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van kötve. 

Az egyes tanulmányok kizárólag a szerzők véleményét tükrözik, amely 
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ELŐSZÓ 

A Batthyány Lajos Szakkollégium a győri Széchenyi István Egyetem Deák 

Ferenc Állam-és Jogtudományi Kara mellett működő, a hallgatói tudomá-

nyos élet magját biztosító intézmény. Elsődleges célkitűzésünk a hallgatói 

tudományos tehetséggondozás támogatása, amelyet nem elégséges pusztán 

az egyetem falai között megkezdeni, hanem már korábban, a középfokú 

oktatás során is figyelmet kell rá fordítani. 

Ennek jegyében indította útjára a Szakkollégium az ún. pregraduális 

tehetséggondozási programját, amelynek fontos eleme a hetedik éve folya-

matosan meghirdetésre kerülő Mondd el a véleményed! című, középisko-

lások számára kiírt esszépályázat. A pályázat célja, hogy a tanulók olyan 

közérdeklődésre számot tartó témákról fejthessék ki a véleményüket, ame-

lyek a mindennapokban is jelentősen befolyásolhatják életüket.  

A 2019 őszén meghirdetett pályázatra összesen 19 pályamunka érke-

zett. Külön öröm, hogy a tanulók az ország különböző pontjairól küldtek 

számunkra esszéket. 

A bíráló bizottság a pályázatok értékelésekor nehéz helyzetben volt, 

hiszen minden pályamunka egyedi és sajátos nézőpontokat és véleményeket 

tükröz. 

Köszönjük minden pályázónak a részvételt, a felkészítő tanáraiknak a 

segítséget, az iskoláiknak a támogatást, és gratulálunk a díjazottaknak! 

Bízunk benne, hogy a 2021-ben meghirdetésre kerülő pályázaton viszont-

láthatjuk szerzőinket, és újakkal is gyarapíthatjuk a táborukat.  

 

 

 Batthyány Lajos Szakkollégium   



12 

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
 
 
 

  

 A Batthyány Lajos Szakkollégium „Mondd el a véleményed!” 
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A Batthyány Lajos Szakkollégium „Mondd el a véleményed!”  
címmel – hetedik alkalommal – esszépályázatot hirdet.  
Szakkollégiumunk a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kara mellett működik. Az esszépályázatot azzal a céllal 
hirdetjük meg, hogy lehetőséget biztosítsunk az egyetemi felvételi 
előtt álló generációnak arra, hogy véleményt formálhasson a világ és 
Magyarország aktuális kérdéseiről. 

Pályázatot az alábbi témákkal  
kapcsolatban lehet benyújtani: 

1. Influencerek világa – Valóban őket kell követnünk? 
2. Információdömping az interneten – Szükség van a XXI. 
században tankönyvekre? 
3. Videójátékok – Mikortól beszélünk függőségről? 
4. Az oktatás jövője: digitalizálás, applikációk, online oktatás. 
5. A történelem az élet tanítómestere – Melyik korból 
tanulhatunk a legtöbbet? 
6. Globális felmelegedés kezelése – Személyes feladat vagy 
távoli cél? 
7. A XXI. század népbetegsége: elidegenedés. 
8. NASA projekt – Célozzuk meg a világűrt, éljük le bolygón-
kat? 
9. Terrorválság – A félelemkeltés eszközei. 
10. Az adatvédelem határai – Facebook, twitter, instagram. 
11. Mi az erkölcs – Hogy értelmezhető, mi a jelentősége, hogy 
jelenik meg a hétköznapokban? 
12. Modern technológia – Átvehetik a robotok az emberek 
helyét? 
13. Globálisan vagy lokálisan? – A globalizáció előnyei és 
hátrányai. 
14. A távoktatás előnyei és hátrányai 
 

A fenti témák keretein belül az esszék címe szabadon  
meghatározható. 
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Pályázók köre 

Bármely hazai és határon túli középfokú köznevelési in-
tézmény tanulói pályázhatnak. Pályázatot csak önállóan lehet 
benyújtani. 
 

Technikai feltételek 

Az esszék terjedelme nem haladhatja meg a 6 oldalt.  
Formai kritériumok: Times New Roman betűtípus, 12-es 
betűméret, 1,5 sorköz, sorkizárt. Az esszé elején kérjük 
feltüntetni a pályázó nevét, iskoláját, osztályát, valamint 
elérhetőségeit.  
A pályamunkákat kizárólag elektronikus formában, doc vagy 
docx formátumban a szeblszk@gmail.com címre kérjük 
elküldeni. 
 

Beadási határidő: 2020. május 31. 
 

Eredményhirdetés várhatóan 2020 júniusában. 
 
A legjobb írásművek szerzői ajándékcsomagban és elismerő 
oklevélben részesülnek, valamint a legjobb írásműveket el-
ektronikus kötetben jelentetjük meg. 
 
A Szakkollégiumról és a pályázatról bővebb információk a 
http://blszk.sze.hu oldalon találhatóak, illetve dr. Király Pé-
ter Bálint igazgatónál a szeblszk@gmail.com címen lehet 
érdeklődni. 
 

 
 A Batthyány Lajos Szakkollégium „Mondd el a véleményed!” 

címmel  
esszépályázatot hirdet. 
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A PÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI 

 

 
I. helyezett    

Nagy Mátè Gergely: Terrorvàlsàg - A fèlelemkeltès eszközei 

 

II. helyezett   

Sonkoly Ákos Gábor: Melyik korból tanultunk a legtöbbet? 

 

III. helyezett  

Fazekas Fruzsina: Influencerek világa - Valòban őket kell követnünk? 

 

Különdíj  

Patocskai Emese Léna: Az influencerek világa - tènyleg őket kell követ-

nünk? 

 

Különdíj  

Atanaszov Hedvig: Rendező, vágò, producer ès műsorvezető - avagy a 21. 

század polihisztorai, az influencerek 
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ATANASZOV HEDVIG
1
 

 

Rendező, vágó, producer és műsorvezető – avagy a 21. század polihisz-

torai, az influencerek 

 

Influencernek nevezzük azt, aki valamilyen közösségi portálon nagy rajon-

gótáborral rendelkezik, és ennek köszönhetően hatalmában áll tömegekhez 

szólni, hatást gyakorolni rájuk. Legjellemzőbb platformok a YouTube és 

Instagram, de tulajdonképpen bármilyen felületen aktív követőtáborral ren-

delkező tartalomgyártóból válhat véleményvezér. A cél viszont adott, ki-

alakítani egy közvetlen kapcsolatot a rajongóiddal, akik kezdetben talán 

azért szeretnek, amit csinálsz és ahogyan csinálod, azonban később köny-

nyen átalakulhat egyfajta személyi kultusszá. A tartalomgyártó elkezd egy-

re több tartalmat készíteni saját életéről, élményeiről, ahelyett, ami miatt 

valójában elindította csatornáját, oldalát.  Az influencer és rajongó közt 

pedig kialakul egyfajta bensőséges viszony, ami könnyen a hatása alá vonja 

a nézőket, valamint egy elképesztő mértékű bizalom a véleményvezér irá-

nyában, ami miatt a marketingesek számára maga az Éden ez az iparág. A 

tartalmat, értéket, minőségi szórakozást keresők számára viszont sokszor 

maga a pokol. Így vagyok ezzel én is, nem egyszer értetlenül állok egy-egy 

videó előtt, miután a hangzatos cím – clickbait, ahogy a ’mai fiatalok’ 

mondják – és a jól szerkesztett index kép után rákattintok, és közel sem azt 

a tartalmat, minőséget adja a videó, amit ígért. Bár mint a fenti sorokból 

kiderült, nem vagyok nagy rajongója az influencereknek és a közösségi 

média ilyen erős jelenlétének a mindennapi életünkben, most mégis kísérle-

tet teszek arra, hogy bemutassam ennek a jelenségnek a pozitív és negatív 

oldalát is, példákkal alátámasztva véleményemet kifejtsem. 

Az influencerek mindig is léteztek, azonban nem volt soha ennyire 

nyíltan nevén nevezve a jelenség – hiszen maga az angol influence szó is 

azt jelenti, hogy befolyásolni – valamint nem voltak ennyire meghatározók 

és soha nem voltak képesek ennyi embert, főleg fiatalt befolyásolni. Azon-

                                                      
1
 Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, 9.B osztály 
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ban a filmsztárok, énekesek és celebek is egyfajta véleményvezérek voltak 

már a közösségi média térnyerése előtt is. Egyik klasszikus példa erre a 

jelenségre a Rachel-haj
2
, ami a Jóbarátok hatalmas népszerűségének kö-

szönhetően a 90-es években világszerte divatos viseletté vált a fiatal nők 

körében. Az időben még messzebb tekintve láthatjuk, hogy gyakran az 

uralkodók diktálták a divatot, legyen akár szó ruházkodásról, építészetről 

vagy éppen életstílusról. Gondoljunk csak XIV. Lajosra, a Napkirályra, akit 

a kor uralkodói, nemesei szívesen utánoztak. Mindig is létezett egy kivált-

ságos réteg, akiket az emberek irigykedve figyelhettek, akikre hasonlítani 

akartak, azonban eddig többnyire ösztönös volt a követés vágya a kevésbé 

kiváltságos fél részéről. Mára azonban nagyfokú tudatosság jellemző az 

influencerek részéről, legyen szó trendek követéséről, ötletekről a tartalom-

gyártáshoz vagy éppen arról, hogy hogyan lehet minél több követőt szerez-

ni. 

