogy
senki sem hasonló Jahvéhoz, a mi Istenünkhöz. A békák
eltávoznak tőled házadból, szolgáidtól és népedtől, s
csak a folyóban maradnak meg.” (Kiv 8,2–7)
1. Keressetek a mai világban olyan nagyobb közösséget,
akár az egész emberiséget érintő történéseket, amelyeket
jelként lehet értelmezni!

A KÖZVETLEN EMBERI
KOMMUNIKÁCIÓ CSATORNÁI

verbális

Nem verbális Kulturális szignálok
(vokális és
metakommunikáció)

1. beszéd
2. írás

(pl. öltözködés, hajviselet,
testfestés)

1. mimika
2. tekintet
3. hangnem, hanghordozás
4. mozgásos
-gesztusok
-testtartás
-térközszabályozás

valóság

– kontextus (ismeretek, összefüggések, előzmények)

A komunikáció folyamata
beszédhelyzet

üzenet

FELADÓ/közlő

(pl. a nyelv)

(az adott pillanat)

kód

CÍMZETT/BEFOGADÓ
ZAJ

csatorna
hang

LÁTÁS TAPINTÁS

(pl. beszéd, (pl. írás, (pl. Brailletelefon)
levél)
írás)

A komunikáció FAJTÁI

(pl. valódi zaj,
működési hiba,
más nyelvre váltás,
másik beszélgetés,
ﬁgyelemzavar)

FUNKCIÓI

kétirányú

tájékoztatÓ

magánjellegű

nyilvános

kifejező

közvetlen

közvetett

felhívás, meggyőzés

szándékos

nem szándékos

kapcsolatra utaló

egyirányú

(olvasás, tévézés)
(közvetlen-közvetett)
(közös térben vannak )
(előadás)

(beszélgetés, levél, telefonálás, vita)
(közvetlen-közvetett)
(chat, jegyzet, üzenés valakivel)
(téves hívás)

RÉSZTVEVŐK SZÁMA SZERINT:
/CSOPORTKOMMUNIKÁCIÓ/
/ÖNMAGÁVAL/
/TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ/
/SZEMÉLYEK KÖZÖTT/

(célja az információátadás/szerzés)
(érzelmek tudatása)
(célja a másik aktivizálása)

(kapcsolatteremtés, -tartás, zárás, pl. köszönések)

metanyelvi szerep

(értelmező szerep: beszéd a nyelvről,
maga a nyelvtan)

poétikai

(esztétikai, művészi hatás)
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2.

A tömegkommunikáció
hatásai

Mi a tömegkommunikáció?
Mindennapjaink legtermészetesebb élménye, hogy olyan
információk vesznek körül bennünket, amelyek feladóját
nem ismerjük, és nem személyesen szólítanak meg minket, mégis hozzánk szólnak. Ha bekapcsoljuk a tévét, ha
az autóban szól a rádió, ha fellapozunk egy magazint vagy
éppen egy jó programra bukkanunk valamelyik internetes közösségi oldalon, egyaránt a tömegkommunikáció
valamilyen megnyilvánulási formájával találkozunk. A
tömegkommunikáció a kommunikáció olyan fajtája,
ahol a feladó egyidejűleg közvetít üzenetet befogadók sokasága, általában meghatározható célközönség számára, mindig valamilyen közvetítő eszközön
keresztül. Ezeket a közvetítő eszközöket nevezzük öszszefoglalóan médiának. (A hétköznapi nyelvben a tömegkommunikáció és a média kifejezéseket hasonló jelentésben használjuk.) 1.

megváltoztak az információ „fogyasztásával” kapcsolatos
szokásaink: az internet a kommunikáció, és ezzel együtt a
tömegkommunikáció új, az eddigiektől sokszor gyökeresen eltérő formáit teremtette meg.
A kommunikációról tanultuk már, hogy lehet egyirányú vagy kölcsönös, közvetett vagy közvetlen. A tömegkommunikáció hagyományos formái, a nyomtatott
sajtó, a rádió és a televízió egyirányú és közvetett
információátadásra adnak lehetőséget, ahol a befogadó
többnyire passzív.
Az interneten azonban az a természetes, ha a kommunikáció nemcsak egyirányú, hanem kölcsönös, az információ fogyasztója aktívan, közvetlenül részt vesz benne:
kommentel, megoszt, böngészik, tartalmakat tölt le és fel.
A magáncélú és a nyilvános megszólalások határai is elmosódnak: gondolj például a kommentekre, blogbejegyzésekre vagy a közösségi oldalak posztjaira.
Mindez pedig a tömegkommunikáció új módjait
hozza magával, miközben annak hagyományos formái,
műfajai is megváltoznak.

Hogyan tájékozódtak az emberek húsz éve? És ma?
Az internet széleskörű elterjedése előtt – és az idősebb
generációk esetében ma is – a világról való tájékozódás
legfontosabb forrása a televízió volt. Mára alapvetően

Feladatok
1. a) Próbáld számba venni,
hogy tegnap délután óta a
tömegkommunikáció milyen formáival találkoztál!
b) Válassz közülük három
különbözőt, és határozd
meg a következőket!
• Ki az üzenet feladója?
• Kik a címzettek, a célközönség?
• Milyen csatornán keresztül jut el az üzenet a befogadókhoz?
• Milyen kódo(ka)t használ
az üzenet?
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• A kimondott, szó szerinti
üzenet mögött találsz-e
rejtett szándékot? Ha
igen, mi ez?
c) Vannak kedvenc műsoraid, honlapjaid, újságaid?
Melyek azok a tulajdonságai
ezeknek, amelyekkel meg
tudnak nyerni mint médiafogyasztót?

2. A technika fejlődésével
a mobiltelefon funkciója is
változott. Ma már több ezernyi applikáció segíti mindennapjainkat.
a) Gondold végig, te milyen
alkalmazásokat használsz!
Melyiket miért tartod hasznosnak?
b) Milyen alkalmazást ajánlanál a következő témákhoz? Az egyes témákhoz
kapcsolódó választásaidat
fogalmazd meg egy-egy rövid ajánlásban!

• egészségmegőrzés
• nyelvtanulás
• vásárlás
• szórakozás
• kapcsolattartás
c) Válassz egyet az ajánlott
applikációk közül, majd tervezz hozzá egy reklámot!
Gondold végig, mi a reklám
üzenete, kik a célközönség
tagjai, mivel szeretnél hatást
gyakorolni a befogadókra!

Milyen szerepet tölt be a média az életünkben?
A mai értelemben vett tömegkommunikációról nagyjából a huszadik század közepe, a televíziózás fokozatos
elterjedése óta beszélhetünk. A tömegkommunikáció
lehetséges céljai (a kommunikációs funkciók) a kezdetek óta hasonlóak: tájékoztatás, figyelemfelhívás (pl.
hírek, programok), a kultúra, műveltség átadása, tudásátadás, ismeretterjesztés – és legalább ilyen fontos cél
a szórakoztatás, illetve a véleményformálás, a közönség befolyásolása (reklámok, politikai propaganda) is.
A média jelentőségét aligha lehet túlbecsülni. A modern társadalmak működése elképzelhetetlen a tömegkommunikáció nélkül: a közös ügyeinkről való tájékozódásnak, a vitáknak, a kapcsolattartásnak és a közös szórakozásnak is teret ad, de a gazdaság és a kereskedelem sem
működik nélküle. A média átszövi a mindennapjainkat,
de meg kell tanulnunk felelősen használni: az információk tengerében eligazodni, válogatni, a hamisat és az értéktelent kiszűrni, a lehetőségekkel pedig jól élni; a média
fogyasztója helyett felhasználójává válni. 2. 3.
Mit jelent a tömegkommunikáció a web 2.0 korában?
A tömegkommunikáció hagyományos formáiban, a
nyomtatott sajtóban, a rádióban és a televízióban az üzenetet, a média tartalmát egy szűkebb csoport, újságírók
vagy más szakemberek állítják elő. Ez a kommunikáció
általában egyirányú: a befogadóknak nincs vagy kevés lehetősége van arra, hogy a feladónak visszajelezzenek. Az
üzenet célját és kiszámítható hatását a hagyományos médiában tehát ez a viszonylag szűk csoport határozza meg,
rendszerint egy tulajdonosi kör érdekeinek megfelelően.
Az interneten is jelen vannak a tömegkommunikáció
hagyományos formáihoz jobban hasonlító oldalak, ilyenek például az online hírportálok. Az internetes kom-

3. Próbáljátok összehasonlítani, hogy ugyanazt az
információt hogyan közvetítené a nyomtatott sajtó és
hogyan egy közösségi oldal!
a) 4–5 fős csoportban dolgozzatok!
Mindenki válasszon valamelyik közösségi oldalról egy
bejegyzést, akár sajátot, akár
ismerősét, amelyhez kép és
hozzászólások is tartoznak!

2 perc felkészülés után meséljétek el egy összefüggő
történetben mindazt, ami a
bejegyzésből, hozzászólásokból, lájkokból stb. megtudható úgy, hogy mindenki
számára minden fontos részlet érthető legyen!
A történet után mutassátok
meg a bejegyzést a többi
csoporttagnak! Ők ítéljék
meg, hogy valóban minden
információ kiderült-e az elmondott történetből!

munikációban azonban mára döntő változás zajlott le:
már nemcsak kiválasztott szakemberek, hanem (elvileg)
bárki előállíthat bármilyen széles közönség számára
szóló tartalmat. Web 2.0-nak vagy egyszerűen webkettőnek nevezik az internet – mára egészen természetessé vált
– működési módját, ahol az internet használói már nem
passzív befogadói az üzenetnek: minden felhasználó
aktívan részt vehet a tartalom előállításában, az internetes tartalmak készítői és felhasználói kapcsolatban állnak
egymással, közösséget alkotnak, egymással kommunikálnak, információkat osztanak meg. Ez a fajta kommunikáció tehát interaktív: nem egyirányú, hanem kölcsönös.
Ilyen tipikus webkettes szolgáltatások például a népszerű
közösségi és tartalommegosztó oldalak, az internetes enciklopédiák vagy a blogok (Facebook, YouTube, Wikipédia, az Országos Széchényi Könyvtár blogja stb.).
Az internetes kommunikáció új formáit összefoglalóan
közösségi médiának vagy újmédiának is nevezik: ez tehát
a felhasználók hálózatos kapcsolatain és a tartalmak szabad
előállításán alapul. Az újmédiára a hagyományos tömegkommunikáció jellemzői csak részben érvényesek.

b) Gondoljátok végig, hogy
mennyi idő kellett ahhoz,
hogy a bejegyzést szóban
„elmeséljétek”!
Ez körülbelül milyen terjedelmű szöveg lenne? Menynyi idő lenne elolvasni?
c) Vitassátok meg, hogy
melyik volt érdekesebb, a
történet hallgatása vagy az
eredeti bejegyzés!
,

4. a) Gyűjtsetek olyan hatáskeltő eszközöket, amelyeket a reklámok gyakran
használnak!
b) Vajon a személyes marketing, a televíziós, rádiós vagy
újságban megjelenő reklámok, vagy az online marketing a leghatékonyabb?
Rendezd őket e szempont
szerint sorrendbe! Ranglistádat indokold is személyes
tapasztalatodból származó
példákkal!
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Tudjuk-e, milyen hatással van ránk a tömegkommunikáció?
Az internetes médiafogyasztás mára a televíziózással
egyenrangú tevékenységgé vált, a 40 év alatti korosztály
pedig már több időt tölt internetezéssel, mint televíziózással. A nyomtatott sajtó olvasása eközben jelentősen
visszaszorult. Ez a tendencia a jövőben minden bizonnyal
tovább folytatódik.
Azzal a változással együtt, ami a tömegkommunikáció
terén az elmúlt évtizedekben zajlott, és ma is zajlik, úgy
tűnik, átalakul a médiát használó társadalom nyelvhasználata, gondolkodásmódja, kultúrája. Hogy ez a
változás legalább részben a médiának köszönhető-e, vagy
éppenséggel a média együtt változik a társadalommal, az a
kutatók által sem egyértelműen megválaszolt kérdés.
Népszerű vitatéma, hogy milyen hatással van a média
a befogadókra, különösen a fiatalokra. Ennek kapcsán leg-

BiBlia és kommunikáció A kommunista diktatúrák időszakában a Szovjetunióban és a hatalmuk
alá hajtott államokban (így Magyarországon is) ismert
fogalom volt a szamizdat. Azt jelenti, saját kiadás, és
olyan könyvekre utal, amelyeket a cenzúra nem engedett volna megjelenni, ezért titokban
nyomtatták és terjesztették őket. A
következőkben látni fogjuk, hogy
ilyen szamizdat kiadások már a bibliai
időkben is voltak, sőt az első „szamizdat” könyvégetésre már 2600 évvel
ezelőtt sor került.
„Akkor Jeremiás megparancsolta
Báruknak: „Én börtönben vagyok,
nincs rá lehetőségem, hogy elmenjek az Úr templomába, azért menj
el te, és olvasd fel a könyvtekercsből
az Úr szavait, amelyeket diktálásomra leírtál!” (Jer 36,5–6) Báruk
felolvassa a „szamizdatot” a főembereknek is, akik megdöbbennek a
szavakon, de a királynak is jelentik. Majd következik a
könyvégetés. „Valahányszor Jehudi három vagy négy
oszlopnyit elolvasott, a király levágta az írnok késével és a serpenyőben égő tűzbe dobta, míg az egész
tekercs el nem égett a serpenyő tüzében.” (Jer 36,23)
Vannak persze ellenzői is a könyvégetésnek:
„És bár Elnatán, Delaja és Gemarja kérlelte a királyt, hogy ne égesse el a tekercset, az nem hallgatott rájuk.” (Jer 36,25). Sőt, a szerzők ellen elfogató parancsot adott ki: „…megparancsolta, hogy
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többször a káros hatások miatti aggodalom szokott hangot
kapni. A kutatók többsége azonban óvatosabban fogalmaz: noha nincs egyetértés ebben a kérdésben, annyi biztosnak látszik, hogy a hétköznapi vélekedéssel szemben a
média önmagában általában nincs közvetlen és rendkívül
nagy hatással a befogadóra. (Kivételt jelent ez alól, ha egy
gyerek szülői kontroll nélkül találkozik nem neki való tartalmakkal.) Ennek sokféle oka van, ezek közül talán a legfontosabb, hogy a média nem az egyetlen olyan tényező,
ami az embereket befolyásolja: mellette nagy szerep jut a
családnak, a kortársaknak, az iskolának és más közösségeknek is, amelyek a média hatásait ellensúlyozhatják vagy
éppen felerősíthetik. A másik fontos ok, hogy a befogadó
tudatosan válogathat a média hatalmas kínálatából, azaz
– jó esetben – inkább használja, nem csak fogyasztja azt.
Erre a válogatásra pedig az képes, aki alapvetően ismeri a
média működési módját és hatásmechanizmusait. 4.

fogassák el Báruk íródeákot Jeremiás prófétával együtt. De az Úr elrejtette őket.” (Jer 36,26)
A„mennyei kiadó” azonban újabb„szamizdat” kiadást sürget:
„Miután a király elégette a könyvtekercset, amely a Jeremiástól
Báruknak lediktált szózatokat
tartalmazta, az Úr ezt a szózatot
intézte Jeremiáshoz: Végy elő egy
másik tekercset, és írd le azokat a
szózatokat, amelyek a Jojakim,
Júda királya által elégetett első tekercsre voltak írva.” (Jer 36,27–28)

Duccio di Bouninsegna köre:
Jeremiás próféta (1320 körül,
Keresztény Múzeum, Esztergom)
Így hát megszületik az újabb „szamizdat” kiadás:
„Akkor Jeremiás elővett egy másik tekercset, és odaadta
Báruk íródeáknak, Nerija fiának. Ez aztán leírta Jeremiás
diktálására annak a könyvnek minden szózatát, amelyet Jojaikim, Júda királya elégetett. Sőt még sok hasonló
tartalmú szózatot is hozzáfűzött.” (Jer 36,32)
Láthatjuk tehát, hogy az üzenet célba jutásában ellenérdekelt hatalmi centrumok már a bibliai korokban is mindent
megtettek a médiumok megsemmisítése érdekében, hogy
a közvetítő eszközzel együtt az üzenet is megsemmisüljön.