Ebben a felgyorsult világban azonban kiveszőben van valami fontos, 

ami a divat meghatározó eleme, ez pedig az egyéni stílus. Pedig már Coco 

Chanel is megmondta: „A divat változik, a stílus örök.” Ma azonban hiába 

hangoztatjuk az egyediség és az egyéni stílus fontosságát lépten-nyomon, 

ha a fast fashion és annak marketing gépezete erőszakosan szembemegy 

ezzel az ideológiával. És sajnos ennek a törekvésnek az eszközei sok eset-

ben az influencerek is. A mai fiatalok egy része ugyan lelkes híve az egye-

diségnek, elfogadásnak, aminek legnagyobb támogatója a közösségi média, 

ahol mindenki megkapja az esélyt, hogy megmutassa magát. Mára azonban 

mégis inkább a lehető legtöbb ember elérése vált az elsődlegessé céllá, akár 

a saját egyéniségünk feladása árán is. Mindenki egy szebb, jobb, tehetősebb 

oldalát próbálja megmutatni, remélve, hogy így többen fogják kedvelni, 

szeretni. Sokan a könnyen megszerezhető pénz és hírnév lehetősége miatt 

kóstolnak bele az online tartalomgyártás világába, de vannak olyanok is, 

akik így próbálják önbizalmukat visszanyerni, amit mindennapi életük so-

rán, szakmai vagy magánéleti kudarc következtében elvesztettek.  

                                                      
2
 Rachel Jennifer Aniston karaktere a Jóbarátok (1994-2004) c. sorozatban  
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Sokaknak, ha az influencerek kerülnek szóba, első gondolatuk azok a 

szponzorációk, amik a felületeiken megtalálhatók, vásárlásra buzdítva ezzel 

követőiket. A legnagyobb baj ezzel nem is maga a reklám ténye, hisz TV-t 

nézve, újságot olvasva, de már az utcán járva is lépten-nyomon reklámok-

ba, hirdetésekbe botlunk. Azonban az influencerek sokszor a reklámokat, 

szponzorációkat nem jelölik egyértelműen, inkább mézes-mázos köntösbe 

bújtatva, saját véleményükként adják el a nézőiknek, akiknek egy része 

vitathatatlanul nagyon fiatal, így még nincs kialakult védekező mechaniz-

musuk az ilyen hatásokkal szemben, főleg, ha kifejezetten rajonganak is a 

reklámozóért. Ezek a naiv rajongók pedig meg sem kérdőjelezve az 

influencer értékítéletét elfogadják a véleményét és megveszik az adott ter-

méket, szolgáltatást. A probléma azonban nem merül ki annyiban, hogy 

fiatalok (az USA-ban egy 2019-es kutatás szerint a 15-25 évesek 81% 

használja a YouTube-ot – de valószínűleg a fiatalabb korosztályban is ha-

sonló az arány, de erről nincs adat, ugyanis csak 13 éves kortól lehet a 

YouTube-ra regisztrálni) nyílt vagy bújtatott reklámokkal találkoznak. A 

YouTube korlátozó irányelvei, de legfőképp a meggondolatlan tartalom-

gyártók okozzák az igazi gondot. Ugyanis vannak, akik a nézettség érdeké-

ben ignorálják vagy egyszerűen csak nincsenek tisztában azzal a ténnyel, 

hogy nézőik egy része – sok esetben nagy része – kiskorú, akikre komoly 

hatással vannak a tartalmak, amiket közzétesznek.  Az Instagramon hasonló 

a helyzet, a korlátozó szoftvereknek köszönhetően nem lehet közzétenni 

olyan képet, amin nemiszerv, vagy női mellbimbó látható, de túl vékony, 

hiányos öltözetben, esetleg mély dekoltázzsal pózoló modellek képeit min-

den további nélkül. Holott ezek is ugyanúgy károsak a fiatalokra, befolyá-

solják értékítéletüket, énképüket, ízlésüket. Ha az említett példát vesszük 

alapul, akkor jusson eszünkbe, hogy nem egy fiatal lány, nő érezheti úgy a 

képet látva, hogy nem elég szép a teste, mert rajta nem feszül úgy a póló, 

esetleg nem olyan lapos a hasa, mint az említett modellnek. Innen már csak 

egy lépés a fogyókúra, anorexia, testképzavar.  Mindhiába az internet és a 

közösségi média káros hatásainak egyre nagyobb fokú ismerete a fiatalok 

körében, a befolyásolás továbbra is az influencerek fő fegyvere tudott ma-

radni, amit lehet jó célokra - erre is van példa bőven - és rosszakra egyaránt 

használni. Bár utóbbi esetben inkább a meggondolatlanság, kapzsiság és 
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sikerre éhség jellemző, mint rossz szándék. A probléma gyökere abból 

ered, hogy a fent említett felületekre bárki készíthet tartalmat, nem szüksé-

ges semmilyen speciális tudás, előképzettség vagy tehetség, így sokszor a 

tartalomgyártók nem tudják helyesen felmérni a célközönség igényeinek és 

a megfelelő minőség halmazainak metszetét, és ennek tudatában tartalmat 

készíteni. Gondoljunk a TV műsorokra és filmekre, mielőtt a közönség elé 

kerülnének, szakemberek hosszasan mérlegelik a korosztályi besorolást, 

feltüntetik azt, majd a nézők belátására bízzák, hogy megnézik-e. Az inter-

neten azonban semmilyen korlát nem található – hisz a ’jóhiszemű’ „elmúl-

tál már 18 éves?” kérdés sem tekinthető valós védelemnek – azonban a 

YouTube-on még ennyi sem található, ugyanis a tartalomgyártók, 

Youtuberek a legritkább esetekben alkalmazzák ezeket a beállításokat. Itt 

nem arra kell gondolni, hogy a YouTube-on erőszakos, esetleg erotikus 

jellegű videókkal találkoznánk – azt így is, úgy is megtalálják a fiatalok az 

interneten – ugyanis az oldal veszélye nem ebben rejlik, sokkal inkább ab-

ban, hogy a nézők gondolkodásmódjára hat a közvetlen stílus és az intenzív 

élmény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy kis szemléltető, hogy mire is gondolok, ha a 

káros hatású videókat említem meg. 

 

Érdekesség, hiába még a Google fiókom szerint 

sem múltam el 18 éves, minden további nélkül 

rákattinthattam a második videóra és meg is 

nézhettem azt. 

 

1.Alex Csigér 2. Szabó Kristóf 
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A legszomorúbb az egészben, hogy ezek nem eldugott oldalak, vide-

ónként néhány száz megtekintéssel – ugyanis a ”kutya sem kíváncsi” rájuk 

– hanem sokszor felkapott Youtuberek, akik ilyen, vagy ehhez hasonló, 

színvonalas tartalmat (is – ez még a jobbik eset) gyártanak. Véleményem 

szerint nem ezt a példát kéne látniuk a fiataloknak, mert a Youtuber közvet-

len stílusának köszönhetően azt érezheti a korosztály, hogy ez a stílus, vi-

selkedés teljesen normális. Holott a legkevésbé sem nevezhető annak. Az 

ilyen (és ehhez hasonló) videók mind az online és offline – valós – kapcso-

latainkra komoly hatással lehetnek. 

A YouTube-bal kapcsolatban a mára egyre szélesebb körben megfo-

galmazott probléma a hasznos tartalom kiveszése és az egyre növekvő 

énközpontúság. Régen a YouTube jellemzően az egyediségről szólt, arról, 

hogy ha van mondanivalód, akkor azt a világ elé tudod tárni egy egyszerű 

kamerával és alapvető videóvágáshoz szükséges tudással is. Mára azonban 

az egyediség kiveszőben van, helyette a trendek dominálnak külföldön és 

itthon is. Ennek oka a YouTube és Youtuberek népszerűsége, aminek kö-

vetkeztében ez az élet vált az új amerikai álommá – és hogy elérd, még 

csak a szobádból sem kell kilépned. Egyre többen próbáltak elérni hasonló 

népszerűséget és közétett videóik ezzel párhuzamosan egyre középszerűbbé 

válnak. Ezt a tartalmat fogyasztja megannyi fiatal, ezen normák mentén 

nőnek fel. Az interneten, YouTube-on, közösségi médiában megtapasztal-

takat tekintik sokszor iránymutatásnak, ennek mentén alakul ki gondolko-

dásmódjuk, világnézetük. Ezért a jelenségért azonban nem lehet kizárólag a 

profitorientált felületeket és tartalomgyártókat okolni, a szülői felelősség is 

számottevő, ugyanis amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a szülők-

nek nincs semmilyen rálátásuk arra, – és nem azért, mert nem lenne rá lehe-

tőségük – hogy mit néz a gyerekük, milyen tartalmakkal találkozik nap 

mint nap. Egyszerűen csak megnyugsznak, mert a gyerek nem láthat ’mez-

telen néniket és bácsikat’. Ahhoz, hogy egy kicsit jobban megértsék a mos-

tani Z generáció elveit és indítékait elengedhetetlen, hogy rálássanak arra, 

hogy mivel tölti gyerekük szabadidejét, kiket, miket néz.  

Nem lehet ugyanakkor szó nélkül elmenni amellett a pozitív változá-

sok mellett, amiket szintén influencerek okoznak, még ha nem is ugyan-

azok, akik az értelmetlen, káros hatású – Z generációs szóval élve, egysze-
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rűen trash-nek nevezett – tartalmakat gyártják. Az interneten, közösségi 

médiában megtalálhatunk számos oktató jellegű, művészileg jelentős vagy 

éppen globális problémákra a figyelmet felhívó tartalmat is. Ezen tartalmak 

készítőit már nem tanároknak, előadóknak, művészeknek vagy aktivisták-

nak hívjuk, hanem mivel porondjuk átkerült az internetre, influencereknek. 