K
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ÚJSÁGÍRÓK

MÉDIA

CÉLKÖZÖNSÉG

tájékoztatás
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kultúraközvetítés
ismeretterjesztés
szórakoztatás
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KÖZVETETT
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PASSZÍV
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KÖZÖSSÉG
KÖZVETLEN
BÁRKI
KÖLCSÖNÖS
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3.

A tömegkommunikációs műfajok I.

A legalapvetőbb tájékoztató műfajok a hír és a tudósítás. Ezek közös jellemzője a tárgyilagosság, objektivitás: az újságíró álláspontja, személyes véleménye nem
jelenhet meg bennük.
A hír röviden, tényszerűen ad összefoglalót egy aktuális és közérdekű történésről. Válaszol az 5W+1H kérdésre
(az angol sajtó hagyományából: Who? What? When?
Where? Why? How? – azaz: Ki? Mi? Mikor? Hol? Miért?
Hogyan?). Tényközlő hír önmagában ritkán jelenik meg a
médiában, legtöbbször a hátteret, előzményeket bemutató hírmagyarázattal együtt szerepel.
A tudósítás ugyanazokra a kérdésekre válaszol, mint
a hír, azzal a különbséggel, hogy az újságíró személyesen jelen van a történés helyszínén, ezáltal pontosabb,
alaposabb és főleg hitelesebb beszámolót tud nyújtani.
Személyes véleménye a tudósításban sem jelenhet meg,
csak a helyszín hangulatát közvetítheti. 3. 4.

Tájékozódunk vagy szórakozunk?
A médiát ma az emberek többsége elsősorban a szabadidő
eltöltésére, szórakozásra és kapcsolattartásra használja.
A hírekről való tájékozódás, ami a hagyományos tömegkommunikációban elsődleges volt, ma a médiafogyasztók
többsége számára mindezek után következik. Ezzel együtt
a nyomtatott média szerepe is megváltozott: legtöbben a Mit csinál a riporter?
televízióból és az internetről tájékozódnak, politikai napi- A tájékoztató és a véleményközlő műfajok közötti
lapokból csak körülbelül az emberek egytizede. A nyomta- átmeneti műfaj az interjú és a riport.
tott sajtóban ez utóbbiaknál sokkal népszerűbbek a színes,
szórakoztató magazinok és a bulvárlapok (= könnyed, szórakoztató, az érdekességet, szenzációt hangsúlyozó, de híreH�����?
�����?
��?
�����?
ket is tartalmazó újságok, „pletykalapok”).
���?
Mégis fontos, hogy megismerkedjünk a hagyományos politikai napilapok alapvető műfajaival. Ezek
jelentik az újságírás alapját, minden más – televíziós,
��?
rádiós, internetes – műfaj ezekből fejlődött ki. 1. 2.
Miről muszáj hírt adni?
A sajtóműfajokat hagyományosan két csoportra
osztjuk aszerint, hogy elsősorban tájékoztatnak
vagy véleményt közölnek.

Feladatok
1. Készítsetek villámfelmérést az osztályban, online
kérdőívvel! Szerepeljenek
benne az alábbi kérdések:
Mennyi időt tévézel egy átlagos hétköznap?
Mennyi időt tévézel egy
hétvégi napon?
Mennyi időt internetezel
egy átlagos hétköznap?
Mennyi időt internetezel
egy hétvégi napon?
Négy lehetséges válasz adható:
A) 0-30 perc,
B) 30-60 perc,
C) 1-3 óra,
D) 3 óránál több.
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2. a) Az 1. feladathoz hasonló módon, előre megadott válaszlehetőségekkel
próbáljátok felmérni a tévézés/internetezés tartalmát is!
b) Az eredményeket vitassátok meg! Mi számít soknak, mi kevésnek?
c) Alkossatok két csoportot, és gyűjtsetek érveket
mindkét oldal mellett!
Kellene-e változtatni a médiafogyasztási szokásaitokon vagy sem?

3. a) Keressétek fel a Magyar Távirati Iroda honlapját
(mti.hu)! Regisztráljatok egy
e-mail-cím megadásával a
továbblépéshez!
Böngésszetek a hírek között!
(Ne keverjétek össze a közleményeket a hírekkel!)
Találtok-e köztük számotokra érdekeset?
b) Vizsgáljátok meg a hírek felépítését! Mi a közös
bennük? (A hírek vastagon
szedett első, összefoglaló
mondatát a sajtónyelvben
leadnek nevezik.)
Mi magyarázza ezt a felépítést?

4. a) Csoportban dolgozzatok! Válasszatok egy hírt
az MTI honlapjáról! Írjátok
át olyan stílusban, ahogy
egy bulvárlapban megjelenne! Válasszátok ki a csoport legjobbját!
b) Tartsatok felolvasást az
osztály előtt!
c) Értékeljétek, milyen stíluseszközök nem jelenhetnének meg az MTI hírei
között!

Az interjúban az interjúalany az újságíró kérdéseire
válaszol. Az újságíró irányítja a beszélgetést kérdéseivel
és rövid közbevetéseivel, de háttérben marad.
Terjedelme és stílusa változatos lehet: a rövid információszerzéstől az egy témát alaposan körbejáró nagyinterjún keresztül az interjúalany személyiségét, életét
középpontba állító mélyinterjúig.
A riport összetett műfaj: egy fontosnak ítélt közéleti
jelenséget, eseményt, helyzetet mutat be, a háttér feltárásával, elemzésével, értékelésével. Az újságíró aktív részese az eseményeknek, személyes élményeit, tapasztalatait
írja meg. A riportban megjelenhetnek a hír, a tudósítás,
az interjú elemei is, de a novellához is hasonlít: helyszínleírással, szereplőkkel, cselekménnyel, fordulattal. Jellegzetes válfaja a szociológiai riport, amely egy társadalmi
jelenséget mutat be, és a tényfeltáró riport, amely a nagyközönség által nem ismert vagy éppen a nyilvánosság elől
elrejtett, de sokakat érintő visszásságokat tár fel. 5.
Mikor jelenhet meg az újságíró véleménye?
A véleményközlő, más néven publicisztikai műfajok
mindig a szerző álláspontját, szubjektív véleményét mutatják be, érvekkel megtámogatva.
A cikk az újságírásban – a szó hétköznapi jelentésénél szűkebb értelemben – egy összetett műfaj neve,
amely tájékoztat valamiről, magyarázatot fűz hozzá, és
érvekkel alátámasztott véleményt is megfogalmaz. A vezércikk nemcsak szerzője, hanem az újság szerkesztőségének álláspontját tükrözi valamilyen nagy jelentőségű
kérdésben, a lap kiemelt helyén közölve.
A kommentár egy hírhez fűz magyarázatot és értékelő véleményt rövidebb, sűrítettebb megfogalmazásban. Adatokon, tényeken alapul, az olvasót segíti ezek
összefüggéseinek megértésében.
A jegyzetben az újságíró egy aktuális, sokszor hétköznapi jelenség kapcsán fogalmazza meg gondolatait

5. Keressétek fel a Magyar
Sajtófotó Pályázat honlapját! Böngésszetek a képek
között! A legutóbbi év díjazott képei között keressétek
meg a „képriport” kategória
helyezettjeit!
a) Fogalmazzátok meg, miért lehet ezeket a képsorozatokat riportnak nevezni!
b) Párban dolgozzatok!
Készítsetek villáminterjút!
Egyikőtök valamelyik kép
szereplője legyen, a másik
az újságíró!
Ha jól sikerült, ismételjétek
meg az osztály előtt!
c) Értékeljétek, mitől sikerült
jól, kevésbé jól az interjú!

6. Csoportban dolgozzatok! Készítsétek el saját
– nyomtatott vagy kézzel
írt és rajzolt – napilapotok
címlapját! A témákat az iskola és az osztály életéből
vegyétek! Válasszátok ki, mi
minden kerüljön a címlapra,
utána rendezzétek el! Képeket is helyezzetek el rajta!
(Segítségül érdemes képeket keresni az interneten a
nyomtatott napilapok címlapjairól.)
Állítsátok ki az elkészült címlapokat, és értékeljétek egymásét!

röviden, személyes hangon, színesen. Közel áll a szépirodalomhoz.
A glossza szellemes, ironikus, szókimondó, vitázó
írás. Tömören és csattanósan, legtöbbször humorral
kritizál valamilyen közéleti jelenséget, visszásságot.
Az olvasói levél a nyomtatott sajtót teszi némileg
interaktívvá: benne nem hivatásos újságíró, hanem
egy olvasó fejti ki véleményét.
A kritika valamilyen kulturális vagy művészeti alkotást (filmet, könyvet, színházi előadást, kiállítást,
tévéműsort stb.) mutat be és értékel. A részletes műkritika alapos elemzést és értékelést nyújt. A recenzió
célja, hogy bemutassa a közönség számára az alkotást,
és röviden értékelje is. Az ajánlás rövidebb bemutatás, elsődleges célja az érdeklődés felkeltése. 6. 7.

RIPORTER KERESTETIK!
Készítsetek néhány perces rádió- vagy tévériportot
az iskolában! Válasszatok közérdeklődésre számot
tartó témát! Tervezzetek: minek jártok utána, hogyan mutatjátok be a témát, kinek, milyen kérdéseket tesztek fel stb.! Szánjatok időt a felvett anyag
megvágására, összeállítására is!

A mikrofonnál Molnár Dániel sportriporter,
1987

7. a) Írjatok 7-8 mondatos
könyv- vagy filmajánlót!
A mű legfontosabb adatain kívül a tartalmára csak
utaljatok, az érdeklődést
felkeltve, személyes véleményt is megfogalmazva!
b) Min változtatnátok, ha
egy filmes portál számára
kellene filmajánló posztot
írnotok ugyanerről a filmről? Mivel egészítenétek ki
a szöveget? Mit hagynátok
el? A szöveg stílusán alakítanátok?

8. Állítsatok össze egy-egy
rádióműsorokat és podcastokat ajánló listát a következő célcsoportoknak! Egyegy listátokon legalább öt
tétel szerepeljen!
• fiatal lány, aki mindig
kíváncsi a zenei újdonságokra
• középkorú hölgy, aki
rajong a komolyzenéért
• idős úr, aki a rádióból
tájékozódik a különféle
kulturális témájú programokról
• középkorú férfi , aki
leginkább rockzenét
hallgat
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Mit hallgatunk a rádióban?
A rádiót a hallgatók többsége a felmérések szerint háttérrádiózásra használja, autóvezetés vagy munka közben, ők
legtöbbször a zenei csatornákat keresik.
A rádió a benne megszólalók miatt sokkal személyesebb élményt tud nyújtani, mint a nyomtatott sajtó.
A rádióbeszélgetések és riportok emiatt népszerű rádiós
műfajok.
A rádió az újmédia világában is jelen van: a podcast
egyre népszerűbb internetes műfaj, ahol a hallgató kiválaszthatja a számára érdekes tartalmakat, lényegében saját
rádióműsort állíthat össze. 8.
Mit nézünk a tévében?
A televízió az internet korában is a legnépszerűbb médiatípus. Az interneten érkező információtömeghez képest a tévénézők általában néhány kedvenc csatornát követnek, amelyek szerkesztett műsorfolyamot kínálnak,
összeválogatott tartalommal. (A média kapuőr funkciójának nevezik ezt: a nézőhöz az jut el a külvilágból és
olyannak fogja látni azt, amit a média bemutat és amilyennek bemutatja.) A televízióban legnépszerűbbek a
sorozatok és a szórakoztató műsorok.
A kereskedelmi televíziók olyan üzleti vállalkozások, amelyek a reklámokból vagy előfizetésekből tartják
fenn magukat: a magas nézettségért népszerű műsortípusokat kínálnak. A közszolgálati televíziók állami tulajdonban vannak, feladatuk az, hogy a nézőket kiegyensúlyozottan, pártatlanul tájékoztassák, a kisebbség és a

Biblia

és kommunikáció
A tömegkommunikáció
célja a hírek, üzenetek eljuttatása az emberekhez, s az különbözteti meg a kommunikáció más formáitól, hogy minél több
címzetthez kívánja eljuttatni a mondanivalóját. Mivel Isten
üzenete szintén nem csupán egyik vagy másik emberhez szól,
hanem mindenkihez, az egész emberiséghez, ezért a Bibliát,
ennek az isteni üzenetnek a hordozóját és továbbítóját igazi
tömegkommunikációs médiumnak, közvetítő eszköznek tekinthetjük. A hír szerzője és forrása ebben az esetben maga
Isten, címzettje pedig a mindenkori ember, korra, fajra, nemre tekintet nélkül. De médiumok azok a próféták, angyalok,
emberek és közösségek is, akiknek szavaival az isteni üzenet a
Bibliába került, s akik továbbadják Isten üzenetét.
Sokszor hallhatjuk például a karácsonyi születéstörténetben az angyal szavait:
„Íme, nagy örömet adok tudtul nektek, és az lesz majd az
egész népnek. Ma Megváltó született nektek, Krisztus, az
Úr, Dávid városában.” (Lk 2,10–11).
Megfigyelhetjük a közlésben, hogy a „nektek” fogalmát
milyen hangsúlyosan bővíti ki, és szélesíti, jelezve a mindenkihez szólás szándékát: „az egész népnek” örömhír lesz ez. Mindenkinek, nem csak azoknak, akik hallják, vagy akik aktuálisan
olvassák az írásban is rögzített szavakat.
De az Ószövetségben, Jeremiás könyvében is találunk
olyan szakaszokat, amelyek a sok emberhez szólás, a mindenkinek szóló üzenetközvetítés szándékát hangsúlyozzák.
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többség igényeit is kielégítésék. A szórakoztatás mellett
több politikai és kulturális tartalmat nyújtanak. (A televízióhoz hasonlóan a rádióban is kereskedelmi és közszolgálati adókat találunk.)
Mi a reklámok szerepe?
A reklámok hatásukban és olykor népszerűségükben is
vetekednek a hagyományos médiaműfajokkal. Hogy ne
váljunk kiszolgáltatottá velük szemben, érdemes megismernünk hatáskeltő eszközeiket. Ezek egyrészt lélektaniak (vágyak felkeltése az áru iránt; boldogság ígérete;
vonzó életmód, életérzés; híres vagy vonzó emberek,
szakértők; bűntudat felébresztése stb.), másrészt filmnyelvi eszközök (vágás, ritmus, színek, zene, grafikus elemek,
szövegek stb.). A szakemberek szerint a sikeres reklámok
elsősorban nem a termék fizikai tulajdonságait mutatják
be, hanem a közönséget nyerik meg maguknak.
Tájékozódjunk szórakozva?
Jellegzetesen mai médiajelenség az infotainment
(az information + entertainment [információ + szórakoztatás] angol szavakból). Bizonyos hírműsorokban,
elsősorban a kereskedelmi televíziókban, a bulvárlapokhoz hasonlóan keverednek a közérdekű hírek a szórakoztató tartalmakkal, pl. hírességek magánéletének vagy
szenzációs eseményeknek a bemutatásával. De az infotainment általában is jellemző a mai médiára, hiszen a
tájékoztatás és a szórakoztatás közti határ egyre inkább
elmosódik benne.
„Akkor az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat, és
így szólt hozzám: Íme, ajkadra adom szavaimat, ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyomlálj és rombolj,
pusztíts és szétszórj, építs és ültess.” (Jer 1,10).
Számunkra most nem az a lényeges, hogy kegyetlenül hangzik a pusztítás és rombolás mozzanata.
A lényeges, hogy szavak továbbításáról van szó, és hogy ezek
a szavak egész nemzetek és országok népességéhez szólnak
– valóban mindenkihez tehát, igazi tömegkommunikációs
céllal.
S a bibliai hír valóban tömeget érint:
„A tömeg láttára (Jézus) fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így
tanította őket.” (Mt 5,1).
Szent Pál pedig különösen is hangsúlyozza, hogy amit
hallott a közösség, azt adja is tovább, más közösségekhez is
juttassa el:
„Ha nálatok már felolvasták ezt a levelet, gondoskodjatok róla, hogy a laodiceai egyházban is felolvassák.
Ti pedig olvassátok el a laodiceaiakét.” (Kol 4,16).
1. Miféle kommunikációs gesztussal ruházza fel Isten Jeremiást a prófétai szólás képességével?
2. Milyen kommunikációs csatornát vagy médiumot helyettesített a felolvasás Szent Pál korában? Ma hányféle médium
közvetíthetné Pál üzeneteit?

TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS
MŰFAJOK I.
SAJTÓ

TÁJÉKOZTATÁS
(information)

RÁDIÓ

INFOTAINMENT
(’szórakoztatva
tájékoztatás’)

TELEVÍZIÓ

SZÓRAKOZTATÁS
(entertainment)

SAJTÓMŰFAJOK
TÁJÉKOZTATÓ MŰFAJOK
(objektív)
hír

interjú

tudósítás

riport

VÉLEMÉNYKÖZLŐ MŰFAJOK
(szubjektív)
kommentár
jegyzet

glossza

olvasói levél

kritika

A MÉDIA MINT KAPUŐR
VÁLOGAT
MEGSZERKESZT
VIRTUÁLIS
VALÓSÁGOT
TEREMT
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4.

A tömegkommunikációs műfajok II.
Miben új az újmédia?
Mint az előző leckékben láttuk, a webkettő korában alapvetően megváltozott a tömegkommunikáció fogalma.
Az újmédiában a tartalom létrehozásában elvileg bárki
részt vehet, nemcsak egy szűk csoport közvetít információt sokak felé. Az interneten ma már majdnem kétmilliárd
weblap létezik (többségük persze elavult, nem frissül),
Magyarországon körülbelül hétszázezer. Ez mind a tömegkommunikáció része.
A magáncélú és a nyilvános kommunikáció közti
határ elmosódott: ha valamelyik közösségi oldalon bejegyzést teszünk (posztolunk), valamit megosztunk vagy
lájkolunk, azt többnyire magáncéllal tesszük, de ha egy
ismert ember teszi ugyanezt a szélesebb közönségnek
szánva, az már nyilvánvalóan a tömegkommunikáció része. A hagyományos tömegkommunikáció célja és hatása kiszámított, tudatosan tervezett, míg az újmédiában,
ahol bárki oszthat meg tartalmakat, tudatos tervezésről
csak korlátozottan beszélhetünk, a modern média hatásairól pedig egymással is vitázó tanulmányok sora szól.
A hagyományos média alapvető céljaihoz, a tájékoztatáshoz, a szórakoztatáshoz, a befolyásoláshoz az újmédiá-

ban az interaktivitás révén mindig hozzákapcsolódik a
kapcsolattartás funkciója: a kommentek, vélemények,
megosztások révén folyamatosan kapcsolatban lehetünk
a média többi használójával vagy akár magával a tartalom
előállítójával. 1. 5.
Hogyan olvassuk az online híreket?
Az újmédiában a tömegkommunikáció hagyományos
formái is jelen vannak, természetesen megváltoztatott
módon. A nyomtatott napi- és hetilapoknak elérhető az
online (internetes) kiadása is, amely kevéssé tér el a
nyomtatott változattól.
Az online hírportálok azonban, amelyek leginkább
a hagyományos napilapokhoz hasonlítanak, alkalmazkodtak a megváltozott médiahasználati szokásokhoz. Tartalmuk folyamatosan frissül, azonnal reagálnak
a világ történéseire, sokszor élőben (írásban vagy videón) is közvetítik azokat. Mivel terjedelmük alig korlátozott, sokkal több és többféle tartalmat tudnak nyújtani.
A hírek, politikai elemzések kiegészülnek, gyakran keverednek ismeretterjesztő és bulvártémákkal, a napilapokéhoz hasonlóan rovatokba rendezve, a nyitóoldalról
pedig közvetlenül elérhetők más, a portál által ajánlott
oldalak is. Az online hírportálok mellett a legtöbbet látogatott oldalak közé tartoznak az online magazinok és
bulvárlapok is.
Ez az információbőség műfaji és nyelvi változásokkal is jár. A hagyományos sajtóműfajokat az online média szabadabban kezeli, itt alig találunk „tiszta” műfajú
írásokat. Természetesen sok a kép, és az írásos cikkeket
egyre több film, kisvideó helyettesíti, illetve egészíti ki.
A cikkek gyakran nyelvileg is kötetlenebbek, különösen a véleménycikkek fogalmaznak a nyomtatott sajtó-

Feladatok
1. a) Keressetek az általatok ismert közösségi oldalakon egy-egy bejegyzést
ismert szereplőktől:
• egy írótól,
• egy énekestől,
• egy sportolótól,
• egy közéleti szereplőtől!
Nézzétek át, hányan lájkolták, osztották meg és kommentelték!
b) Milyen céllal született a
bejegyzés?
Milyen hatást ért el?
Tekinthető-e ezek alapján a
tömegkommunikáció egyik
műfajának a bejegyzés?
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2. a) Nézzetek utána az interneten, melyek a legolvasottabb nyomtatott napilapok és a legolvasottabb
internetes hírportálok!
b) Válasszatok ki és hasonlítsatok össze két nyomtatott napilapot és két internetes hírportált az alábbi
szempontok alapján!
• a címoldal/nyitóoldal tartalma
• a címoldal/nyitóoldal elrendezése
• az újság egészének szerkezete

• képek/filmek és szöveg
aránya
• címek stílusa
• reklámok mennyisége,
tartalma
c) Fogalmazzátok meg, mi
magyarázhatja a hasonlóságokat és különbségeket!
d) Válasszatok egy-egy cikket mindegyik lapból,
amely ugyanazt az aktuális
témát dolgozza fel, és hasonlítsátok össze tartalmilag és nyelvileg!

3. a) Az osztály egyik fele
egy nyomtatott napilapot,
másik fele valamelyik online
hírportált olvassa 5 percig –
mindenfajta megkötöttség
nélkül!
b) Mindenki jegyezze fel,
hány cikkbe olvasott bele,
és hány cikket olvasott végig! Hasonlítsátok össze a
két csoport eredményeit!
c) Néhány témánál végezzetek „mélyfúrást”! Ki milyen mélységben ismeri a
témát? Hasonlítsátok össze
ebből a szempontból is a
két csoportot!

nál közvetlenebb, szabadabb stílusban – alkalmazkodva
az internetes nyelvhasználat kötetlenségéhez.
Az online média új olvasásmódot is hozott: noha a
nyomtatott napilapokat sem szokás az elejétől kezdve végigolvasni, az online sajtónál ilyesmi fel sem merül. Az információ özönében a számunkra érdekes tartalmat keressük; az áttekintő, böngésző és főleg válogatni tudó olvasás
képessége ehhez nélkülözhetetlen. 2. 3.
Mitől népszerűek az új műfajok?
Az internetes médiában új műfajok is születtek, amelyeket a tágan értett tömegkommunikáció részének tekinthetünk: ilyenek például a blogok (internetes naplók) és
a vlogok (videóblogok), illetve a közösségi oldalak szélesebb közönségnek szánt bejegyzései, posztjai. Ezek népszerűsége elsősorban a személyességen és a közvetlenségen alapul: a hagyományos médiához képest amatőr
eszközökkel élnek, de éppen ezzel kerülnek közelebb a
befogadóhoz. Témáikkal, stílusukkal és megjelenési formájukkal is a hétköznapi felhasználókhoz állnak közel, az
„egy közülünk” élményét nyújtják. Ezzel együtt jár, hogy
ezek a tartalmak gyakran kétes értékűek.
A legnépszerűbb vlogok készítőit és a közösségi oldalak legtöbb követővel rendelkező szereplőit az újmédia
véleményvezéreiként, influencerként tartják számon,
joggal, hiszen a felmérések szerint a 30 év alattiak körében
ismertebbek és népszerűbbek a hagyományos média szereplőinél. Ezt a befolyásolási képességet a kereskedelem
is felismerte: sok influencer kifejezetten azzal a céllal készíti fotóit és videóit, hogy rejtetten vagy nyíltan valamilyen terméket reklámozzon. 4. 5. 6.
Miért „szabad enciklopédia” a Wikipédia?
Az újmédia közösségi, interaktív jellege korábban soha
nem látott lehetőséget nyújt az „alulról szerveződő” kezde-

4. a) Készítsetek felmérést:
az osztályban hányan követik valamelyik vloggert!
Gyűjtsétek össze az okokat,
miért tartják követésre érdemesnek?
b) Nézzetek utána, kik a világ, illetve az ország legnépszerűbb vloggerei! Gyűjtsétek össze néhányuk videóinak jellemzőit!
• témák
• tartalmi ötletek
• stílus, szóhasználat
• szöveg és kép aránya
• filmes megoldások (felépítés, ritmus, vágás, képi

megoldások, nézőpontok,
beállítások, zene stb.)
c) Párban dolgozzatok! Készítsetek kétperces kisvideót, amelyben valamelyik
vlogger stílusát utánozzátok, esetleg parodizáljátok!
Az osztályban közösen értékeljétek a munkákat, a
mintáikkal összehasonlítva!
5. Tanulmányozzátok Ferenc pápa Twitter-oldalát!
Milyen szerepet tölt be a hívek és a Szentatya kommunikációjában?

ményezésekre, olyan tartalmak megszületésére, amelyek
létrehozásában bárki részt vehet. Ennek jellegzetes példája a Wikipédia. Az oldal ma már a világ legnépszerűbb,
legtöbbet használt enciklopédiája, több mint háromszáz
nyelven megjelenik, az angol nyelvű változat több mint
ötmillió szócikket tartalmaz. Lényege, hogy a szabályok
betartásával bárki részt vehet a fejlesztésében, összességében több tízmillió szerkesztője van. A tartalom megbízhatósága éppen ebből a nyilvánosságból ered: a nagy számú
szerkesztő megvitatja, pontosítja vagy törli a szócikkeket.
De ugyanez jelenti a korlátait is, hiszen nem ismerjük a
cikkek szerzőit, hozzáértésüket. Ha igazán pontos és megbízható információra van szükségünk, ahhoz a szócikkekben megadott forrásokat ellenőriznünk kell, illetve más,
megbízható forrásokat is fel kell keresnünk.
Ki dönti el, hogy mivel találkozunk az interneten?
A tudatos internethasználókra jellemző, hogy több forrásból tájékozódnak a világ eseményeiről, és többféle véleményt is megismernek. A közösségi média valós működése azonban sokszor éppen ez ellen hat. Egyre többen
vannak, akik nem közvetlenül valamelyik hírportálról,
hanem az általuk látogatott közösségi oldalakról tájéko-

6. a) Nézzétek meg saját
vagy hozzátok közel álló
társatok közösségi oldalán a
hírfolyam utolsó 20-30 bejegyzését! Mennyi és hányféle információval találkoztok?
Milyen világot mutatnak öszszességében?
b) Szervezzetek vitát: milyen hátránnyal járna, ha az
ebben a 20-30 bejegyzésben szereplő információkról
nem szereznétek tudomást!
Gyűjtsetek egymással ütköző érveket!