A YouTube kezdetben az emlékezetes pillanatok, majd a zenei vide-

ók, self-made hírességek, youtuberek színtere volt, mára azonban egyre 

nagyobb számban jelennek meg a tudományos témájú vagy társadalmi kér-

désekkel foglalkozó, kifejezetten erre a platformra készült videók, amik a 

fiatalokat megcélozva próbálnak meg akár hiánypótló jelleggel tudást is 

átadni, sokszor szórakoztató jelleggel. Hogy példákat is említsek, ilyen 

magyar csatorna a Tanulom magam, a Hormonmentes, vagy a Zállatorvos 

is. Hosszan regélhetnék, hogy én miért szeretem, vagy miért érdemes nézni 

videóikat, de legegyszerűbb, ha mindenki maga fedezi fel őket. Egy dolgot 

azonban érdemes észben tartani, ezek a csatornák talán a legismertebbek a 

maguk nemében a magyar YouTube-on, mégis, csak néhány százezres kö-

vetőtáborral rendelkeznek. Ez önmagában már egy komoly eredmény, 

azonban tekintve azt, hogy ennél jóval kevesebb belefektetett munkával 

járó és valós társadalmi hasznot nem hajtó videók készítőinek is nem egy 

esetben legalább ennyi (ha nem több) feliratkozójuk van. Számomra ez 

kiábrándító, és ennek fényében még jobban tisztelem a fent említett tarta-

lomgyártókat és azokat, akik hasonló indíttatásból vágnak bele az online 

tartalomgyártásba. 

Mégis ami számomra leginkább megmutatja a közösségi média pozi-

tív oldalát, hogy akár YouTube-on, akár Instagramon képesek vagyunk mi 

magunk megfogalmazni egy üzenetet, és megpróbálhatjuk ezeken a plat-

formokon keresztül eljuttatni a célközönségnek. Engem teljes mértékben 

lenyűgözött Greta Thunberg története, ahogy a jó célt képviselve vált vi-

lághírűvé – tulajdonképen influencerként - és üzenetét több millió fiatalhoz 

tudta eljuttatni világszerte, ezáltal megmozdulásra ösztönözve őket, minket.  

Mérlegelve az influencerek, a közösségi média hatását, feltehetjük a 

kérdést, hogy valóban érdemes-e követnünk ezeket a véleményvezéreket. 

Erre a kérdésre a válaszom egyszerűen az, hogy nem. Ugyanis mit is jelent 

az, hogy követni valakit? Erről az egyszerű fogalomról eszünkbe juthat az 
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internet, a közösségi média okozta egyik legsúlyosabb probléma, hogy 

elszakadunk a valóságtól. Az interneten olyat is kimondunk, olyat is te-

szünk, amit a valóságban, szemtől-szemben nem mernénk. Ezért is olyan 

visszataszító ez a szó, „követni”, hisz valódi életünk szereplői közül keve-

sek, talán senkinek az értékítéletében nem bíznunk olyan mértékben, mint 

sokan az influencerekében. Ennyivel kiválóbbak lennének az internetes 

véleményvezérek, mint a saját barátaink, ismerőseink? Nem, hisz ők is csak 

átlagemberek. Egyszerűen csak ők azok, akik képesek megszólítani egy 

generációt, akit látszólag semmi sem érdekel. Ezért is olyan nagy az ő fele-

lősségük, mert mára már egy generáció nevelkedik ”rajtuk”, tőlük tanulva a 

szociális normákat. A rajongók - a személyes kapcsolat érzete miatt - köny-

nyedén fanatikussá válnak, anélkül, hogy ezt bárki is komolyan venné, 

ugyanis a szélsőséges viselkedés alapvetően is jellemző erre a korosztályra. 

A megszállott rajongók képesek mindenfajta mérlegelés nélkül elfogadni a 

sokszor képzetlen, de legalábbis szaktudással a legritkább esetben rendel-

kező emberek véleményét, akik képesek voltak egy kamerával százezreket 

elérni. Az elvakultság és a bírálat hiánya minden esetben veszélyes, azon-

ban mára ez kifejezetten az internetes generációk ismérvévé vált.  

Látva az influencerek munkásságát sokakban felmerülhet az a kérdés 

is, hogy adhatunk-e egyáltalán véleményükre, elhihetjük-e azt, amit mon-

danak – érdemes-e rákattintani a feliratkozom vagy követem gombokra? 

Egyrészről persze óvatosnak kell lennünk, hisz nem tudhatjuk, hogy mi a 

Youtuber, mint magánember véleménye és mi az, amit csak a marketinge-

sek bábjaként mond, tesz, azonban ahogy megnézzük a filmelőzeteseket 

vagy végig lapozunk egy reklámújságot, úgy megfontolhatjuk azt is, amit 

az influencer ajánl, de mindenképp érdemes kiemelten mérlegelni az ilyen 

típusú vásárlásokat. 

Az írásomból eddig szándékosan kihagytam a közösségi média és a 

YouTube „szórakoztató” szerepét, ugyanis ez annyira ellentmondásos, 

hogy nehéz is róla egy kritikát megfogalmazni, ami nem fröcsögés, hanem 

érvekkel alátámasztott vitát generáló megállapítások sora. Ugyanakkor 

nagyon is fontos, hogy beszéljünk róla, hisz sokunk életének szerves részé-

vé vált az utóbbi néhány évben. 
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Ez is egyfajta függőség, de ugyanúgy, mint a TV iránti szenvedélyt, 

ezt is kordában lehet – kell – tartani. A YouTube szépsége abban rejlik, 

hogy bármi is érdekel, azt megtalálhatod itt, legyen az a szépségápolás, 

paródiák, videojátékok és a reklámok sem szakítják meg hosszú percekre az 

adást, maximum néhány másodpercre – ami valljuk be ebben a rohanó vi-

lágban kifejezetten előny. Az influencerek célja elsődlegesen a szórakozta-

tás, ritkább esetben informatív tartalom gyártás, így ezt igazságtalan lenne 

számonkérni rajtuk, azonban a szórakoztatás legkülönbözőbb formáit lát-

hatjuk a platformon. Vannak, akik ártalmatlan videókat készítenek, ami a 

gyerekeket, fiatalokat szórakoztatja, de a ”kifinomult ízlésűek”  talán nem 

kifejezetten rajonganának érte. Ugyanakkor a felületen bőségesen lehet 

találni olyan videókat is, amikben káromkodnak, randioldalakkal ’szóra-

koznak’, ivós kihívásokat játszanak, amik komoly hatással lehetnek a gye-

rekekre, fiatalokra. Az influencerek pedig, akiknek hatalmukban állna tenni 

ez ellen valamit, – felszólalni ellene –  nem – vagy a legritkább esetben 

foglalkoznak a problémával, pedig ez őket is, az összes influencert, az 

egész online tartalomgyártó közösséget minősíti. 

Láthatjuk, tehát, hogy nem lehet elintézni a témát annyival, hogy 

minden véleményvezér és tartalomgyártó ’égjen a pokol tüzén’, azonban 

továbbra is tennünk kell – vagyis inkább el kéne kezdeni tenni – azért, hogy 

a minőségi tartalom kerüljön túlsúlyba, az értelmetlen, esetleg toxikus hatá-

súakkal szemben – ez pedig mindannyiunk érdeke. A fiataloknak, szülők-

nek, tanároknak, influencereknek segíteniük kéne egymást, hogy ez a ki-

egyensúlyozottabb, értékeket hordozó online világ létrejöhessen – hisz nem 

csak mindannyiunk érdeke, de felelőssége is. 
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BENE VIVIEN
3
 

 

„Vétkesek közt cinkos, aki néma!” 

 

Manapság nagyon sokat hallani a globális felmelegedésről. Szinte minden 

nap belefutunk egy hírbe, cikkbe, újabb kutatások eredményébe, amik 

megmutatják, milyen rossz irányba tartunk. Vajon eljut ez az emberekhez? 

Tényleg foglalkoznak ezzel a problémával, vagy csak vállat vonnak, mond-

ván, őket már nem fogja érinteni? Felfogják egyáltalán, mekkora súlya van 

ennek, belegondolnak?  

Sokaknak már a könyökén jön ki ez a téma, pedig véleményem sze-

rint, igenis foglalkozni kell vele, nem szabad a szőnyeg alá söpörni. Szaj-

kózni kell és beszélni róla, mert ezen múlik az emberiség jövője.  

Talán nem holnap, nem holnapután, és nem a hétvégén, lehet, hogy 

évtizedek múltán sem, de egyszer meg fog jelenni a hátulütője, ha most 

nem teszünk semmit. A tavaink eltűnnek majd, városok fognak víz alá ke-

rülni, állatfajok ezrei fognak a feledés homályába veszni. Tényleg ezt akar-

juk? Tényleg feláldoznánk ezeket a kényelem oltárán?  

Pedig senkinek nem lenne nehéz. Nem lenne nehéz odafigyelni mi-

lyen zacskót vesz a boltban vagy, hogy hova dobja a szemetet. Ezek kis 

dolgok, de már ezzel is sokat segíthetünk. Egyedül nem válthatjuk meg a 

világot, azonban könnyíthetünk azok munkáján, akik a Föld jövőjéért dol-

goznak. A „sok kicsi sokra megy” mondás itt is érvényes. Bárcsak minden-

ki látná, hogy ez a problémát, csak úgy lehet megoldani, ha levetkőzzük az 

önzőségünket és végre elkezdünk a jövőre gondolni. Nem a mi jövőnkre, a 

következő generációk jövőjére, hisz senki nem kívánná az unokáinak, déd-

unokáinak, hogy egy élhetetlen Földre kelljen megszületniük. Mi jogunk 

van, ahhoz, hogy megvonjuk tőlük a Föld szépségét? Ha most mi tétlenke-

dünk, nekik már késő lesz. Mi is élvezünk egy olyan bolygón élni, ahol 

tiszta a levegő, a víz, szóval miért is akarjuk ezt csak magunknak? Ezt nem 

mi állítottuk elő, csak megkaptuk, de ettől még nem a miénk. A Föld nem a 
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miénk. Nem aknázhatjuk ki, szennyezhetjük meg és végképp nem ölhetjük 

meg az itt kialakult élőlényeket. Ehhez nincs jogunk. Az ember csak egy 

kis ideje vesz részt a bolygó életében, de máris úgy tűnik, ő okozza majd a 

vesztét. Ha ez bekövetkezik, minden elvész, végérvényesen.  