7. a) Nézzétek meg a ted.
com oldalon Eli Pariser
Beware online filter bubbles
című 2011-es TED-előadását
magyar fordítással!
Alá tudjátok támasztani
saját tapasztalataitokkal az
internetes szűrőbuborékról
elmondottakat?
b) Milyen ellenszerei lehetnek a szűrőbuborék káros
hatásainak? Írjatok egy diákoknak szóló, tanácsadó cikket a témában!
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zódnak, azokkal a hírekkel és véleményekkel találkoznak,
amelyeket a közösségi oldal számukra felkínál.
A legnépszerűbb internetes oldalak pedig személyre
szabottak: a közösségi és keresőoldalak a korábbi lájkjaink, megosztásaink, korábbi online tevékenységünk alapján döntenek arról, hogy milyen posztokat és találatokat
lássunk először. Internetes tevékenységünket ugyanis folyamatosan gépi intelligencia elemzi és értékeli. Azaz az
internet először azt mutatja meg nekünk, amiről feltételezi, hogy látni szeretnénk.
A kevéssé tudatos internethasználók egy idő után már
csak nekik tetsző hírekkel és véleményekkel találkoznak, a
kényelmetlenséget jelentő információkkal nem, ráadásul
erről gépek döntenek helyettük. Létrejön körülöttük az
úgynevezett „véleménybuborék” („filter bubble”), amely
elzárja, illetve torzítva engedi át a valóságot. Ennek pedig
beláthatatlan kárai lehetnek, hiszen óriási teret nyitnak a
politikai vagy kereskedelmi célú manipulációnak, a „párhuzamos valóságokban” élő emberek pedig képtelenek közös
ügyeiket megbeszélni és ezekről közös döntéseket hozni. 7.
Milyen eszközökkel folyik a verseny a figyelmünkért az interneten?
Az internetes médiában verseny folyik a felhasználók figyelméért. A közösségi oldalakon is olyan képeket és
bejegyzéseket posztolunk, amelyekkel ismerőseink fi-

Biblia és kommunikáció

Egy tömegkommunikációs
üzenet célba jutását tehát nagyon sokféle külső erő akadályozhatja, ugyanakkor magának a kommunikációs folyamatnak a belső lényegéből adódóan is felmerülnek akadályok. Nagyon érdekes, ahogyan a bibliai részlet leírja ennek
a dekódolási folyamatnak a nehézségét:
„(Az etióp udvarnok Jeruzsálemből) visszatérőben kocsiján ülve Izajás prófétát olvasta. A Lélek arra indította Fülöpöt: „Menj és szegődj a kocsi mellé!!” Fülöp odasietett,
és meghallotta, hogy Izajás prófétát olvassa. Megkérdezte: „Érted, amit olvasol?” „Hogyan érthetném – felelte –, ha nincs, aki megmagyarázza nekem?” Aztán arra
kérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az udvari
tiszt megkérdezte Fülöpöt: „Mondd, kiről mondja ezt a
próféta, magáról vagy valaki másról?” Fülöp elkezdte a
magyarázatot, és az Írásból kiindulva hirdette neki Jézust. (ApCsel 8,28–35)

gyelmét felkeltjük – és ugyanezt teszi a közösségi média
legtöbb fóruma is.
A figyelem elnyerésének elsődleges eszközei a gyorsaság, frissesség, az érdekesség és sokszor a leegyszerűsítés. Az állandó frissesség kényszerének következménye
lehet, hogy a híroldalak cikkeinek megírására és ellenőrzésére kevesebb idő jut, ezek nyelvileg igénytelenebbek
vagy éppen hibásak lehetnek.
A figyelemért folyó verseny másik következménye,
hogy az oldalak a híreket igyekeznek minél színesebben,
érdekesebben tálalni, illetve gyakran jelennek meg szenzációhajhász (internetes szóhasználatban „kattintásvadász” – „clickbait”) cikkek köztük. Ha pedig egy cikk a széles közönség figyelmét igyekszik hatékonyan elnyerni, az
nem lehet igazán alapos és mély sem, hiszen a felhasználók többsége az információk tengerében, az internetes
„zajban” a gyorsan elérhető érdekességet keresi, nem tud
és nem is akar elmélyülni egy témában.
A verseny mögött üzleti és sokszor politikai érdekek
állnak. Minél több időt tölt ugyanis valaki egy adott internetes oldalon, annál több a lehetőség a reklámra, illetve
véleményének befolyásolására. Az internetes tevékenységünket elemző gépi intelligencia is így működik: a meglátogatott tartalmak alapján ezekhez hasonló, lehetőleg még
szenzációsabb tartalmakat kínál fel, azzal a céllal, hogy
még több időre az internethez kössön.
Megmagyarázom neked az asszony titkát, s a hétfejű és
tízszarvú vadállatét, amely hordozza. (Jel 17,6–7)
Az üzenet célba éréséért felelősséggel tartozik a feladó és a
befogadó egyaránt.
Szükség van rá, hogy figyeljünk egymásra. Mivel a beszélő a
szándékainkat is igyekszik érvényre juttatni, észre kell vennünk, mire irányul még a kommunikációs szándék a szavakon túl. Jó esetben a közlemény hiteles és ehhez a beszélő
helyes megoldást, éppen megfelelő formát választ, mint az
idézett bibliai helyeken. A befogadó nyitottá válik, ha bizalmat érezhet, mert hiteles számára a megnyilatkozás.
1. Miért kell fenntartással fogadnunk a véleményvezérlő
szándékot a kommunikációban?
2. Mi a különbség a magyarázat, értelmezés és a manipuláció, befolyásolás szándéka között?
3. Mi ad hátteret, hitelt az apostol bemutatott szándékának?

Fülöp tehát ebben az esetben a kódfejtés folyamatának
segítője. Másutt arról olvashatunk, hogy egy „angelus interpres” (’értelmező, tolmácsoló angyal’) segíti a jelek értelmezését:
„Tudod már, miért jöttem el hozzád? Nézd, most tudtodra adom, mi van megírva az igazság könyvében.” (Dán
10,20a)
Vagy a Jelenések könyvében: A látomáson nagyon elámultam. Az angyal megkérdezte: Miért csodálkozol?
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Duccio di Bouninsegna:
Fülöp apostol,
(1308–1311)
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5.

magát a világhálót. A hiperlinkekkel összekötött szövegek olvasása tehát modellezi azt, ahogyan általában az internetet használjuk. 1. 2.

Digitális szövegtípusok,
digitális nyelv
Hogyan olvasunk az interneten?
Mindenki tapasztalta már, hogy az interneten megtalálható szövegek többségét nem ugyanúgy olvassuk, mint a hagyományos, nyomtatott szövegeket. Egy weboldal megnyitásakor szinte sohasem egyetlen összefüggő szöveggel
találkozunk: ilyenkor egy böngésző, „szkennelő”, áttekintő olvasásmóddal keressük a szövegek tömegéből a számunkra éppen fontosat. Ezt a fajta olvasást az információ
végtelen bősége miatt nagyon gyakran alkalmazzuk, sokkal gyakrabban, mint nyomtatott szövegeknél. A böngészéssel sok információ birtokába juthatunk, de ez nem ad
lehetőséget az elmélyült olvasásra.
Ma már az is természetes mindenkinek, hogy az interneten olvasott szövegek többsége továbbvezet más szövegekhez: a szövegbe ágyazott linkekre (úgynevezett hiperlinkekre) kattintva az eredeti szöveghez kapcsolódó új
szöveghez jutunk, azaz az olvasott szövegbe más szövegek
ágyazódnak be. Ezeket a beágyazott szövegeket hiperszövegeknek, a jelenséget hipertextualitásnak nevezzük (a
görög hiper = 'túl' és a latin text = 'szöveg' szavakból).
A hiperlinkek kötik össze az interneten a dokumentumokat és weboldalakat, ezek a „szálak” alkotják meg

Mitől szöveg a szöveg?
Egy jól szerkesztett „hagyományos” szöveg teljes, lezárt
műegész, amelynek egyes egységei, a mondatok és bekezdések logikusan következnek egymásra. Az ilyen szöveget
alapvetően lineárisan (egyenes vonalon) előrehaladva
olvassuk és így értjük meg.
A hiperlinkeket is tartalmazó, hálózatszerűen kapcsolódó szövegek olvasásánál ez a linearitás felbomlik: bármikor kiléphetünk a szövegből, és onnan akár további linkekkel még messzebbre távolodhatunk az eredetitől, vagy
visszatérhetünk oda. Az ilyen olvasás interaktív: tulajdonképpen az olvasó maga állítja össze a szöveget a felkínált „szövegdarabokból”, mintha a belinkelt szövegek is
az eredeti szöveg részét képeznék. Nehéz tehát megmondani, hogy az így szerkesztődő szövegek hol kezdődnek és
hol érnek véget. A szöveg hagyományos fogalma így az internetes olvasás során alapjaiban változik meg. Ráadásul
a hiperlinkek általában más szerzőktől származó szöve-

Feladatok
1. Nézz utána az interneten, pontosan minek a rövidítése a http és a https,
amelyeket a webböngésző oldalak címsorában a
weboldal címe előtt találsz!
Hogyan kapcsolódik ez a hipertextualitás fogalmához?
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2. Vitassátok meg: hiperszövegnek
tekinthető-e
egy lexikon, ahol a szócikkek egymásra hivatkoznak!
És egy lábjegyzeteket tartalmazó regény? Vegyétek
figyelembe, hogyan haladunk ezeknek a szövegeknek az olvasásával!

3. a) Az internetes szövegekre alkalmazott áttekintő, böngésző, felszínesebb
olvasásmód valószínűleg
visszahat a hagyományos
szövegek, például a regények olvasására is.
Keresd meg és olvasd el a
Nyelv és Tudomány c. szórakoztató-ismeretterjesztő
hírportál (nyest.hu) „Hogyan alakul át az olvasás?”
című cikkét (2014. április
15.)! A cikk utáni kommenteket is érdemes elolvasni!

b) Gyűjtsétek ki a cikk legfontosabb állításait! Különítsétek el a tényekre,
megfigyelésekre alapozott
állításokat és a véleményt
megfogalmazókat!
c) Alkossatok két csoportot, és vitassátok meg a cikk
végén felvetett kérdéseket!

gekhez vezetnek, olyanokhoz, akiket sokszor nem is jelöl
a szöveg; azaz a hagyományos szövegek egységét biztosító
egyik tényező, a szerző személye is feloldódik.
Az interaktivitás része, hogy az ilyen olvasás közben
sorozatos döntéseket hozunk a céljainknak megfelelően: egyetlen szövegben mélyülünk el jobban, vagy a hozzá kapcsolódó sok más szöveget is bevonjuk az olvasásba,
netán mindegyikkel csak töredékesen ismerkedünk meg.
A hiperszövegek olvasása nyitott: a témára kíváncsi olvasó nem tudja előre, mivel fog találkozni az olvasás során,
az újabb linkek merre viszik tovább a témát. Ez egy folyamatos kereső, kutató magatartáshoz hasonlít, ahol nem
tudjuk igazán előre eltervezni, hogy mit is olvasunk el.
A kereséshez tapasztalatra és nagy fokú tudatosságra van
szükségünk, hogy ne vesszünk el az információk tengerében.
A nem internetes szövegekre is igaz, hogy olvasásukkor az újabb információk mindig újrarendezik a korábbiakat, a folytatást illetően jóslásokba bocsátkozunk, a
megértésbe sokféle szövegen kívüli tudáselemet bevonunk – ennyiben nem lineárisan, inkább körkörös, illetve asszociatív módon történik a megértésük. A hipertextualitás ebben hasonlít az emberi gondolkodáshoz.
A tudatunkban sem egy szálra felfűzve, sorba rendezve
tárolódnak az információk, hanem sokféle kapcsolat jön
létre köztük, sokféle irányban tudunk keresni, böngészni,
továbblépni. Az internetes tartalmak hálózatos elrendezése, az információk tárolása, nemlineáris kapcsolódásaik és
felhasználásuk kreativitása erre hasonlít. 3. 4.
Hogyan „olvassuk” a képeket?
A hipertextualitás, bár szó szerint szövegekre vonatkozik, természetesen érinti az egész internetet: az olvasott
szövegek mellett minden képi vagy videós tartalmat hiperlinkek kötnek össze. Ezek befogadását, különösen, ha

4. a) Gyűjtsétek össze, melyek az általatok leggyakrabban használt szmájlik/
emojik/emotikonok!
Alkossatok
mondatokat,
amelyekbe beleillesztitek
ezeket! (Szerencsésebb, ha
ehhez okostelefont használtok.)
b) Vitassátok meg!
Potosan leírható a jelentésük?
Miért használjuk ezeket?
Elhagyhatók lennének?
Melyeket találjátok közülük a legkifejezőbbeknek?
És a legkreatívabbaknak?

5. A gondolattérképek jól
tükrözik, hogyan tárolódnak az információk a fejünkben.
Csoportban dolgozzatok!
a) Készítsetek gondolattérképet a tömegkommunikációról, a sajtóműfajokról
vagy az újmédiáról a korábbi fejezetek alapján!
b) Hasonlítsátok össze és
értékeljétek a gondolattérképeket a következő
szempontok alapján: informativitás, áttekinthetőség,
tanulhatóság/használhatóság!

szöveges tartalmakkal is közvetlen kapcsolatban állnak,
szintén tekinthetjük a tág értelemben vett olvasás részeként.
Az internetes tartalmak szövegek helyett egyre inkább
képek és filmek formájában jutnak el hozzánk. Ez az információk megértését és feldolgozását is befolyásolja. Egy
percnyi videóban sokszorosan több információval találkozunk, mint amit egy perc alatt el tudnánk olvasni – itt is
felmerül azonban a sokat hangoztatott szempont: a sokkal
több információ kevésbé mélyül el és feldolgozatlan maradhat. A képi és filmes nyelv értelmezése a szövegértéshez hasonlóan elsajátítandó képesség. 5.
Hogyan keressünk a szövegek tengerében?
Mindennapi tapasztalatunk, hogy amikor szeretnénk valamilyen információt megtalálni az interneten, a keresőprogramba beírt kulcsszóra feldolgozhatatlan mennyiségű találatot kapunk. Ha nem csak kötetlen böngészésre,
„szörfözésre” használjuk az internetet, hanem valóban
hatékonyan szeretnénk tájékozódni az információtengerben, tudatosan kell használnunk a keresőprogramokat. A pontosabb találatokhoz használjuk fel a keresett
téma kulcsszavait, egyszerre többet is! Ha pontos kifejezésre keresünk, azt idézőjelbe írjuk. Ha bővítenénk a talá-

c) Vitassátok meg a következő állítást!
Jobban tükrözi a fejünkben levő tudást a gondolattérkép, mint egy hagyományos vázlat.
6. Nézzetek utána, hogyan
működik a legnépszerűbb
keresőprogram, a Google!
A YouTube-on How search
works címmel találtok erről
jó összefoglalót a Google
egyik fejlesztőjétől (a magyar feliratot is be tudjátok
hozzá kapcsolni).