Lassan, de be fog következni. Először megszennyezzük az összes ta-

vat, folyót. Egyesével és mindet. Majd a talajt, így már nem fogjuk tudni 

hova ültetni a növényeket. Kivágjuk a fákat, és esőerdőket teszünk egyen-

lővé a földdel. Elvesszük az állatoktól, hogy magunknak több helyet gene-

ráljunk. Tényleg ezt csinálja a Föld legfejlettebb, legintelligensebb életfor-

mája? Elpusztítja a többi élőlényt, csakhogy ő a lehet legkényelmesebb 

életet élhesse? Önzőség.  

Persze nekünk sem kívánta senki, hogy ilyen horderejű problémával 

kelljen foglalkoznunk, de az emberek eddig is csak magukra gondoltak. 

Ezért muszáj most nekünk cselekednünk és megtörni ezt. Az emberiség 

csodálatos dolgokra képes, ne azért vesszen el minden, mert nem vagyunk 

képesek nagyban gondolkodni. Kicsit tegyük félre az önös érdekeinket, és a 

kényelmességet, és gondolkozzunk. Gondoljunk bele a jövőbe, amit mi 

még jobbá tehetünk.  

Tudom könnyebb nem törődni ezzel a problémával, és inkább sokan 

elfordítjuk a fejünket. Mossuk kezeinket abban a vízben, ami az unokáink 

utolsó csepp iható folyadéka lehet. Hirtelen megvakulunk, hogy ne lássuk a 

sok hulladékot a tengerben, vagy mikor elhaladunk egy eldobott csokipapír 

mellett az utcán. Megsüketülünk, mikor a TV-ben arról esik szó, hogy me-

gint nőtt a Föld átlaghőmérséklete, és újabb állatfajok kerültek veszélybe. 

Inkább kikapcsoljuk, mint hogy újra halljunk az erdőtüzekről. És megné-

mulunk, mikor egy beszélgetés közben szó esik a globális felmelegedésről 

és a környezetvédelemről. Mikor tehetnénk, mozgásképtelenné válunk, és 

úgy teszünk, mintha nem tudnánk segíteni. Azt hazudjuk magunknak is, 

hogy tehetetlenek vagyunk, és belenyugszunk ebbe, ahelyett, hogy kicsit 

megerőltetnénk magunkat. Könnyű nem figyelembe venni a problémákat, 

de ettől azok még léteznek. Nagyon is léteznek. Hamarosan meg is lesz a 

gyümölcse annak, hogy a legtöbb embert cseppet sem érdekli ez a téma.  
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A „vétkesek között cinkos, aki néma!”
4
 Aki most nem tesz, az ugya-

nannyira bűnös, mint az, aki felelőtlenül eldobja a szemetet. Nem könnyű 

változni és változtatni, de mindenki tud segíteni valamivel. Például azzal, 

hogy nem pakolja túl a bőröndjét, ha utazni készül, vagy nem veszi meg a 

műanyag zacskót. Az is nagy dolog, ha valaki rendszeresen külön gyűjti a 

hulladékot, ezzel is támogatja az újrahasznosítást, és a környezetvédelmet. 

Ugyan nem leszünk hősök, kiknek a neveit ódákban zengik majd, mégis 

meg fogjuk menteni a Földet, az emberiséget, az evolúciót, a fejlődést, ha 

most felállunk és teszünk magunkért, és a jövőért. Merjünk kilépni az el-

nyomó tömegből, akik elfordítják a fejüket, merjünk nem csak magunkra 

gondolni. 

„A bátorság nem mindig harsog. Az érték nem mindig ragyog.”
5
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5
 Idézet, Tomi Adeyemi: Vér és csont gyermekei című könyvből, Sóvágó Katalin 

fordításában 
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DEÁK MARTIN
6
 

 

Influencerek világa 

A 21. század ultra neutralitása 

 

Úgy gondolom, hogy a 21. század médiája korosztálytól függetlenül áthe-

lyeződött az internetre, így például a Netflixre, YouTubera, Facebookra, 

Instagramra, TikTokra, satöbbi. Ezeknek az internetes médiáknak a legna-

gyobb része közösségi média, ergo bárki részt vehet benne, bárki kifejtheti 

a véleményét mindenről és igazából nem kell nagyobb teljesítményt felmu-

tatni ahhoz, hogy valaki komolyabb hírnévre, követői táborra tegyen szert. 

Alapvetően egy nagyon jó kezdeményezésről beszélünk, hisz ez is 

előrébb hozza egy lépéssel az egyenlőséget (bár ez sem feltétlenül jó, pél-

dául a méltányossággal szemben). Bárki véleményt mondhat és ezt a véle-

ményt nagyon sokan meghallgathatják. Ez elvileg egy fejlődő társadalom 

alapvetése. Egyetlen gondot nem vettek figyelembe az ilyen oldalak készí-

tői, mégpedig azt, hogy ezeket a véleményeket nem csak a racionális gon-

dolkodásra képesek tekinthetik meg, hanem azok is, akik meghallanak va-

lamit és rögtön elhiszik. Ez lehet akár egy tizenvalahány éves gyerek, aki-

nek egész egyszerűen nincs elég ismerete ahhoz, hogy eldöntse, hogy bizo-

nyos információk mennyire valóságosak, avagy lehet egy felnőtt ember is, 

aki sosem sajátította el azt az élethez szükséges képességet, mellyel el tudja 

dönteni egy információról, hogy valós és/vagy pontos-e. Általában ugyane-

zek az emberek esnek a politikai demagógia és propaganda áldozataivá. 

Ezek a személyek részben kiszűrhetőek, például egy oldal korhatáro-

sításával. A gond az, hogy ez könnyen megkerülhető, annyival, hogy a 

személy idősebbnek állítja magát. Ráadásul ezek a korhatáros szabályok 

nem is túl szigorúak, szóval sokszor az ilyeneket el sem távolítják az oldal-

ról, még akkor sem, ha egyértelmű, hogy nem elég idős. 

A következő probléma pedig ott kezdődik, hogy sokszor maga a tar-

talomkészítő sem eléggé érett ahhoz, hogy véleményt formáljon úgy, hogy 
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az kizárólag valós, pontos és objektív tényeken alapuljon. És ha az ember 

pontatlan tényeket terjeszt és netán ez az ember véletlenül még rendelkezik 

is egy párszázezres követő táborral, akkor könnyen lehetséges, hogy félre-

vezetően informálódik a követő tábor és mivel a tartalomkészítő sokszor 

„istenítve” van, ezeknek a félrevezető információk terjedésének a megállí-

tása lehetetlen, mert bárki, aki a tartalomkészítővel szembe megy az 

„irigy”, „buta”, vagy „félretájékozott”. Azt sokan figyelembe se veszik, 

hogy valójában a tartalomkészítő tévedett, vagy direkt terjesztett félreveze-

tő információkat. 

A szólásszabadság joga az emberek legnagyobb részének természetes 

és egyértelmű, azonban sokan úgy gondolják, hogy aki él ezzel a jogával, 

az semmilyen kritikát nem kaphat. Úgy gondolják, hogy a szólásszabadság 

joga lehetőséget ad embereknek arra, hogy offenzív dolgokat mondjanak. 

Ezek az emberek azok, akik általában nagyon erősen túltolják a PC-t. Ter-

mészetesen a political correctness-el alapvetően semmi gond, de ezt is túl-

zásba lehet vinni. És igen, ha egy ember kifejti a véleményét, azzal meg-

kockáztatja, hogy valaki sértve érezze magát, azonban a sértett ember 

ugyanúgy rendelkezik a szólásszabadság jogával és kifejezheti a sértettsé-

gét. 

Erre a problémára lett a 21. századra „megoldás” az, hogy az 

influencerek nem mondanak semmi rosszat, sértőt („családbarátság”) és azt 

sem mondja ki, hogy Hitler, mert az „rossz lehet a gyermek egészségére 

tekintettel”. Én úgy gondolom, hogy ezeket a gyerekeket nem kéne ilyesfé-

le oldalak elé ültetni. Szóval influencerek nem mondanak semmi rosszat és 

így kialakult egy „kultúra”, amiben a tartalomkészítők legnagyobb része 

„tartalmatlan tartalmakat” gyárt, nem közöl semmi valósat, nem ad át sem-

mi értéket és ebből születnek meg a többszázezres csatornák, amik 

„challenge videókat” és „reakció videókat” gyártanak. De könyörgöm, ne-

vetséges az, amikor olyan videót látok YouTube-n, hogy a tartalomkészítő 

arra reagál, hogy valaki más reagál egy harmadik tartalomra. És ezek azok 

a pillanatok, amikor kikapcsolom az internetet és elgondolkozok azon, 

hogy mégis mi értelme van az ilyen oldalaknak. 

Az ilyen „fertőző” tartalmak azok, amik arra nevelik a legújabb ge-

nerációt, hogy inkább ne fejezzék ki a véleményüket és ne sértsenek meg 
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senkit. Az ilyen tartalmak azok, amik arra nevelik a legújabb generációt, 

hogy kövessék a legújabb trendeket, divatokat és hogy vágjanak ki az abla-

kon rengeteg pénzt arra, hogy a kedvenc tartalomgyártójukat támogassák és 

ezért minden videó végén hallják a nevüket. 

Ez pedig felhoz még egy problémát, mégpedig a szülők inkompeten-

ciáját. Azt, hogy nem tudják, hogy mi történik a gyerekükkel, nem tudják, 

hogy mit csinálnak az interneten, nem olvasnak a gyereknek esti mesét. 

Soha, nem beszélgetnek a gyerekkel, en bloc nem nevelik a gyereket és 

akkor még meglepődnek, ha a gyerek olyannak nő fel, amilyen. Ha a gye-

rek az iskolában zaklatva van, vagy rosszabb esetben, ha másokat zaklat. 