7. a) Gyűjtsetek olyan
nyelvi kifejezőeszközöket,
amelyeket tipikusan csak
személyes internetes kommunikációban (chatbeszélgetésekben) használtok!
Milyen szempontok alapján
tudnátok csoportosítani
őket?
b) Értékeljétek őket: melyek
a legkreatívabbak, melyek
számítanak elavultnak, melyek használata túlzó vagy
„ciki”!
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Valszeg
vok
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juk. Közel áll az élőbeszédhez, írott beszélt
nyelvnek nevezhetjük – nyelvi jellemzői is ebSZVSZ
LOL
ből fakadnak. Írásban is az élőbeszéd tempóját
ASAP
igyekszik elérni, és a társalgási nyelv stíluseszakk
THX
FYI
közei jelennek meg benne, hiszen tulajdonképpen írásbeli társalgásra használjuk. Fonfok
XD
tos vonása, hogy sokkal kötetlenebb, mint a
hagyományos írásbeliség, a nyelvhelyességi,
stílusbeli és helyesírási normát kevésbé veszi
figyelembe, hiszen általában nincs semmiféle
külső kontroll, ami ezt elvárná. Az élőbeszéd
sok kifejezőeszközét, a mimikát, hangsúlyokat,
latok számát, csökkentsük az egyszerre beírt keresőszavak érzelemkifejezéseket igyekszik jelekkel, pl. emotikonokszámát, illetve ezek szinonimáit is használjuk! A kereső- kal helyettesíteni.
Leggyakoribb formai jellemzői: rövidítések, helyesprogram a kulcsszavak előfordulásai, a weboldalak jelentősége, saját korábbi kereséseink és sok egyéb szempont írási változatok, a korrekció elmaradása, csupa kisbetűs
alapján rangsorolja számunkra a találatokat. Ezek között vagy nagybetűs írás, ékezetek és írásjelek elhagyása, fotovábbi tudatos kereséssel kell megtalálnunk a számunkra netikus átírások, betűk-számok-írásjelek kreatív alkalmazása, emotikonok használata. Szókincsére jellemző
fontosakat. 6.
az angol nyelvi hatás, az új szóalkotások, a szlengesedés.
Rövidebb, egyszerűbb, mellérendelő, sokszor hiányos
Romlik-e a nyelv az internet miatt?
Ma már mindenki számára természetes jelenség, hogy a mondatokat használ; legtöbbször tegező alakban fogalközösségi oldalakon, chat programokat használva vagy maz, még a nyilvános fórumokon is.
Az itt felsorolt jellemzők sokkal gyakrabban jelennek
sms-ezve más nyelvet használunk, mint az írásbeliség
egyéb műfajaiban. Természetesen nem önálló nyelvről, meg a fiatalok internetes kommunikációjában, ez tehát a
inkább nyelvváltozatról van szó, amelyet a nyelvészek mindenkori ifjúsági nyelvhez és a szlenghez hasonlóan
másodlagos írásbeliségnek, újszóbeliségnek, digilek- divatnyelvnek is tekinthető.
Az internetes nyelv megítéléséről sok vita folyik.
tusnak vagy netnyelvnek neveznek, aszerint, hogy milyen vonásait hangsúlyozzák. Ez a nyelvváltozat elsősor- Annyi mindenképpen elmondható, hogy ennek a nyelvban a közvetlen, személyes internetes kommunikációban változatnak a kötetlensége, a normától való eltávolohasználatos, az interneten olvasható szövegek túlnyomó dás része annak a folyamatnak, amelyben általában a
társalgási nyelv – a felnőtteké is –, a nyilvános beszéd és
többsége nem ezt használja.
Ez a nyelvváltozat persze nem egységes: műfajtól, be- viselkedés is egyre távolodik a valamikor kötelező erejű
szédhelyzettől, témától függően sokféleképpen használ- normától. 7.

Biblia

és kommunikáció
A digitális kommunikáció és a világháló témájáról beszélve nem kerülhetjük
meg a globalizmus kérdését, hiszen minden korábbinál
szorosabban kapcsolta össze ez a technika a világ távoli
táján élő személyeket és kultúrákat. A globalizáció rengeteg veszélyt hordoz, eltűnnek a nemzeti vonások, az
egyedi hagyományok, könnyűszerrel válik egycsapásra
egy vírus prédájává az egész emberiség. Ugyanakkor
kétségtelen, hogy Isten üdvözítő terve az emberiség
egészére vonatkozik, egyazon Noé bárkájában éljük
túl – vagy nem éljük túl – az emberiség nagy kihívásait.
Ezért olyan fontos észrevennünk a krisztusi üzenetben
is, hogy a megváltás az egész emberiségnek szól.

A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre,
ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek. Jézus odalépett
hozzájuk, és így szólt: „Én kaptam minden hatalmat
égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítvá-
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nyommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az
Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg
őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam
nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28, 16–20)
1. Mi a véleményetek, a globalizáció megkönnyíti vagy
éppen megnehezíti Krisztus parancsának teljesítését:
„Tegyetek tanítványommá minden népet”?
2. Kutassatok az interneten: hogyan van jelen a globalizáció az egyház mindennapjaiban?
3. Milyen módokon jelenik meg az evangelizáció, a misszió
távoli országokban?
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6.

Nyelvi viselkedés és
internethasználat
Milyen képet mutatunk magunkról az online
világban?
A web 2.0 korában, ahol az internet használói interaktív, hálózatos kapcsolatban állnak, fontos kérdéssé vált,
hogy személyiségünk, énünk milyen vonásai jelennek
meg az interneten. Egy egyszerű chatbeszélgetésben
vagy hozzászólásban is „viselkedünk” valahogyan, a
közösségi oldalakon létrehozott felhasználói profilunk
mögött pedig többé-kevésbé tudatos döntések állnak
arról, hogy milyen képet akarunk magunkról tükrözni.
Ennek a képnek igen sok összetevője van: fotóink, háttérképek, bejelölt érdeklődési köreink, hivatkozásaink,
mindaz, amit lájkolunk, és természetesen minden szöveges bejegyzésünk ezt a képet alakítja. Digitális identitásnak is szokás nevezni személyiségünknek ezt a részét,
amivel jelen vagyunk az online világban – jelezve, hogy
ez nem a személyiségünk egésze, illetve nem ugyanazok
a vonásaink jelennek meg benne, mint az oﬄine valóságban. Jól ismert jelenség például, hogy a közösségi
oldalakon szívesebben mutatjuk meg a szebbik, jobbik
énünket, életünk érdekes, izgalmas, derűs pillanatait, hiszen mindannyian azt szeretnénk, hogy a környezetünk

értékeljen, elfogadjon bennünket. Ismerőseink életéből
is sokszor csak ezt látjuk, amely emiatt talán sokkal izgalmasabbnak, színesebbnek tűnhet, mint a sajátunk,
és ez irigységgel tölthet el bennünket. Tudatosítanunk
kell tehát, hogy ez a kép csak egy része a valóságnak, és
gyakran nagyon is eltorzítva mutatja azt.
Ennek a magunkról mutatott képnek talán legfontosabb összetevője a nyelv, amit az online világban használunk. 1. 2.
Miért fontos a nyelvi viselkedés kérdése az interneten?
Tudjuk, hogy az interneten kívüli, oﬄine világban zajló
kommunikációnak a nyelven kívül számos összetevője
van. A gesztusaink, arcjátékunk, tekintetünk, mozdulataink, azaz a nonverbális kommunikáció révén fontos
információkat közlünk beszélgetőpartnerünkkel. Az internetes kommunikációban ezek a nonverbális kifejezőeszközök nem állnak rendelkezésünkre, hiszen az élőszó
helyett az írásbeliség dominál. Hogy milyennek látnak mások, hogyan alakulnak a társas kapcsolataink, az
az online világban nagyrészt azon múlik, hogy hogyan
fejezzük ki magunkat írásban. Minden kommunikációban nagy jelentősége van a nyelvi viselkedésnek, de az
interneten, mivel mindez írásban zajlik, ez a jelentőség
fokozott. Egy szóban elhangzott mondat leírva nagyobb
súlyt kap, még akkor is, ha az internetes bejegyzéseinket
nem szánjuk maradandónak. 3.
Miért kommunikálunk máshogy az interneten?
Volt már szó arról, hogy az internetes kommunikáció
személyes műfajai, a közösségi oldalak bejegyzései, a
kommentek, a chatelés kötetlenebb más írásbeli mű-

Feladatok
1. Nézd végig két-három
hozzád közel álló osztálytársad profilját, bejegyzéseit, kommentjeit az általa
használt közösségi oldalon!
a) Fogalmazd meg, mit
mondanak el ezeken keresztül magukról!
b) Kisebb csoportban
mondjátok el egymásnak,
miket tapasztaltatok, és
milyen tulajdonságok azok,
amelyeket ismertek egymásról, de nem jelennek
meg a közösségi oldalon!
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2. Beszéljétek meg, hogy
a következő internetes
szövegtípusokhoz milyen
nyelvi viselkedés a legmegfelelőbb! Minden típussal
kapcsolatban fogalmazzatok meg öt követendő tanácsot!
hivatalos e-mail
komment egy híroldalon található hírhez
blog

egy közösségi oldalon
létrehozott nyilvános
esemény
chat
3. a) Nézzetek utána az interneten, mit jelent a digitális lábnyom fogalma!
b) Beszéljétek meg, hogy milyen következményei vannak annak, hogy digitális
lábnyomot hagyunk az interneten!
c) Fogalmazzátok meg írásban a következő állítást

többféleképpen úgy, ahogy
egy internetes beszélgetésben szerepelhetne:
• derűsen;
• viccesen;
• indulatosan;
• bosszúsan;
• ironikusan;
• érzelmesen!
Holnap kirándulni indulunk az osztállyal.
d) Gyűjtsétek össze, milyen
nyelvi eszközökkel fejeztétek ki az állítás érzelmi
többletét!

fajoknál, inkább a szóbeliségre hasonlít – sőt, sokszor
még a szóbeliségnél is kötetlenebb. Noha általános
elvárásként fogalmazhatjuk meg, hogy sose írjunk le
olyasmit, amit szóban nem közölnénk, mégis sokszor
találkozunk olyan megnyilvánulásokkal, amelyeket az
írója élőszóban valószínűleg nem vállalna. Ennek több
oka lehet.
Az internet világára kezdetektől fogva a kötetlenség,
a szabadság, illetve az önszabályozás volt a jellemző: a
legtöbb országban nincs olyan központi hatóság, amely
akadályozná a felhasználók tevékenységét. Ez a kommunikációban is megnyilvánul, a kötetlenség és közvetlenség szokássá, szinte hagyománnyá vált az interneten.
Az internetes kommunikációhoz erősen hozzákapcsoljuk az azonnaliság élményét: leírt mondatainkat
sokszor épp annyira múlékonynak, csak egy pillanatig
létezőnek tekintjük, mint egy kimondott szót. A leírt
szónak azonban nagyobb súlya van még ebben a közegben is. Ezt különösen akkor kell figyelembe vennünk, ha
olyasvalakivel kommunikálunk az interneten, akinek ez
a gyorsaság, az internetes csevegés nem napi élménye.
Bejegyzéseinket gyakran névtelenül, anonim módon tesszük, vagy ha nem is maradunk névtelenek, a
kommunikáló fél fizikailag akkor sincs jelen. Emiatt a
megnyilvánulásunk következményeivel nem kell közvetlenül szembenéznünk. Mivel nem érezzük annyira a
súlyát a mondatainknak, sokan olyasmit is leírnak, amit
szóban valószínűleg nem mondanának. 4. 5.
MIk az internetes nyelvhasználat illemszabályai?
Az online kommunikáció kötetlensége sok mindenben
megmutatkozik, és sokféle következménye van. Mindig
tartsuk szem előtt, hogy bármilyen formában nyilvánulunk meg, az része lesz annak a képnek, ami rólunk
másokban kialakul. Tudnunk kell továbbá, hogy minden

4. a) Van-e saját tapasztalatotok arról, hogy akár
ti magatok, akár más úgy
írt az interneten, ahogyan
szóban valószínűleg nem
kommunikált volna? Milyen
érzéseitek, gondolataitok
születtek ennek kapcsán?
b) Az interneten találkozhatunk olyan kommentelőkkel, akik nem érzik, hogy
milyen bántóak sértő vagy
fensőbbséges,
kioktató
megjegyzéseik, valamint
azt sem, hogy mennyire
hiányzik belőlük a tisztelet
azokkal kapcsolatban, akikről kommentelnek.

Gyűjts ötleteket ahhoz, hogy
hogyan lehetne empatikusabbá tenni a kommentelési
kultúrát hazánkban!
5. Találjatok ki olyan kétszereplős helyzeteket, amelyeket állóképben jól meg
lehet mutatni! Egy önként
jelentkező hátat fordít,
majd mögötte valaki felveszi az állókép egyik szereplőjének pózát. Ekkor a másik játékos megfordul, és be
kell állnia a képbe.

internetes tevékenységünk megmarad: némi kereséssel
azok az információk is megtalálhatók rólunk, amelyeket
töröltünk az internetről.
Az internetes kommunikáció illemszabályait netikettnek is nevezik. A legalapvetőbb ezek között, hogy
interneten se kommunikáljunk olyan módon, ahogyan
azt élőszóban nem tennénk.
A különböző internetes írásbeli műfajok a kötetlenségnek különböző szintjeit „engedik meg”. Ha helyesírási és nyelvhelyességi, illetve gépelési hibákat hagyunk a
szövegünkben, az egy barátunknak szóló rövid üzenetben az azonnaliság miatt elfogadott lehet, a közösségi tér
nyilvánosságában azonban már a nyelvi igénytelenség
jele – ennél is szélesebb közönségnek szánt szövegben
pedig semmiképpen sem elfogadható.
Az internetes hozzászólásokban, kommentekben a
tegeződés az általános. Ezzel együtt adjuk meg a tiszteletet az ismeretlen beszélgetőpartnereknek! Külön érdemes odafigyelnünk arra, hogy az interneten általánossá
vált tegeződést ne vigyük át közvetlenül a való életbeli
kommunikációnkba: bár a tegeződés az idősebbek kö-

a) Találjatok ki és játsszatok
el újabb és újabb ilyen helyzeteket!
b) Figyeljétek meg, hogyan változtak meg, milyen
irányba mentek el az ötletek az elsőhöz képest!
c) Az önkéntesek a játék
után fogalmazzák meg,
hogyan érezték magukat,
amikor felismerték a helyzeteket, amelyekbe be kellett állniuk!
d) Keressetek párhuzamokat a játék és az online kommunikáció között!

6. Rendezzetek vitát az
alábbi állításokról! Ehhez
osszátok két részre az osztályt! Készüljetek érvekkel
egyénileg, majd kisebb csoportban rangsoroljátok az
érveket erősség szerint!
A helyesírás szabályait minden internetes megnyilvánulásban be kell tartani.
Az internetes kommentekben bárkit lehet tegezni.
A trágárság már a közbeszéd része, a nyilvánosság
előtt is megengedett.
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zött is egyre gyakoribb, a magázódás használata alapvető
norma marad!
A trágárságnak, bár ebben is érezhető a norma fellazulása, a nyilvános szövegekben még akkor sincs helye,
ha az kipontozva vagy szimbólumokkal helyettesítve jelenik meg.
Fontos szabály, hogy tartózkodjunk az indulatos
megnyilvánulásoktól! Mivel a partnerek nincsenek személyesen jelen egymás számára, az interneten zajló viták gyakran hosszabban elhúzódnak, és durvább hangneműek, ráadásul a megegyezés, a konfliktus oldása is
sokkal kevésbé valószínű. Gyakori jó tanács ezzel kapcsolatban: ha meg is írtál egy indulatos választ, ne küldd
el – később, higgadtan visszatekintve valószínűleg már
máshogy ítéled meg a helyzetet.
A másodlagos írásbeliség azzal jár, hogy egyre gyakrabban nyilvánulunk meg írásban, de sokkal kevesebb

Milyen jelek utalnak a képen arra, hogy az
elöl látható lány is cyberbulling áldozata
lehet?
Hogyan tudnátok neki segíteni? Milyen tanácsokat adnátok egy olyan fiatalnak, aki
internetes zaklatás áldozatává válik?