Meglepődik azon, hogy a gyerek nem szeret hazajárni, mert egész egysze-

rűen nincs neki miért. Meglepődnek az ilyen szülők azon, ha a gyerek na-

gyon rosszul teljesít az iskolában, mert nincs meg az a családi háttere, ami 

szükséges egy jó gyerekkorhoz. (Természetesen ezutóbbiról az oktatás 

intézménye is tehet, legalábbis Magyarországon biztosan.) Nevetséges az, 

hogy a gyerek az interneten nő fel és az, hogy néha olyan képeket látok, 

hogy a néhány éves kisgyerek pontosan tudja, hogy hogyan működik a 

YouTube és képek alapján képes a gyerekmesét végig nézni, azonban való-

di mesét soha életében nem hallott. A gyerek előbb képes egy tele-

fon/táblagépet/számítógépet kezelni, minthogy megtanult volna írni. Aztán 

ha ugyanennek a gyereknek tíz évvel később nincsenek meg olyan alapvető 

élethez szükséges képességei, mint a fegyelem, tisztelet, alapvető kompe-

tencia, alapvető kulturális, tudományos és humánus ismeretség, satöbbi és 

ugyanebből a gyerekből nem lesz semmi, legfeljebb McDonald’s-os fel-

szolgáló, akkor meg lesznek lepődve. Általában ugyanezek a szülők tagad-

ják le, hogy bármit elrontottak volna és abszolút semmi közük ahhoz, hogy 

a gyerek ilyen lett. 
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7
 

 

Influencerek világa - Valóban őket kell követnünk? 

 

Bár igazán mostanában kezdtük el érezni az úgynevezett “influencer-

culture” hatását, a jelenség régóta jelen van mindennapjainkban. Az ural-

kodóktól kezdve az arisztokrácián át a modern kor hírességekig, mindig 

voltak influencerek. Akkor miért okoznak olyan nagy meglepetést most, a 

XXI. század elején? 

Ahhoz, hogy teljesen megértsük az influencereket, kell egy rövid ki-

tekintőt tartanunk, mégpedig egy rövid történelmi ismertető formájában. 

Mint említettem, influencerek régóta vannak, de a kifejezés maga egy évvel 

ezelőtt került be a Merriam-Webster szótárba. Az első “hivatalos” 

influencer Josiah Wegwood angol fazekas volt, aki egy teáskészletével az 

egész királyi család támogatását elnyerte, és akit a modern marketing atyjá-

nak tartunk. A következő nagy befolyással rendelkező személyre majd 200 

évet kellett várni: Coco Chanel, francia divattervező újította meg a divatot 

olyan módon, hogy nevét örökre megjegyezte mind a divatvilág, mind az 

átlagember, amit mi sem mutat jobban, mint az, hogy márkája több, mint 11 

milliárd dollárt ért 2019-ben. 1984-ben Michael Jordan amerikai sportoló 

2.5 millió dolláros Nike szerződése által ugyancsak influencer lett: mégpe-

dig a sportvilágé, melyért napjainkban is rengeteg márka versenyzik, de 

nem meglepő módon a Nike trónol az első helyen közöttük. A 90-es évek 

legismertebb sorozata, a Jóbarátok, több módon is formálta a populáris 

kultúrát, ám semmi sem tudta meghaladni Jennifer Aniston “Rachel-haját”, 

amivel ő maga (vagy inkább karaktere) is influencerré vált. A blogok 2004-

es elindulásával bárkiből lehetett tanácsot adó, terméket tesztelő író, ám az 

igazi áttörést az Instagram 2010-es elindulása hozta. Ehhez persze nagyban 

hozzájárult a globalizáció, mind a népszerű márkák, mind az angol, mint az 

online használt nyelv, terjedése. 
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Röviden tehát, a globalizációnak és az internet terjedésének köszön-

hetően egyre nagyobb népszerűségnek (és ezzel együtt platformnak) örül-

nek az ilyen influencerek. Mit jelent ez a társadalomra nézve?  

Először is, fontos megemlíteni, hogy ahány platform, annyiféle 

influencer. Csak Instagramon – mely jelenleg az influencer kultúra felleg-

vára – találhatunk divatról posztolókat (rövid kutatásom során nem egy 

koppenhágai, stockholmi, los angelesi, mexikóvárosi, tokiói, főleg női 

influencer oldalát találtam meg, ám a másik nemből sem volt hiány), olya-

nokat, akik smink tehetségükkel gyűjtik a követőket. Ez a legnépesebb 

csoport véleményem szerint, a legtöbb népszerű influencer ún. “beauty 

guru”, de vannak a populáris kultúrához kapcsolódó influencerek is, akik 

sorozatokat, filmeket, könyveket, podcasteket hirdetnek, készítenek, aján-

lanak.  

Az egyik legegyszerűbb vagy legismertebb módja az influencer kul-

túra kihasználásának a marketing. Konkrétan ezért jött létre maga a jelen-

ség is, hogy segítsen különböző cégeknek hirdetni, valamint termékeiknek 

célközönséget találni. Ezek az influencerek általában képeken, videókon 

keresztül mutatják be napjaikat, életüket, betekintést nyújtanak mindennap-

jaikba. Ezáltal a közönség személyesebbnek érzi a posztokat, megbízha-

tóbbnak tűnik az influencer, már-már barátnak tekintik. Attól, akit barátnak 

tekintünk, általában többször fogadunk meg tanácsokat és ajánlásokat, tehát 

a marketing szempontjából nagyon fontos, hogy az influencer pozitív képet 

mutasson magáról.  

Hol van ebben a veszély? Napjainkban a fiatalabb generáció tagjai 

használják a közösségi oldalakat olyan ügyességgel és mértékben, hogy 

számukra bármelyik ilyen influencer elérhető. Kisebb, tinédzserkor előtti 

vagy kistinédzser gyerekek számára az internet önmagában veszélyt jelent-

het, hiszen rengeteg olyan közösség van online, amelyek negatívan befo-

lyásolhatják identitásukat, világképüket (elég itt a hírhedt 4chan-re gondol-

ni, melyen tobzódnak a szélsőjobboldali, rasszista, diszkriminatív nézeteket 

promotáló emberek, illetve nem egy, pedofiloktól hemzsegő oldalt lehet 

egy-két kattintással találni az interneten). A 2010-es évek közepén a fiata-

lok körében a legnépszerűbb közösségi oldal a Tumblr volt, mely rengeteg 

olyan posztot tartalmazott, melyek a fiatalokat súlyvesztésre, önkárosításra 
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buzdította, valamint a dohányzást és az alkoholizmust glorifikálta, melynek 

hatása a mai napig látható az akkor tini, mára felnőtt fiatalokon. A kétségte-

lenül legnépszerűbb influencereket, a Kardashian családot, rengetegszer éri 

kritika az általuk hirdetett termékekért. Sokszor ezek veszélytelenek: saját 

smink vonalukat, ruháikat árulják, mellyel nincsen baj, azonban nagyon 

sokszor látunk detox teákat, étrendkiegészítőket az oldalukon, melyek sok 

kritikus szerint negatívan hat a gyerekekre. Rengeteg fiatal küszködik az-

zal, hogy nem rendelkezik a “trendi” testalkattal (erről később még fogok 

beszélni), aminek elérése érdekében bármit képesek megtenni, és sokan úgy 

gondolják, hogy az ilyen nagy platformmal rendelkező (a teljes Kardashian 

család összesen ~550 millió követővel rendelkezik) influencereknek nem 

kéne megkérdőjelezhető minőségű és összetevőjű detox teákat és miegye-

beket hirdetnie oldalán az ennél jobbat nem tudó fiataloknak. 

Az Instagram egyre növekvő népszerűségével az is együtt jár, hogy 

sok új, “fiatalos” divatmárka tudja népszerűsíteni magát. Ez alapvetően 

nem rossz, a divatszakma egy rendkívül versengő szakma, és sok fiatal 

tervező és stylist küzd az észrevételért, így nekik a közösségi média növe-

kedése csak jót jelent. Vannak azonban olyan márkák, melyek az így ren-

delkezésükre álló platformot negatívan használják fel. Sok kritika érte a 

Dote nevű céget, akik egy “változatos” modell csapattal akarták reklámozni 

magukat. Sok fiatal lányt kerestek meg, akik egy bizonyos mennyiségű 

követővel rendelkeztek valamilyen platformon (általában Instagramon, bár 

néhányan YouTubeon is jelen vannak), hogy legyenek “Dote-lányok”, 

menjenek céges nyaralásokra egzotikus helyekre, ahol a cég ruháiban készí-

tenek irigylésre méltó képeket, vagy menjenek fesztiválokra, ahol VIP-

belépő mellett ugyancsak tudnak fotózkodni. Ez így alapból nem hangzik 

rosszul, hiszen mint már említettem, ez az influencer kultúra lényege: a 

reklámozás. Azonban itt több baj is volt. Sok kisebbségi lány szólalt fel az 

őket érő diszkriminációval és rasszizmussal szemben, mondván, hogy a 

szállásokon nekik jutott a kényelmetlenebb, rosszabb szoba, a többi lány 

(akik főleg fehérbőrűek voltak) klikkesedtek és nem látták őket szívesen, 

valamint a profi fotósok kevésbé fotózták őket a “nektek kevesebb követő-

tök van” kijelentés mögé rejtőzve, azonban még véletlenül se használták fel 

a róluk készült képeket (amik mellesleg nem voltak ugyanolyan minőségű-
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ek, mint a “több követővel rendelkező, népszerűbb” fehér lányoké), csak 

azután, hogy számon lettek kérve. Nagyon szomorú, hogy ilyen mértékben 

jelen van a diszkrimináció a divatszakmában. Persze, mindig volt egy bizo-

nyos modelltípus vagy szépségideál, de korunkban nem érzem azt, hogy ezt 

fenn kéne tartani, mivel nem tartom egészségesnek. Évekig a vékony, fe-

hérbőrű, fizikailag egészséges lányok voltak a szépség netovábbjának tart-

va, de ez nem jelenti azt, hogy ők lennének csak a szépek vagy a legszeb-

bek. Nem csak a fiatalok számára egészségtelen ezt látni, de az idősebbek 

önértékelését is tönkreteheti, ha folyton csak egy alkatot látnak mindenhol, 

főleg, ha ők erre nem hasonlítanak. 