Biblia

és kommunikáció
Ahogyan a világháló
egybeköti az emberiség népeit, úgy a Biblia is szüntelenül hangsúlyozza, hogy egy és oszthatatlan a teremtés,
és mindannyian ugyanannak az isteni tervnek a részesei vagyunk. A bábeli torony története szerint egyetlen
nyelvünk volt, Ádám és Éva története egyetlen ős-szülőpárra vezeti vissza az emberi nemet, és Noé története
is ugyanazokra a Noé-utódokra vezeti vissza a későbbi
nemzetek eredetét.

Ha a szivárvány megjelenik a felhőkön, látni fogom,
és megemlékezem az örök szövetségről, amely fennáll Isten és minden élőlény meg minden test között a
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tervezett, jól megírt szöveget alkotunk. Törekedjünk
ezekben is az egyéni stílusra, az önkifejezés tudatosságára! Ezt segíti, hogy írásban gyakran több időnk van
gondolkodni a közlendőnkön, így aki szóban talán nem
tudna olyan frappánsan reagálni, írásban ezt könnyebben teszi meg. 6.
Mit jelent az internetes zaklatás?
Az internet személytelensége és látszólagos névtelensége miatt az itt zajló kommunikáció könnyebben válik
bántóvá, sértővé. Az interneten semmi sem tompítja egy
bántó üzenet élét, míg a közvetlen kommunikációban a
hangszín, a mimika, a gesztusok is befolyásolják a jelentést. Ha nem látjuk a másik reakcióit, viccesnek, humorosnak érezhetjük az olyan megjegyzéseket, amelyeket ő
már egyáltalán nem tart annak. Az internetes zaklatás
(cyberbullying) gyakoribb és gyakran súlyosabb is a személyesen elkövetettnél. Az interneten a zaklató nem kap
visszajelzést az áldozat érzelmeiről, így könnyen megy
még messzebb. Az internetes zaklatás azonnal nagy nyilvánosságot kaphat, alig kontrollálható, ráadásul biztonságosnak hitt körülmények között, tehát otthon is eléri
az áldozatot, aki így nem tud elmenekülni a zaklatás elől.
Nemcsak a tudatosan bántó, sértő üzenetek számítanak zaklatásnak, hanem az is, ha valakiről lejárató szándékkal képet teszünk fel az internetre, illetve a másik „kibeszélése” a távollétében, egy csoportból való kitiltása,
vagy közösségi oldalán a profiljának feltörése, üzenetek
küldése a nevében.
Ha ilyet tapasztalunk, akár saját, akár mások esetében, feltétlenül kérjük olyan felnőtt segítségét, akiben
megbízunk. Tudnunk kell, hogy a zaklatásnak résztvevője mindenki, aki bár tud róla, nem lép közbe: ezzel
ugyanis hallgatólagosan az elkövetőt támogatja, hiszen
nem lép fel ellene, így elfogadja a helyzetet.

földön.” Isten így szólt Noéhoz: „Ez annak a szövetségnek a jele, amelyet létrehoztam köztem és minden
földi lény között.” Noé fiai, akik kijöttek a bárkából,
Szem, Kám és Jáfet voltak. Kám Kánaán atyja. Ezek
hárman voltak Noé fiai, és tőlük származott a föld
egész népessége. (Ter 9,16–20)
1. Mit gondoltok, utalhat-e a bábeli nyelvzavar az emberek Isten-ember közötti kapcsolatának, kommunikációjának a megbomlására? Miként jellemeznétek saját
korszakunkat ebből a szempontból?

a

i

c
ál

NYELVI VISELKEDÉS ÉS INTERNETHASZNÁLAT
KÖZÖSSÉGI OLDALAK
PROFILJA

bejegyzések, kommentek

NYELVHASZNÁLAT

proﬁlkép, háttérkép
fotók

JELLEMZŐI

érdeklődési körök, követett oldalak

az offline identitástól eltér
a valóságnak csak egy része

ismerősök

DIGITÁLIS

IDENTITÁS

megszépített
valóság

internetes keresések, tevékenységek
meglátogatott oldalak

felhasználói
nevek, jelszavak
helyesírás, nyelvhelyesség

kötetlenség, szabadság

NYELVI VISELKEDÉS

tegeződés
indulatos megnyilvánulások

AZ INTERNETES
KOMMUNIKÁCIÓBAN

azonnaliság, múlékonyság

anonimitás

trágárság

nincs közvetlen
visszajelzés az áldozattól

a gesztusok nem tompítják

személytelenség
bántó üzenetek,
lejáratás,
csoportból kiközösítés,
álproﬁlok, proﬁl feltörése
stb.

INTERNETES

ZAKLATÁS

névtelenség
biztonságos
környezetben is
nagyobb nyilvánosság
nem kontrollálható
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7.

Magán, hivatalos és
nyilvános kommunikáció az interneten

Milyen alkalomhoz milyen stílust?
A korábbi leckékben már szó esett arról a jelenségről, hogy
az internetes kommunikációban gyakran nehéz elválasztani a magáncélú és a nyilvánosságnak szánt szövegeket.
Noha a közbeszédben és a médiában is egyre elterjedtebb
az a közvetlenség, ami korábban csak a kötetlenebb beszélgetéseket jellemezte, a szélesebb nyilvánosság számára
mégsem fogalmazhatunk ugyanúgy, mint a közvetlen személyes kommunikációban. A szöveg írójának előzetesen el
kell döntenie, hogy melyik nyelvi regisztert alkalmazza:
kötetlenebb, a társalgási nyelvhez közel álló, akár szlenges
modorban fogalmaz, vagy választékosabban, igényesebben, netán hivatalos stílusban. Szövegünk stílusa meg kell
hogy feleljen a szöveg céljának, témájának, a nyilvánosság
fokának, a megjelenés alkalmának, közönségének, helyszínének. Például a széles nyilvánosságnak szánt internetes
szövegekben is egyre gyakoribb a tegeződés és a szleng
használata – ennek sokszor van helye, olykor azonban egyszerűen modortalanságra vall. Főszabályként megfogalmazható, hogy megnyilvánulásunk stílusáról tudatosan
döntsünk. Szerezzünk jártasságot többféle stílusrétegben,
hogy a megszólalás alkalmához illő regisztert választhassunk. 1.

Hogyan e-mailezzünk?
Az internet ma már számtalan hivatalos vagy kevésbé hivatalos ügy intézésére is alkalmat ad, aminek korábban a postán
küldött levél volt a formája. Erre leginkább az e-mail üzeneteket használjuk. Ilyen lehet például egy üzenet a tanárunknak, egy internetes vásárlással kapcsolatos érdeklődés vagy
sokféle hivatali ügyintézés. A felnőttek számos munkahelyi
feladatra használják az e-mailt, és a kevésbé közvetlen, hoszszabb vagy többeknek címzett üzenet küldésére is ezt használjuk legtöbbször. Az e-mail – terjedelmén kívül – lényegében nem sokban különbözik a hagyományos, papír- alapú
levéltől, stílusa, formai elvárásai is hasonlóak. Ugyan-úgy
a személynek szóló udvarias megszólítással kezdődik,
a hosszabb szöveget hasonlóan tagoljuk bekezdésekre, és
ugyanúgy elköszönéssel zárjuk. Ezekhez az elvárásokhoz
tartozik, hogy e-mail írásakor sokkal inkább meg kell felelnünk a stílusbeli és helyesírási normáknak is, mint egy
chatbeszélgetésben. Az e-mailben a levél tárgyát is meg
kell adnunk, itt érdemes frappáns,
jól értelmezhető kulcsszavakat
megfogalmazni, hogy az
olvasó könnyebben kezelje az üzenetünket. Néhány további elvárás is

Feladatok
1. a) Írjatok egy-két mondatos üzeneteket, amelyben megkérdezitek, mikor
lesz a tavaszi szünet:
• egy osztálytársatoktól,
• egy hozzátok közel álló
tanártól,
• az igazgatótól!
b) Hasonlítsátok össze az
üzenetek stílusát!
c) Cseréljetek ki néhány kifejezést valamelyik másik
címzettnek szóló üzenet
hasonló jelentésű kifejezésével! Milyen hatást keltenek így a szövegek?
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d) Vitassátok meg, miért
illik vagy nem illik az adott
kifejezés az új szövegkörnyezetbe!
2. a) Végezzetek gyors
felmérést a szüleitek, tanáraitok vagy más felnőttek
körében!
• Hány e-mailt kapnak naponta?
• Ebből mennyi a munkahelyi, mennyi a más hivatalos és mennyi a személyes?
• Mindet végigolvassák-e?

• Miket nem olvasnak el?
Miért?
• Milyen szokásaik vannak
az e-mailjeik kezelésére? (pl. törlik, mappákba
rendezik, elhalasztják a
választ stb.)
• Milyen jó és rossz tapasztalataik vannak az e-mailezéssel kapcsolatban?
b) A kapott válaszokat kis
csoportokban
összegezzétek! A válaszok alapján
készítsetek plakátot vagy
prezentációt, amelyben bemutatjátok az e-mailezési

szokásokat, előnyeit, hátrányait! Mutassátok be az
osztályban!
c) Hasonlítsátok össze az
elkészült bemutatókat! Milyen tapasztalatokat erősített meg a többi csoport?
Mik lehetnek az esetleges
különbségek okai?

megfogalmazható az internetes kommunikáció következményeként. Az e-mailekre gyorsabban illik reagálni, mint
a hagyományos levelekre. Mivel a címzett legtöbbször még
aznap olvassa az üzenetet, modortalanságnak számíthat, ha
csak napokkal később reagálunk. Ráadásul ezzel annak a
veszélye is nő, hogy a leveleink között elvész az üzenet, és
megfeledkezünk a válaszról. Itt is érvényes azonban a jótanács: ha indulatosan reagálnánk valamire, akkor inkább
várjunk a válasszal. Ha levelezőlista tagjaként kapunk levelet, figyeljünk, hogy a választ mindenkinek vagy csak a feladónak szánjuk-e. Bosszúságra ad okot, ha bennünket nem
érintő ügyben érkeznek leveleink. 2.

VIGYÁZAT

ÁLHÍREK!

A világ egyik nagy rejtélyeként tartják számon évszázadok óta, hogy vajon létezik-e a Loch Ness-i
szörny. Gyűjtsetek az interneten a kérdéssel kapcsolatban álhíreket! Mi alapján tudjátok megcáfolni őket?

A nyilvánosság velejárói – felismerjük az álhíreket?
Az internet nyilvánosságával kapcsolatban a stílus kérdésein túl nagyon komoly következményekkel jár az, hogy a
hozzáférhető mérhetetlen mennyiségű információ jó részének nem ismerjük a forrását. Az internetes tartalmakat
csak akkor fogadjuk el igaznak, hitelesnek, ha ellenőrizhető, megbízható helyről származnak! Az online sajtóban és
különösen a közösségi médiában rengeteg álhírrel, szándékos hírhamisítással találkozhatunk. Ezek nagy része valamilyen politikai vagy üzleti érdeket szolgál, illetve az emberek
szenzáció iránti igényét elégíti ki. Témájuk miatt könnyen
válnak népszerűvé, és gyorsan terjednek el az interneten.
Emiatt különösen figyelnünk kell az általunk olvasott média megbízhatóságára. Ezzel kapcsolatban megfontolandó
az a kutatási eredmény, amely szerint a közösségi oldalak
használói rendszeresen osztanak meg cikkeket úgy, hogy
azoknak csak a címét olvassák el. Ráadásul az is kimutatható, hogy több reakció és megosztás érkezik azokra a
hírekre, amelyeket egy ismerős osztott meg, mint a híroldalak anyagaira. (forrás: M. Gabielkov et al.: Social Clicks:
What and Who Gets Read on Twitter? ACM Sigmetrics/
IFIP Performance 2016. Elérhető: https://hal.inria.fr/
hal-01281190. Letöltés ideje: 2017. március 14.) Ez a ma-

gatartás egyrészt kialakítja körülöttünk az ún. információs
szűrőbuborékot (lásd A tömegkommunikációs műfajok II.
című leckében), másrészt nagyon is kedvez az álhírek terjedésének.
Az álhírek felismeréséhez érdemes megfontolni néhány
szempontot: Nézzük meg jobban, milyen oldalról származik az információ! A címek gyakran túlzóak, ne álljunk meg
itt! Kik a szerzők? Megbízhatók? Milyen forrásokra hivatkoznak? Lehet, hogy csak vicc, amit igaznak hiszünk? Ha
gyanús, nézzünk utána megbízható helyeken! 3. 4.

3. Találtál az utcán egy napszemüveget. Mivel többször sikerült már ismeretségedben ilyen módon az
elveszett tárgyak gazdáinak
felkutatása, az az ötleted,
hogy írsz egy fényképes
posztot a közösségi oldalakra.
Ismerőseid között azonban
olyanok is vannak, akiket
nem tegezel.
Az alábbi mondatok közül
melyik illeszkedik legjobban egy ilyen jellegű posztba?

4. a) A Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (IFLA)
2018-ban sok nyelven közzétett egy infografikát az álhírek felismerésének nyolc
lépéséről. Keressétek fel a
szervezet honlapját (www.
ifla.org), és töltsétek le a
magyar nyelvű plakátot!
(A szervezet weboldalának
keresőjébe írjátok be az ezt
bemutató cikk címét: How
To Spot Fake News!)
b) Vitassátok meg a plakáton szereplő tanácsokat!

Aki olvassa, küldje tovább, akié, az meg írjon!
Lécci, terjesszétek! Biztos hiányzik a srácnak
ebben a napsütésben.
Dobjatok egy drótpostaüzenetet, ha kell!
Osztani ér, hátha eljut
ahhoz, aki keresi.
Nagyon köszönöm annak, aki továbbítja!

Újra felbukkant a Loch Ness-i szörny?

5. a) Keressetek további
híres példákat a tudomány,
a zene és az irodalom történetében plágiumra! A kutatás eredményéről számoljatok be osztálytársaitoknak!
b) Mi minden számított
a múltban és napjainkban plágiumnak? Példáitok
alapján készítsetek közösen egy plágium típusait
bemutató infografikát!
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Hogyan tekintsünk a forrásainkra?
Annak eldöntéséhez tehát, hogy mennyire megbízható az
internetes forrásunk, több szempontot érdemes figyelembe vennünk. A honlap minősége, igényessége már sokat
elárul, még inkább az, hogy mikor frissült utoljára. Nézzünk utána, hogy a honlap megnevezi-e a szerkesztőit, a
cikkek szerzőit, a forrásait, kiadóit. Ha valamilyen ismert
intézmény, tudományos közösség, kiadó, médium áll mögötte, illetve a szerző ismert, sokan idézik és hivatkoznak rá,
az is a megbízhatóságát erősíti. (Ez a tudományban is érvényes: az a cikk számít jelentősebbnek, amelyikre sok kutató
hivatkozik.) Az internetes hozzászólások, vélemények és
személyes blogok nem számítanak megbízható forrásnak, még ha számunkra elfogadhatónak tűnő álláspontot
tükröznek is.
Tudnunk kell, hogy tilos bármilyen forrást hivatkozás
nélkül úgy felhasználnunk, mintha annak tartalma a saját
gondolatunk lenne. Ezt plágiumnak nevezik, és az etikai
vétségen túl komolyabb esetekben jogi következményekkel
is jár. Ez az internetes forrást felhasználó iskolai dolgozatokra is érvényes!
Ha nyilvánosságnak szánt feladatban internetes forrásból dolgozunk, például egy tanórai kiselőadásban
vagy egy dolgozatban, mindig adjuk meg a pontos elérhetőséget, a hivatkozást! Ne a teljes linket, hanem az

Biblia és kommunikáció

Pál apostol egész életenergiáját annak szentelte, hogy minél több helyre elvigye az evangéliumi örömhírt, és minél több keresztény
gyülekezetet keressen fel személyesen és leveleivel a
Földközi-tenger medencéjében. Ezt a törekvését nevezzük páli fordulatnak: annak felismerését, hogy a megváltás nemcsak a zsidó népnek szól, hanem a teljes emberiségnek. Az Újszövetség fontos része, az Apostolok
cselekedetei épp úgy bemutatja Pál apostol utazás-sorozatát, mint ahogy leveleiből is kibontakozik szüntelen
erőfeszítése a távoli gyülekezetek egybekapcsolására.
Kétségtelen, hogy Pál apostol hálózatos egybekapcsolódásban látta az egyház egyedül lehetséges jövőjét.
Néhány nap elteltével Pál így szólt Barnabáshoz:
„Menjünk s nézzük meg, hogy vannak a testvérek
azokban a városokban, ahol hirdettük az Úr szavát.”
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első olvasásra is érthető forrásmegjelölést, például: Prusinszki István: Szakdolgozat az információk hitelességéről. 2017.09.02. http:// prusi.blog.hu. Letöltés ideje:
2019. 3. 20.. A forrás megjelölése nélküli információ
nem számít megbízhatónak, nem fogadható el. A legtöbb témához találunk forrást az internet legnagyobb
enciklopédiáján, a Wikipédián. Noha ez az oldal eléggé megbízható, mégsem számít önmagában forrásnak.
Nézzünk utána, hogy a Wikipédia adott szócikkének
szerkesztői milyen forrásból dolgoztak – ezt mindig
megjelölik –, itt is nézzünk utána a témának, ha lehetséges, és ezt jelöljük meg forrásként! 5.
Mit tölthetünk le – és fel?
Az internet adta nyilvánosságnak további jogi velejárói is
vannak. Az itt megtalálható szövegeket, mint az imént szó
volt róla, még az osztály nyilvánossága előtt is csak úgy
használhatjuk fel, ha a szerzőt pontosan megjelöljük. Az
interneten bárki számára elérhető zenék és filmek pedig
csak magáncélra tölthetők le: ezek úgynevezett szerzői jogvédelem alá esnek, azaz a szerzőik vagy kiadóik hozzájárulása nélkül nem terjeszthetők. Noha magáncélra letölthetők
lennének, az úgynevezett torrentoldalakról történő filmletöltés mégis tilos: ennek ugyanis az a technikája, hogy a
letöltött filmek a számítógépünkről mások számára elérhetővé válnak, azaz jogsértő módon automatikusan mi magunk töltjük fel az internetre, így „terjesztjük” azokat.
Talán meglepő, de a közösségi oldalakon közzétett
minden képre vonatkoznak jogi szabályok. Mindenkinek joga van a személyes adatainak és képmásának védelméhez. Ehhez pedig hozzátartozik, hogy csak akkor
tehetünk közzé egy másokat ábrázoló képet az interneten, ha ők ehhez hozzájárultak. A más nevében történő
regisztráció vagy az úgynevezett „kamuprofil” létrehozása a közösségi oldalakon ugyanezt a jogot sérti. Ezen
jogok megsértése büntetést vonhat maga után.

Barnabás magával akarta vinni a Márknak nevezett
Jánost is, de Pál arra kérte, hogy ne vigyék magukkal,
hisz Pamfíliában is otthagyta őket, nem ment velük
dolgozni. Így nézeteltérés támadt köztük, s elváltak
egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és Ciprusba hajózott. Pál Szilást választotta társul, és a testvérektől az Úr kegyelmébe ajánlva útra kelt. Bejárta
Szíriát és Kilikiát, és megszilárdította az egyházakat.
(ApCsel 15,36–41)
1. Mit jelent szerintetek az egyház hálózatos szerveződése? Milyen, hányféle egyházi közösséget ismertek közelebbről vagy távolabbról? Milyen kapcsolat van ezek
között a közösségek között?
2. Mi változott ebben Szent Pál korához képest?

AZ
KU

Magán-, hivatalos és nyilvános
kommunikáció az interneten
MILYEN ALKALOMHOZ
MILYEN STÍLUST?
ÉKOS?

E-mail
AZ ÜZENET TÁRGYA:
KULCSSZAVAKKAL

SZL
ENG
ES?

VÁLASZT
GYORSABB
VÁLASZT VÁR

S?

É
OD

Z
GE
E
T

LEVELEZŐLISTÁK
SZABÁLYAI

STÍLUS, FORMAI ELVÁRÁSOK:
stílusbeli és helyesírási normák
megszólítás, elköszönés
bekezdések

KÖT

ETL
EN?

?

OS
L
A
T

A

HIV

ÁLHÍREK
GYORSAN TERJED
SZENZÁCIÓ;
ÜZLETI VAGY POLITIKAI
ÉRDEK
FELISMERÉSE

MEGBÍZHATÓSÁG
SOK HIVATKOZÁS
ISMERT INTÉZMÉNY
VAGY SZEMÉLY
IGÉNYESSÉG,
FRISSESSÉG
MEGNEVEZETT SZERZŐK,
SZERKESZTŐK

INTERNETES
FORRÁSOK

Túlzó címadás?
Szerzője,
származása?
Forrásokra
hivatkozás?
Csak vicc?

LETÖLTÉS ÉS FELTÖLTÉS
ETIKA ÉS JOG
PLÁGIUM
HIVATKOZÁS SZÜKSÉGESSÉGE,
FORMÁJA

33

A rendezőnek értenie kell ahhoz, hogy kevés jellel
bonyolult és többrétegű jelentéseket közvetíthessen.
Egy filmnek, szemben a való élettel, néhány másodperc
sűrűségében kell jellemeznie egy karaktert; és nem bonyolódhat hosszú szöveges narrációba sem, amit az irodalom megtehet. 2.

Filmnyelv 1.
Milyen színészi gesztusoknak lehet
erős üzenetük?
A színészi munka legfontosabb és legnehezebb része az
ábrázolt szereplő jellemének és érzéseinek közvetítése. A
színésznek át kell vennie az ábrázolt szereplő helyzetét;
nem jelenítheti meg saját érzéseit, de még azt sem, hogy
ő maga hogyan reagálna adott helyzetben. Bizonyos
helyzetekben, mint némafilmekben, esetleg színházban
a színészek kénytelenek gesztusaikat eltúlozni, hogy a
beszéd hiányát vagy a gyenge láthatóságot ellensúlyozzák. Mégis sokszor az egészen apró jelek, hangsúlyok,
szemmozgások teszik hitelessé az alakítást. 1.
Mivel foglalkozik a rendező?
Nehéz dolga van a rendezőnek: elvileg ő a főnök, szerepe
mégis sokszor elvész a feladatait részenként elvégző producerek, operatőrök, látványtervezők, forgatókönyvírók és más kollégák között, és a végeredmény nem mindig tükrözi a rendező eredeti elképzeléseit. Holott ő felelős a művészi munkáért, a filmeket gyakran azonosítják
be rendezőjükről (pl. a Zeﬃrelli-féle Rómeó és Júlia, Várkonyi Zoltán Egri csillagok-ja). A film sikere vagy kudarca mind a rendező vállát terhelik.

Létrehozhat-e filmes jelentést egy vágó?
Képzelj el egy képet egy járdára dobott banánhéjról; majd
rögtön utána egy hanyatteső emberről! Ugye azt gondolnánk, hogy az ember a banánhéjon csúszott el? Két egymás mellé vagy filmben egymásra következő kép között

Feladatok
1. Írjatok fel kártyákra
alapvető emberi érzelmeket!
Húzz egyet a kártyák közül,
és csupán arcjátékoddal
próbáld meg kifejezni az
érzelmet! Ha társad ki tudja találni, mi volt a kártyán,
sikeresek voltatok.
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2. Mi a véleményed, mindenkinek alá kell rendelnie
magát a rendező elképzeléseinek? Mi a helyzet akkor,
ha egy igazán nagy sztárt,
nagy művészt rendez? Mi
a garancia arra, hogy a rendező jobban tudja, hogyan
kell játszani? Vagy lehetséges-e köztük világosan
elkülöníthető munkamegosztás?

3. Montázst természetesen már a filmek előtt is
készítettek. A Képes Krónika azonos képen ábrázolja
Szent Imre herceg temetését, Vazul megvakíttatását,
és a Vazul-fiak elmenekülését. Mennyiben sugall mást
a krónika így, mintha minden esemény külön képen
szerepelne? Nézz utána az
Imre herceg halála körüli
történéseknek!

4. a) Nézz bele egy 19–20.
század fordulóján készült
némafilmbe, és fogalmazd
meg benyomásaidat!
b) Nézz utána, mikor készült az első hangosfilm
Magyarországon!
c) Sok filmszínész számára
a hangosfilm megjelenése
karrierje végét jelentette.
Gondoljátok végig, mi lehetett ennek az oka! Milyen elvárásai lehettek a
hangosfilmnek, amelynek
nem tudtak megfelelni?

alapvetően valamilyen kapcsolatot keresünk. A kapcsolat
lehet metonimikus, oksági alapú, mint a banánhéj példája;
vagy lehet metaforikus, hasonlósági alapú, mint a szürrealista filmek Hold-arc áttűnései. Az így kialakuló jelentésekre figyel oda a vágó. Gondosan készített filmekben azt
is jelzik, ha két egymásra következő jelenet között nincs
olyan azonosság, amit a néző feltételezhetne: például térbeli vagy időbeli váltásokat egy-egy snitt szokott jelezni,
melyben maga a cselekmény nem halad előre. 3.
Milyen hatást válthatnak ki a hangeﬀektusok?
A némafilmek korában a szereplők megszólalásait külön
táblákon vetítették le, a mozikban pedig gyakran élő zenei kísérettel vetítették a filmeket. Azóta persze mások
a technikai lehetőségek, bármilyen hangot össze lehet
párosítani a filmmel. A hangoknak négy fajtáját tartjuk
számon: zaj, zörej, zene, emberi hang. A hanginformáció
kiegészíti, hangsúlyozza, befolyásolja a filmen látottakat.
Új információt is hozhat, gondoljunk példaként egy még
meg nem pillantott helikopter zúgására. A zene és a zörejszerű hangok a jelenet érzelmi hatását erősítik. 4.
Hogyan módosíthatja a jelentést a smink, a kosztüm?
A nézői elvárások között előkelő helyen szerepel a hitelesség: tudjuk, hogy a játékfilm egy mesterséges alkotás,
de nézzen ki úgy, mintha igazi lenne. Ezért a művészek
nagy gondot fordítanak a külsőségekre, díszletekre, szereplők öltöztetésére. Egy szorosan megkötött vagy félrecsúszott nyakkendő már jellemábrázoló erejű lehet; a
korhoz, réteghez, karakterhez illő öltözet pedig segít a
film hitelességének felépítésében, és abban, hogy a néző
kizökkenés nélkül beléphessen az ábrázolt világba. Történelmi filmeknél erre gyakran külön szakértőket foglalkoztatnak. Zavarónak találjuk, ha valami oda nem illő
díszlet vagy öltözet kerül a képbe; akár ha a filmforgatás
valamely kelléke látszódik véletlenül. 5.

5. a) A kultikus Egri csillagok filmben a török katonákat alakító színészek
modern kori katonai bakancsban, „surranóban”
másszák a létrákat. Te ismersz olyan jelenetet, ahol
a filmforgatás kellékei
vagy más oda nem illő dolog a kamera látószögében
maradt?
b) Nézzetek utána az interneten további hasonló eseteknek!
Van olyan film, amelyikben
egy-egy női vagy férfi szí-

nész valós koránál 20-30
évvel idősebb karaktert
formáz meg. Ilyen esetekben az arcot milliméterről
milliméterre el kell torzítani, még a pórusok sem
maradhatnak azonosak az
eredetivel. Mit gondolsz,
érdemes ezt a sminkmutatványt
végigcsinálni
csak azért, hogy az adott
kiemelkedő színész játszhassa el a szerepet? Vagy
szerencsésebb lenne egy
korban közelebb állót választani? Érvelj!

Jelenet a Gandhi című film forgatásáról.
(Rendező: Richard Attenborough. 1981.)
Szerinted a kosztüm és smink mennyire segíti a színészt a karakter hű megjelenítésében? Nézz utána, ki alakítja a címszereplőt!

Milyen irányokban tágítja a filmes kommunikációt a CGI?
Az informatikai világ fejlődése a filmművészet előtt is új lehetőségeket nyit meg. Megoldható egy már felvett jelenet
átrajzolása, ami lehet a színek kiemelése, a színész arcáról
egy pattanás eltüntetése, vagy egy valóságon túli lény hozzáadása. A Trónok harca vagy a Harry Potter szörnyeit, varázslatait sokkal könnyebben és szebben lehet számítógépen animációval létrehozni, mint a megelőző kor műanyag
szörnyeit, és damilos röptetéseit. Nyilvánvalóan könnyebb
így más világban játszódó jeleneteket forgatni. De a nézők
a többi filmtől is elvárják a csillogást, látványosságot, amit
legkönnyebben számítógépes trükkökkel érnek el. Ugyanakkor a színésznek nehezebb lehet belehelyezkedni a szerepbe, ha nem a kész filmen megjelenő körülmények, hanem csak vázlatszerű jelzések veszik körül őt.

KIK ÁLLNAK A KULISSZÁK MÖGÖTT?
Kisebb piktogramokon a filmforgatás néhány fontos kellékét láthatod. Melyiket ismered fel? Tudod,
hogy melyiket ki használja?