Az influencerekkel kapcsolatban fontos megemlíteni az ún. “cancel 

culture”-t is. Ez csak annyit takar, hogy azokat az influencereket (vagy 

hírességeket, cégeket), akik valamilyen rassziszta, homofób, vagy csak 

érzéketlen megnyilvánulást tesznek ki közösségi oldalaikra, azoknak karri-

erjét tönkreteszik. Jó példa például az @emmauhlu felhasználónév alatt 

posztoló TikToker, akit azért “cancel”-eltek, mert kimondta az erősen of-

fenzív és rasszista töltetű szót, amellyel a fekete közösséget sértette meg. 

Többször bocsánatot kért, magyarázkodott, azonban sorsa már el volt dönt-

ve. Azonban nem mindenkit kezelnek hasonló módon. Az ugyancsak 

TikToker @lilhuddy vagy @mattiapolibio is többször kimondta ezt a csak 

n-betűs szóként emlegetett szót, különösebb bocsánatkérés nélkül, őket 

azonban semmilyen komoly következménnyel nem súlytották. Fontosnak 

tartom még megemlíteni a Shane Dawson és Jeffree Star néven ismert 

YouTubereket, akik hosszú karrierjük során többször tettek olyan dolgokat, 

melyek rasszista vagy valamilyen módon diszkriminatív céllal hajtottak 

végre, és bár sose kértek bocsánatot, karrierjük érintetlen. Úgy érzem, hogy 

nem tesz jót a fiatalok fejlődésének az, ha azt látják, hogy egy-egy tudatlan-

ságból elkövetett tett akár az egész karrierüket tönkreteheti, főleg úgy, hogy 

ez a cancel culture nem hagy lehetőséget arra, hogy tanuljon az ember a 

hibájából, kivéve persze, ha vonzónak tartják az illetőt, vagy az illető férfi. 

Mint minden, itt is van valamilyen szintű különbségtétel ember és ember 

között, ami tovább erősíti a gyerekekben azt az érzést, hogy vannak olyan 

társaik, akik náluk jobbak, többek, jobban méltóak a megbocsátásra vagy 

egy második esélyre.  
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Dráma és rasszizmus, de mi van még? Rengeteg minden, azonban 

ilyen kötött keretek között muszáj szelektálnom a témák közül, de még 

szerencsére tudok beszélni arról az okról, ami miatt számomra nagyon ta-

szítóak az influencerek. Edward Beynars nagyot alkotott a XX.században, 

amikor megalkotta a propaganda számunkra ismert fogalmát. Neki köszön-

hető, hogy a nők elkezdtek dohányozni, valamint az is, hogy az Egyesült 

Államok átalakult egy fogyasztó, igazi kapitalista társadalommá. A világ-

válság előtt több gyártó kezdett félni, hogy túltermelésük lesz, hiszen 

mondjuk cipőket vagy ruhákat csak ritkán vásároltak az emberek, így nincs 

értelme legyártanuk sokat, ha nem tudják eladni. Ezt oldotta meg Beynars, 

amikor is azt mondta, hogy az igazi amerikai segíti a gazdaságot, megtehe-

ti, hogy több cipője és ruhája van, kényeztetheti magát egy-egy új termék-

kel, mert keményen dolgozik. Ez a mentalitás a mai napig jelen van nem 

csak az emberekben, de a reklámokban is észrevehető. Miért baj ez? Jelen-

leg a legtöbb nagy márka egy szegényebb ázsiai országban (Banglades, 

Kína, India, Pakisztán, csak hogy néhány példát említsek) végzi termékei-

nek a gyártását, melyet legfeljebb csak összeszerelni vagy címkézni szállí-

tanak nyugati országokba. Az ottani munkások (akik között sok a gyerek, 

főleg a szépségipar termékeinek előállításában játszik nagy szerepet az 

alulfizetett, veszélyes körülmények közötti gyermekmunka) alacsony bérért 

dolgoznak, rossz körülmények között, elfogadhatatlan módon. Arról nem is 

beszélve, hogy sokszor az itt gyártott termékek legfeljebb egy szezont bír-

nak ki, utána mennek a kukába. Amikor egy influencer elvállalja egy 

szponzorált poszt készítését mondjuk a Bershkának vagy az Avonnak, az 

ilyen embertelen körülmények között gyártott termékeket reklámozza. A 

legtöbb influencer nem visel egy ruhát kétszer, mellyel a folyamatos vásár-

lásra buzdít: ne legyél ódivatú, maradj naprakész, legyél stílusos, költs, 

vásárolj, rendelj, gáz, szánalmas az, ha többször felveszel valamit! Túlfo-

gyasztásra késztetnek minket, olyan termékek túlfogyasztására, melyek 

etikátlan körülmények között készülnek, arról nem is beszélve, hogy sok 

kozmetikai cég még állatkísérleteket is folytat. 

Tényleg az influencereket kell tehát követnünk? Véleményem szerint 

nem. Vannak olyanok, akik valóban valamilyen jóra hívják fel a figyelmet, 

vagy pozitív, egészséges üzeneteket posztolnak oldalaikra, azonban nem 
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szabad elfelednünk, hogy az influencerek könnyen megvásárolhatóak. 

Akarva-akaratlanul el fognak fogadni szponzorációkat, nyilvánulnak meg 

negatív módon vagy tesznek olyat, amivel mi nem értünk egyet. Baj az, ha 

ilyen influencereket követünk? Szerintem semmiképpen se jó. Fiatal lányok 

ezrei látják a gazdag, vékony, szőkített lányokat nyaralásokon, drága ru-

hákban, és hamarabb szeretnének “szépek és vékonyak” lenni, mint okosak 

vagy sikeresek. Rengeteg fiatal szeretne influencer lenni, ha felnő olyanok 

miatt, mint például a Logan testvérek, akik a szó szoros értelmében a sem-

miből gazdagodtak meg. Nem tagadom, sok munka van egy ilyen profesz-

szionális, üzleti oldal mögött: a képkészítés, képszerkesztés, a ruha, a 

smink, a helyszín, a kiegészítők mind, mind idő- és pénzigényesek. Ez 

azonban nem jelenti azt, hogy az általuk készített képek és videók nem 

lehetnek kritizálva, illetve hogy nem lehetnek az influencerek esetlegesen 

felelősségre vonva az általuk promotált dolgokért. Tehát nem, nem kell az 

influencereket követnünk, sőt, véleményem szerint jobb, ha nem engedjük 

ezt a módját a reklámozásnak virágozni.  
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A XXI. század munkája 

 

Valószínűleg a legtöbb ember napi szinten részt vesz a közösségi médiák 

életében. Így nem idegen számunkra az sem, ha valakinek itt zajlik a mun-

kája, és azért kap pénzt vagy egyéb dolgokat, mert mi követjük. De vajon 

nekünk megéri-e, hogy úgynevezett influencereket kövessünk….? 

Kezdjük ott, hogy honnan is jön ez a szó, hogy influencer. Az angol 

influence szóból származik, ami a nyelvünkön annyit jelent, befolyás, befo-

lyásolni. Szerintem ez magyarul sem a legpozitívabb, legkedveltebb szó, 

amit használunk, ugyanis senki nem szeret befolyásolva lenni. Amikor 

befolyásolnak minket, az azzal jár, hogy nem a saját akaratunk érvényesül, 

és ezért később még lehet megütjük a bokánkat. Nézzünk egy nagyon egy-

szerű esetet: Nem tudod eldönteni, melyik csokit vedd a boltban. A boltos 

azt mondja, vedd a drágábbat (nyilván azt, mivel neki nagyobb haszna van 

rajta). Ha könnyen befolyásolható vagy, akkor megveszed azt, amit mond-

tak neked, viszont akkor mondjuk nem marad pénzed buszjegyre. Így ho-

gyan jutsz haza? Kénytelen vagy sétálni. Ez még csak egy, a sok példa 

közül, amit mondhatnánk, de mindenesetre az sosem jó neked, ha befolyá-

solva vagy. 

Na, de ha az érem másik oldalán vagyunk, ha mi vagyunk azok, akik 

befolyásolnak valakit, az már másképpen hangzik. Amikor találunk egy 

olyan embert, akit könnyen lehet megvezetni, akkor minél kevesebb idő 

alatt akarunk minél több dolgot úgy csinálni, hogy az nekünk a legjobb 

legyen. Sajnos nagyon sokan kihasználják az ilyen hiszékeny embereket, 

akik kérdés nélkül mindent elhisznek, sohasem kérdőjeleznek meg sem-

mit… és akkor itt jönnek képbe az influencerek. 

Egyáltalán nem vagyok ellenük, sem mellettük. A következő fejeze-

tekben, esetleg oldalakban, csupán a tényeket közlöm, amely alapján 

eldönhetjük, hogy akkor követünk-e valakit, vagy nem…? 
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Ugye, a munkájuk arról szól, hogy befolyásoljanak minket, mint 

ahogy már tisztáztuk a szó jelentését. Na de miben? Először is a vásárlási 

szokásainkban. Ez úgy működik, ha ebben a szakmában dolgozol, hogy 

kapsz ingyen valamilyen terméket. Lehet az egy szépségápolási termék, 

egy cipő, egy ruhadarab vagy igazából bármi. A te feladatod, hogy mutasd 

be ezt a terméket úgy, hogy minél jobb színben tüntesd fel az adott márkát. 

Ezzel elérve, hogy más is vásároljon ilyet, így megnövelve az adott bolt 

forgalmát és bevételét. Nagyon sok ilyen hirdetéshez kuponkódokat is ren-

delnek, ami még inkább csalogató a követőknek, hisz mindenki szeret ked-

vezményesen vásárolni és kevesebbet fizetni valamennyivel.  

Minél több a követőd, minél „híresebb” vagy, annál több és több 

terméket kapsz, mert több emberhez jut el általad az adott dolog. Ez sok-

szor nagyon nehéz lehet, ha olyan terméket kell reklámoznod, amit te ma-

gad nem vennél meg. Viszont sokszor a legnagyobb márkák is képviseltetik 

magukat, ami azért nem lehet rossz, hogy „ingyen” hozzájutsz a vadiúj 

cuccokhoz, amit egy átlagember valószínűleg nem engedhetne meg magá-

nak, de ha látja, hogy ez a menő, és mindenkinek ilyen lesz, akkor valaho-

gyan biztos megoldja, hogy neki is legyen, mivel sajnos a világunkban az is 

nagyon fontos, hogy mit gondolnak rólunk mások, és csak a külső alapján 

ítélkezünk. DE! ez egy iszonyatosan nagy hiba. Nem kéne így tennünk, 

nem csak a látszat létezik. Mint ahogyan Antoine de Saint-Exupéry A kis 

herceg c. könyvében is olvashatjuk: „ Jól csak a szívével lát az ember. Ami 

igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”. Amikor azt kívánjuk, hogy: 

Bárcsak a helyében lehetnék ennek az influencernek!, akkor gondoljunk az 

előbb idézett mondatra, amit ugyanúgy átvihetünk ebbe az értelmezésbe is. 

Bár mi csak azt látjuk, a legtöbb esetben, amit kiraknak az oldalaikra, nekik 

sem csak fényűzés és pompa az életük. Ugyanúgy emberek és ugyanolyan 

gondokkal kell megküzdeniük, mint nekünk. Lehet, hogy talán anyagi 

gondjaik nincsenek, de ezen felül még több ezer más gonddal küzdhetnek. 

Pontosan ezért nekik is van magénéletük, amit tiszteletben kell tartanunk. 

Így amit ők nem akarnak a követőikkel megosztani, azt nem is fognak. Ezt 

el kell fogadni!  

Még az előbbi gondolatomat szeretném egy kicsit tovább vinni, hogy 

nekik is megvan a saját magánéletük. Ha valahol látjuk őket, találkozunk 
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velük, ami nem előre meghirdetett közönségtalálkozó, akkor nyugodtan 

odamehetünk hozzájuk, mondjuk egy fényképet csinálni, vagy csak váltani 

pár szót. Minden ember szeret visszajelzést kapni a munkájáról, hogy mit 

csinál jól vagy esetleg rosszul. Így örülni fognak pár kedves szónak vagy 

egyszerűen annak, ha megdicsérjük a munkásságukat. Elmondhatjuk, szá-

munkra mit jelent, miben inspirál ő minket, miért követjük. Továbbá a kri-

tikát is elfogadják, mint minden ember, ha az építően hat rájuk, és nem 

zúdítják a nyakukba, mint egy vödör jéghideg vizet. Van az a mondás, 

hogy: Azt tedd a másikkal, amit akarod, hogy veled tegyenek; ilyenkor 

gondolhatunk erre és e szerint járhatunk el. 

Nos, mint említettem, egyáltalán nem vagyok sem ellenük, sem mel-

lettük. Próbáltam felsorolni előnyöket és hátrányokat, amelyek alapján el-

dönthetjük, hogy miképpen cselekedjünk… 

Azt viszont tartsuk észben, hogy ez is csak egy munka, csak épp a 

nyilvánosság előtt tevékenykednek a dolgozói. Biztos vagyok benne, hogy 

az ő helyzetük sem könnyű, épp ezért tiszteljük őket is, mint bármely más 

dolgozó embert. Ők ehhez értenek, ebben jók, míg más ember más dolgokat 

végez jól. Ez így helyénvaló. Mindenki más, kiegészítjük egymást és így 

leszünk egy kerek egész! 
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HORDÓS VIVIEN
9
 

 

Távoktatás - kényszer vagy lehetőség? 

 

A távoktatás egy rendhagyó oktatási forma. A Magyar Kormány a korona-

vírusra való tekintettel úgy döntött, hogy bizonytalan ideig bezárja az okta-

tási intézményeket hazánkban. Ez a bejelentés engem nagyon váratlanul ért, 

hiszen számomra olyan hihetetlennek tűnt, hogy az én életemben be fog 

következni ilyen. Azonban mégis megtörtént. Ezáltal elmondhatom, majd-

nem két hónap után kialakult véleményem, mind pozitív és mind negatív 

értelemben. 

Az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium tizedikes tanulója, és emellett - 

mivel nem Egerben lakom - így már több mint másfél éve kollégista is va-

gyok. Mint azt sokan tudják, a KOLLÉGISTA NEM SIMA ISKOLÁS!  

Egy „kolis” diáknak az ideje jó részét távol kell töltenie a családjától és az 

itthoni barátaitól. Valamint meg kell küzdenie az „új életében” való kihívá-

sokkal. Az iskolám egy igen erős gimnázium és így a jó teljesítményért 

nagyon sokat kell tanulnom, olykor esténként és a hétvégéken is. Egyrész-

ről számomra nagyon jól jött ez az új tanítási forma, hisz így rengeteg sza-

badidőm lett. Lényegesen több minőségi időt tudok tölteni a családommal 

és az itthoni barátnőimmel, akikkel a kollégium miatt kissé eltávolodtunk 

egymástól. Végre van módom könyvet olvasni, sportolni.  Mivel a karantén 

városban még szigorúbb, így abból a szempontból is szerencsés vagyok, 

hogy egy kis faluban, kertes házban lakunk, mert én egy tömbházban már 

„megbolondultam” volna. Itthon van egy hatalmas kertünk, ahova a testvé-

reimmel szoktunk kimenni játszani. Az öcséimmel így karantén idején még 

többet vagyunk a szabadban, és szinte naponta megyünk ki kerékpározni, 

vagy futni. A gimnáziumomban néhány tanár igen megértően kezeli a táv-

oktatást és próbálja segíteni a tanulókat vázlatsegédletekkel, plusz forrás-

anyagokkal és video chat-es anyagmagyarázattal, hogy minél gördüléke-

nyebben tudjunk tanulni. A távoktatásban még az is sokat segített, hogy 
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itthon bőven rendelkezünk okos eszközökkel. Nekem van egy laptopom és 

egy okos telefonom, és így nem okoz nehézséget az online feladatok elvég-

zése sem a video chat-es bejelentkezés. Azért is gondolom jónak, mert ez 

az oktatási mód bevezet minket a jövő technikájába. Hiszen lehet, hogy tíz-

tizenöt év múlva már így fog folyni az oktatás. Abban is előnyét látom, 

hogy így az utazásra fordított pénzt és időt megtakaríthatjuk. Én Egerben 

helyi járattal buszoztam, ahová érdemesebb bérletet venni, mint jegyet. Az 

Eger-Gyöngyös helyközi járatokon is mindig bérlettel utaztam, mert így 

jobban megérte, viszont még így is havonta ez a két bérlet nem kevés költ-

séggel jár. Most, hogy itthonról tanulok így megspóroltam magamnak más-

fél óra buszozást heti két alkalommal, illetve, ha Egerbe a belvárosba sze-

rettem volna menni, akkor az olyan 10-15 perc utazás volt. Szerintem azért 

is előnyös, mert így nekünk diákoknak van esélyünk jobb jegyeket szerezni 

és javítani az év végi átlagunkon, ugyanis itthon sokkal könnyebb dolgoza-

tot írnunk, mint az iskolapadban. Saját időbeosztást szabhatunk magunk-

nak, valamint így bármikor tarthatunk szünetet, és akkor ehetünk, amikor 

csak szeretnénk. Velünk van az otthon kényelme, így egy-egy feladatot 

akár nyugodt szívvel elvégezhetünk a kanapén ülve egy laptopon is ahe-

lyett, hogy a kényelmetlen padokban gubbasztanánk több órán át.  A sok 

pozitívum mellett azonban több negatívum is akad. Ott van például az, 

hogy ha a gyerekek a nap jó részét a számítógép előtt töltik, akkor az füg-

gőséget és rossz tartást idéz elő. Valamint megvan rá a kísértés, hogy oly-

kor- olykor elkalandozzanak az interneten, és tanulás helyett inkább játsz-

szanak, vagy filmet/sorozatot nézzenek. A távoktatás elvesz tőlünk egy-két 

dolgot. A tanulók elzárkózhatnak a személyes kapcsolatoktól, kimaradnak 

az osztálykirándulások, a „bandázások”. Hiányoznak az osztálytársaink, 

barátaink és a tanáraink is. Ezek mellett az is gondokat okozhat, ha valaki 

nem rendelkezik otthon a megfelelő okos eszközökkel, így nem tudja kel-

lőképpen megcsinálni a kiadott feladatokat. Számomra még az is negatí-

vum, hogy sok helyen a tanárok szinte dupla annyi feladatot adnak ki a 

diákoknak néha úgy, hogy anyagmagyarázat nem társul hozzá. A sok fela-

dat mellé azonban előfordul, hogy szűk határidőt szabnak, és így nem tudja 

a diák, hogy hova kapkodjon. Mivel a diákok mellett nincs felügyelet, ezért 

a dolgozatokhoz használhatják a füzetet, könyvet vagy az internetet a jobb 
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jegy érdekében. Így megvan rá a kísértés, hogy a későbbiekben, amikor már 

szabad iskolába járni esetleg élőben is megpróbálnak lazítani a tanulás 

szempontjából, és lehet, hogy a puskázásra is rászokhatnak. A digitális 

oktatás alatt sok diák ellustul, hanyagolják a korán kelést, és éjszaka is so-

káig ébren maradnak, ami miatt egész nap fáradtak. Ezek mellett a diákok 

elszoknak a mindennapos mozgástól, persze vannak kivételek. 