Kiknek a munkája volt szükséges a Harry
Potter és a Titkok Kamrája című film különleges jeleneteinek a megvalósításához? 35
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Összefoglalás
1. Válasszatok ki egy napot, amikor a nyomtatott sajtó, az online sajtó és több tévécsatorna hírműsorait
hasonlítjátok össze! Csoportban dolgozzatok! Osszátok fel a médiumokat, mindenki egyet ﬁgyeljen! Keressetek példát mindegyikben a tömegkommunikáció
lehetséges céljaira! Figyeljétek meg, melyik cél a leghangsúlyosabb! Hasonlítsátok össze az eredményeiteket!
2. a) Böngésszetek az interneten: nézzetek utána,
mit találtok a médiafogyasztási szokások megváltozásáról! Előtte jósoljatok: szerintetek korosztályonként
milyen médiatípusból mennyit fogyasztanak a magyar
emberek! Az egyes médiumokon belül milyen témával, programmal körülbelül mennyi időt töltenek? A
keresőbe írjátok be „médiafogyasztási szokások” és a
tavalyi év évszámát!
b) A talált eredményeket foglaljátok össze az osztálytársaitok számára, majd vitassátok meg: milyen társadalmi kérdéseket vetnek fel ezek az eredmények? Mi
derül ki belőlük a szabadidős szokásokról, a családok
helyzetéről vagy a műveltség szerepéről? Milyen hatása lehet mindennek a jövőre nézve?
3. Készítsetek gondolattérképet, amelyen bemutatjátok a nyomtatott sajtó hagyományos műfajait (hír,
tudósítás, interjú, riport, cikk, kommentár, jegyzet,
glossza, olvasói levél, kritika, recenzió, ajánlás)!
4. Csoportban dolgozzatok! Válasszatok egy televíziós
reklámot elemzésre! Gyűjtsétek össze és mutassátok
be osztálytársaitoknak a legfontosabb lélektani és ﬁlmes eszközeit!
5. Vegyetek kézbe egy nyomtatott napilapot, és így
nézzetek meg egy internetes hírportált! Az összehasonlítás segítségével mutassátok be az internetes hírportálok legfontosabb tartalmi és stílusbeli jellemzőit!
6. Gyűjtsetek „kattintásvadász” címeket a nyomtatott
és az online sajtóból! Elemezzétek őket: milyen tartalmi és stíluseszközökkel igyekeznek felhívni magukra a
ﬁgyelmet!
7. a) Nyissatok meg egy általatok kedvelt internetes

oldalt, és nézzétek meg, hogy három perc alatt a hiperlinkek/hiperhivatkozások segítségével hány újabb
honlapra juttok el! Mennyi ebből a titeket érdeklő tartalom?
b) Keressetek érdekes vagy meglepő, az eredeti honlap témájától távol eső kapcsolódásokat! Jegyezzétek fel, hogy hány és milyen lépésekben jutottatok el
ezekhez?

8. a) Olvassátok el a következő, Tari Annamária pszichológussal készült interjú részletét!

– Senki nem sejtette nyolc-tíz évvel ezelőtt, hogy
a közösségi média a legerősebb kémiai függőséget okozhatja, ami az alkoholhoz, a droghoz vagy
bármely más szerhasználathoz hasonlít. Amikor a
gyerekek az online világukban vannak, és úgy érzik,
nincsenek egyedül, jönnek a lájkok és a szívecskék, akkor az agyuknak az a része aktív, ahonnan
az öröm származik: ez egy igazi endorﬁnpumpa.
Az okostelefonok, a gyors internet és a közösségi
média megadja a gyerekeknek az azonnali érzelmi
szükséglet kielégítésének lehetőségét. A gyerek azt
szokja meg, hogy amit akar, az nagyjából azonnal
teljesül. És azt hiszi, a valóságban is úgy működnek
a dolgok, hogy ha valamit megunt, elrontott, akkor
onnan bármikor kiléphet, és újra próbálkozhat. Ami
a legszomorúbb, hogy most olvashatjuk a lelkiismeret-furdalásból megszólaló, a fejlesztést annak
idején életre hívó szakemberek sorait, miközben a
következmény már itt van, úgyhogy némi késésben
vagyunk.
– Miért baj ez a gyorsaság és azonnaliság?
– Régen a gyerekkor arról szólt, hogy az életkor növekedésével meg kellett tanulnunk növelni a reakcióidőt. Megtapasztalhattuk, hogy amit szeretnénk,
az nem valósulhat meg azonnal. Hagyományosan
utoljára másfél éves korunkban vágjuk le magunkat
a földre Túró Rudiért üvöltve, felnőttként már elvileg tudunk várni dolgokra. Az információs korban
azonban a reakcióidőnk egyre rövidül, mert az eszközökkel eljött az azonnali érzelmi szükségletkielégítés folyamatos lehetősége. A gyerekek nem a valódi életet tanulják meg, hanem egy nagyon gyors
tempójú, látszólagos érzelmekkel tarkított, pörgős,
színes interaktív világban működnek, amihez képest apa és anya az ilyen vagy olyan házasságával,
ülve a kanapén, nyomkodva a tévé távirányítóját,
hát kicsit szürke, kicsit unalmas és kicsit lassú.”
(Joób Sándor: Ha drogot nem ad a gyereknek,
miért vesz neki mobilt? Forrás: index.hu)

b) Hozzatok példákat olyan élethelyzetekre, amikor
egy számotokra fontos dologra várnotok kellett! Hogyan éltétek meg a várakozást? És a várakozás végét?
c) Hozzatok érveket, példákat a szövegbeli állítások
mellett vagy ellen!
9. Olvassatok újra egy közelmúltban köztetek lefolyt
chatbeszélgetést! Ez alapján idézzétek fel, milyen
nyelvi jellemzői vannak a másodlagos írásbeliségnek
vagy írott beszélt nyelvnek!
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10. a) Olvassátok el a következő, Balázs Géza nyelvésszel készült interjú részletét!

A nyelvészt sokszor faggatják a nyelvromlásról, de
én nem szoktam nyelvromlásról beszélni. Inkább
nyelvi változásokról, amelyek mutathatnak romló
tendenciát is, ha például illogikus nyelvi keveredések állnak elő, vagy az is „romlás”, a nyelvhasználat
„romlása”, ha csökken a kifejezőkészség választékossága vagy éppen a szövegértés. A kifejezőkészség szürkülését legföljebb tapasztaljuk, de nem lehet mérni, míg a szövegértés romlását nemzetközi
mérések is alátámasztják. […]
A világhálón és az sms-ben kialakult írásforma, az
„írott beszélt nyelv” vagy az én terminusommal
„másodlagos írásbeliség” bár nagyon sok furcsaságot hordoz, önmagában nem veszélyes – legföljebb
akkor, ha használói nem tanulják meg vagy nem
alkalmazzák az egész közösséget összekötő „első”
(hivatalos) írásbeliséget.”

(Ayhan Gökhan: „Mindig bekapcsolt állapotban vagyok”. Interjú Balázs Géza nyelvésszel. In: Kortárs, 58
[2014], 11.)

b) Fogalmazzátok meg a saját szavaitokkal, mi a különbség a nyelvész szerint a „nyelvromlás” és „a
nyelvhasználat romlása” kifejezések jelentése között!
c) Hozzatok saját tapasztalaton alapuló érveket az
idézet utolsó mondatában foglalt vélemény mellett vagy ellen!
11. Saját tapasztalataitok alapján állítsatok össze egy
gyűjteményt az internetes kommunikáció illemszabályairól! Hasonlítsátok össze a leckében szereplőkkel:
milyen szabályok azok, amelyekre ti nem gondoltatok? Ezeket is fontosnak találjátok? Szerepel-e olyan
szabály a gyűjteményetekben, ami nem szerepel a
leckében? Érveljetek ez utóbbiak fontossága mellett!
12. Gyűjtsétek össze, miben különbözik az internetes
zaklatás (cyberbullying) az élőben zajló, személyesen
elkövetett zaklatástól? Ha van erről tapasztalatotok,
osszátok meg egymással!
13. a) Idézzétek fel, miről ismerhetjük fel az interneten

terjedő álhíreket!
b) Keressétek fel az alhirvadasz.hu weboldalt! Itt változatos formában, sok konkrét példával gyakorolhatjátok az álhírek felismerését!
c) Csináljátok végig a teszteket, az érdeklődési szinteteknek megfelelően!
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14. a) Idézzétek fel, amit az internetes források megbízhatóságáról és a hivatkozások módjáról tanultatok!
b) Érveljetek az alábbi állítások egyike mellett!

Egy tanórai kiselőadás végén pontosan, mindig név
szerint meg kell jelölni, kinek milyen gondolatait,
írását, munkáját használtuk fel, és ezek honnan
származnak.

Egy tanórai kiselőadás végén elég a Wikipédiára
hivatkoznunk, ha onnan származnak az információink.

Egy tanórai kiselőadás végén nem szükséges a forrásokat megjelölnünk, hiszen a tanár úgyis eldönti,
hogy hiteles és pontos-e, amit elmondtunk.
15. a) A szövegben szereplő kampány milyen eszközökkel
hívja fel a figyelmet üzenetére?
b) Válasszatok egyet a kampány üzeneteiből, majd tervezzetek ti is egy plakátot ahhoz a témához!

Tizenhárom híresség csatlakozott az FIA-hoz annak
érdekében, hogy promotálják „A biztonságosabb
közlekedés aranyszabályai” elnevezésű kampányt.
A kampány a #3500LIVES hashtaggel is fut a közösségi médiában, és olyan neves versenyzők, sportolók, és közéleti személyiségek találhatóak az utak
mentén elhelyezett plakátokon, mint Nico Rosberg,
Felipe Massa, vagy éppen Marc Marquez. Utóbbi
a bukósisak használatára hívja fel a ﬁgyelmet, míg
Fernando Alonso a biztonsági öv bekapcsolására
emlékeztet. Rosberg azt tanácsolja, sose üljünk ittas állapotban a volán mögé, míg Massa azt szemlélteti, hogyan keljünk át biztonságosan egy zebrán.
„A közúti balesetek 1,25 millió halálesetet és 50
millió sérülést okoznak évente”– mondta Jean Todt,
a FIA elnöke, aki egyben az ENSZ közúti biztonságért felelős követe. „Nem ülhetünk ölbe tett kézzel és tétlenül, amikor ezekkel a számokkal találjuk
szembe magunkat. Büszkeséggel tölt el, hogy az FIA
és annak klubjai az élvonalban vannak a kihívás során, és felhívják a ﬁgyelmet a közúti biztonság fontosságára.”
(Kate Walker: Versenyzőkkel és hírességekkel
zajlik a FIA közúti kampánya.
Fordította: Dénes Gergely. Forrás: hu.motorsport.com)

16. Napjainkban rendkívül eltérőek a vélemények azzal kapcsolatban, hogy az online világban szükségünk
van-e még nyomtatott könyvekre, a következő generációknak vajon szükségük van-e arra, hogy kézzel írjanak. Vajon milyen tudományos kutatási eredmények
születtek ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban?

I. Alkossatok két csoportot! Az egyik csoport feladata
az lesz, hogy a papíralapú olvasás hatásaival kapcsolatban keressen információkat az interneten. A másik
csapatnak pedig a kézírás hatásaival kapcsolatos in-

BiBlia és kommunikáció
Az emberek lelkiismeretének formálását és gondolkodásuk alakítását segíteni sohasem elhanyagolható feladat. A hiteles kommunikáció bátorságot és
céltudatosságot kíván. Elszántságot követel azoktól,
akik a média világában dolgoznak, hogy a rengeteg
információ terhe alatt ne fáradjanak el, és ne elégedjenek meg részigazságokkal vagy előzetes információkkal. Épp ellenkezőleg, az emberi élet értelmére, a
személyes és társadalmi lét végső alapjára irányuló
kérdés kutatására és terjesztésére van szükség (Fides
et Ratio, 5). Így a média képes építő módon hozzájárulni mindannak terjedéséhez, ami jó és igaz. […]
Annak érdekében, hogy bátorítsam a média építő jelenlétet és pozitív látásmódját a társadalomban, három pontot szeretnék aláhúzni, amelyeket tiszteletre
méltó elődöm, II. János Pál pápa is megjelölt, és amelyek elengedhetetlenek a közjó érdekében végzett
szolgálat során: a nevelés, a részvétel és a párbeszéd
(vö. A gyors fejlődés, 11).
A média felelősségteljes és kritikus használatára
nevelés segít az embereknek, hogy értelmesen és
megfelelő módon használják azt. Az elektronikus
médiának a társadalomba oly könnyen bevezetett
új szavak és képek által gyakorolt mély hatását nem
becsülhetjük le. Éppen mivel a kortárs média tükrözi
a népek kultúráját, minden manipulációs kísérletnek
ellen kell állni, elsősorban az ifjúság manipulálásának, és helyette nevelni és szolgálni kell. Ily módon
lesz képes a média az emberi méltósághoz hű, civil
társadalom létrejöttét garantálni, nem pedig annak
szétesését.
A média – természetéből adódóan – az emberek javát hivatott szolgálni. A tömegtájékoztatásnak mint
közszolgálatnak együttműködő és közös felelősséggel bíró, az anyagi erőforrásokat figyelemmel kísérő
és lelkiismeretesen felhasználó lelkületre, és a közteherviselés felvállalására van szüksége (vö. Etika a
Tömegtájékoztatásban, 20), amely magába foglalja
a szabályozási normákhoz való igazodást, valamint

formációkat kell gyűjteniük az internet segítségével.
Beszéljétek meg közösen, milyen adatokat, kutatásokat ismertetek meg!
II. Alkossatok négyfős csoportokat (ha lehet úgy, hogy
két fő az egyik, két fő a másik csoportból legyen)! Találjatok ki, majd készítsetek el közösen egy plakátot
vagy szórólapot vagy online hirdetést a hallottak alapján egy olyan kampányhoz, amely a kézírás és a papíralapú olvasás előnyeit népszerűsíti!
III. Terveitekből készítsetek az iskolában egy közös
tablót!

az ez irányba előírt egyéb intézkedéseket vagy struktúrákat.
Végül a médiának fel kell ismernie, és élnie kell azokkal a nagy lehetőségekkel, amelyeket a párbeszéd
kezdeményezése, a kultúrák kölcsönössége, a szolidaritás kifejezése és a béke előmozdítása nyújt. Ily
módon meghatározó és értékes forrásokká válnak,
és építik a szeretet civilizációját, amely minden nép
vágya.
Biztos vagyok abban, hogy e három pont megtartása
segíteni fogja a média fejlődését, hogy a kommunikáció, a közösség és az együttműködés hálója lehessen, amely segíti a férfiakat, a nőket és a gyermekeket abban, hogy még inkább tudatában legyenek az
emberi méltóságnak, felelősségteljesebbek és mások
irányában nyitottabbak legyenek, mindenekelőtt a
társadalom legrászorultabb és leggyengébb tagjai
iránt (vö. Redemptor Hominis, 15; Etika a Tömegtájékoztatásban, 4).
(Média – a kommunikáció, a közösség
és az együttműködés hálója. Részletek XVI. Benedek pápa
a Tömegtájékoztatás 40. Világnapjára írt üzenetéből,
2006. január 24. Forrás: katolikus.hu)

1. XVI. Benedek pápa üzenetében hogyan kapcsolódnak
a következő fogalmak a tömegkommunikációhoz?

felelősség

nyitottság

párbeszéd

nevelés

szeretet

bátorság

céltudatosság
2. a) Gyűjtsetek olyan helyzeteket, amelyekben a média a
szeretet civilizációját építheti!
b) Gyűjtsetek olyan ötleteket, amelyek a médián keresztül
segíthetnének az általatok említett helyzeteken!
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