Végezetül úgy gondolom, hogy hiába is ez a pár negatívum, a távok-

tatás szerintem főleg pozitív élményt ad. A családi, baráti kapcsolatok újra-

értékelődése, felerősödése hihetetlen módon befolyásolja a jövőben a gon-

dolkodásmódunkat.  Emellett megelőzhetjük a járvány terjedését, a techni-

ka fejlődésébe is jobban bele tudunk merülni, és persze sok új applikációval 

ismerkedhetünk meg. 
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JOÓ BODZA CSENGE
10

 

 

Influencerek világa – Valóban őket kell követnünk? 

 

A XXI. században kiemelt, jelentős szereppel bír az internet. Lényegében 

az ember már képtelen az internet adta dolgok, szolgáltatások nélkül élni. 

Nap mint nap felnézünk az internetre, használjuk azt, sok különböző okból, 

legyen az: az aznapi időjárás előrejelzés megtekintése, vagy a napi híradó 

meghallgatása, de akár saját magunk szórakoztatására is használhatjuk.  

Szórakoztatás céljából rengeteg különböző weboldal, alkalmazás, 

applikáció érhető el. A legnépszerűbbek azonban a közösségi média appli-

kációk, avagy a Facebook, az Instagram, a YouTube és társaik. Ezeken 

saját tartalmakat is megoszthatunk vagy a mások által közzétett képeket, 

videókat is megtekinthetjük, azok alatt a kommentár szekcióban a vélemé-

nyünket kifejezhetjük vagy az adott tartalmat saját ismerőseinkkel, baráta-

inkkal megoszthatjuk. Ezeket az alkalmazásokat az emberiség közel 50-

60%-a napi szinten használja, akár telefonon, akár számítógépen vagy más, 

interneteléréssel rendelkező eszközön.  

De mégis miért ilyen népszerűek, felkapottak ezek az alkalmazások? 

Miért van több millió rendszeres használója? Mégis miért vagyunk képesek 

több órán át, folyamatosan csupán ezeket az applikációkat használni? Mi 

annyira vonzó bennük az embereknek? Ezek nagyon összetett kérdések. 

Nem csupán az internetet lehet különböző dolgokra használni, hanem azon 

belül a már megemlített közösségi média eszközeit is. Megtekinthetjük a 

híradót vagy az időjárás előrejelzést akár a Facebook-on is. Nem kell sza-

kácskönyvet vennünk, hiszen YouTube-on rengeteg főzőműsor, Facebook-

on pedig rengeteg recept megtalálható. Lényegében már bármelyik ilyen 

oldalon… bármi megtalálható!  

De vajon mire vagyunk a legkíváncsibbak, mi érdekel minket a leg-

jobban? Az ember arról ismert, hogy tanulmányoz, utánoz, vagy példát 

vesz más, „felette álló” személyekről. Olyan személyekről, akik magasabb 
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életszínvonallal rendelkeznek. Olyan emberekről, akiknek „bejött az élet”, 

hírnévre tettek szert. Ezekre a személyekre pedig hol a legkönnyebb ráta-

lálni? Pontosan! A különböző social media
11

 oldalaikon, ahol általában több 

százezres vagy milliós „követőszámmal” rendelkeznek, hála a több száz 

vagy ezer bejegyzésüknek, posztjuknak. Ezeket az embereket hívjuk 

celebeknek, influencereknek.  

Az influencer (magyarosítva: influenszer) kifejezés az angol 

influence szóból származik, amely befolyást jelent. Ez alapján az 

influenszernek nevezett személyek valamelyest minket, átlagembereket 

befolyásolnak. De miben is nyilvánul meg ez az úgynevezett „befolyáso-

lás”? Nagyon sok, különböző dologban. Az első dolog, ami természetesen 

mindenkinek feltűnik, az a kinézet. Mit visel az influenszer, milyen színű, 

milyen márkájú… és képesek vagyunk akár órákig keresni az adott ruhada-

rabot, csak azért, hogy megtudjuk az árát. Majd mérlegelünk. „Rajta na-

gyon jól áll, de vajon rajtam is előnyösen nézne ki?” Végül 3 lehetőség áll 

fenn: megvesszük az adott ruhadarabot, mert nekünk tetszik; vagy meg-

vesszük, csak hogy elmondhassuk, hogy „nekünk is telik rá, mi is képesek 

vagyunk ennyit kiadni érte”; vagy eszünkbe jut, hogy ez nekünk amúgy 

nem tetszik vagy tudjuk, hogy nem állna jól rajtunk, vagy nem engedhetjük 

meg magunknak, és így nem vesszük meg. De rengetegszer az embereknél 

a második lehetőség következik be. Megvesznek egy amúgy teljes mérték-

ben túlárazott dolgot, csak azért, hogy utána „villoghassanak”, dicsekedje-

nek vele, hisz „mennyire menő”, ha ugyanolyan pólójuk/bármilyen más 

ruhadarabjuk van, mint Kylie Jenner
12

-nek. De mégis miért vagyunk erre 

hajlandóak? Miért vagyunk képesek vagyonokat költeni arra, hogy egy már 

létező személy hasonmásává váljunk, hozzájuk (akár csak kis mértékben is, 

de) hasonlítsunk? 

Erre a válasz nagyon egyszerű. A mai világban a külső, a kinézet egy 

túlzottan meghatározó tényező, mindkét nem számára. A nők kisebb va-

gyonokat költenek a kinézetükre, ruhákra, kiegészítőkre, különböző szépé-
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 Kylie Jenner: lényegében egy szinte már közismert személy, celeb. Említése 

csupán véletlen, bármely más influenszer megemlítésre kerülhetett volna. 
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szeti beavatkozásokra, és egyebekre. De nem csak ők találják ezt fontosnak, 

hanem a férfiak is, legyen szó akár a borbélyról vagy a ruhadarabokról, 

egyéb beavatkozásokról. Régen is így volt ez? Hogy az ember lényegében 

képes volt vagyonokat költeni a saját megjelenésére? Valószínűleg ez nem 

így volt. Akkor az ember még nem volt ennyire naiv és megvesztegethető. 

Ellenben a mai világban az emberek többsége rettentően naiv, elhisz bár-

mit, amit lát és hall. Ez a fiatalabb generációra, a tinédzserekre és a kisebb 

gyerekekre nagyobb mértékben jellemző. Persze vannak emberek, akiket 

nehezebb „megvesztegetni”, de erre „találták ki” az influenszereket, nem-

de? Általában elég pár jól megfogalmazott, átgondolt mondat vagy szó az 

adott termékről/szolgáltatásról, és hirtelen el is van adva a termék. De lé-

nyegében mit is csinál egy influenszer? Mitől influenszer egy influenszer? 

Ezek a személyek bármelyik social media platformon előfordulhat-

nak. Leggyakrabban Instagram-on, YouTube-on és mostanság TikTok
13

-on 

jelennek meg. Ahány különböző alkalmazás, annyi különböző módon „dol-

gozhat” / kereshet pénzt egy influenszer. Instagram-on kitehet egy/pár ké-

pet az általa épp hirdetett termékről, miközben azt viseli, vagy csak a kezé-

ben tartja, esetleg a caption (=képaláírás) szekcióban szavakkal is kifejez-

heti a termékkel való tapasztalatait, tanácsait. YouTube-on is hasonló a 

helyzet, ellenben ott egy egész videót is feltölthet az adott termék-

kel/szolgáltatással kapcsolatban. Egyvalamit azonban mindkét esetben illik 

elmondani…  

A tényt, hogy az adott poszt vagy videó hirdetést tartalmaz. (Ezt álta-

lában azzal szokták közölni/jelezni, hogy egy #hirdetés vagy #ad szót talá-

lunk a bejegyzésben.) Vagyis a terméket hirdető ember ezért pénzt kap! 

Pénzt kap egy vélemény kifejezéséért. Pénzt kap azért, hogy a tapasztalatait 

elmondja. (Már ha nincs előre megszabva, hogy mit kell mondania a ter-

mékről/szolgáltatásról, amely szintén nagyon gyakori.) Természetesen ezt 

rengeteg különböző módon megteheti, rengeteg különböző termékről vagy 

szolgáltatásról. Mondhat igazat, esetleg a ténylegesen bekövetkezett hatá-

sokkal kapcsolatban túlozhat vagy akár hazudhat is. Mi, átlagemberek, 
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képesek vagyunk/leszünk különbséget tenni? Nem feltétlen, mert az igazat 

megvallva: nem könnyű. 

Tegyük fel, hogy adott egy 18-19 éves hölgy influenszer, aki közzé-

tesz egy posztot az Instagram-on, a többszázezer követőjének, egy szépség-

vitaminról
14

 (példának most Tati Westbrook Hair Skin Nails
15

 szépségvita-

minját fogom megemlíteni). Az influenszerünk készít magáról egy önarc-

képet. Ahhoz, hogy a termék (ez esetben a vitamin) hatása szemmel látható 

és egyértelműen feltűnő és hihető legyen, célszerű egy smink nélküli ön-

arcképet választani. (Azon látszódik a termék által okozott változás, legyen 

szó például a pattanások vagy a ráncok mértékének csökkenéséről.) Ennél a 

terméknél nem csak a bőrön, hanem a hajon és a körmökön is van hang-

súly, szóval célszerű azokról is csatolni képet, videót.  

De mi a helyzet akkor, ha a vitamin nem javított semmit a helyzeten? 

Nem lett szebb az arca, nem lettek erősebbek a körmei, nem nőtt, nem lett 

egészségesebb a haja? Nos, akkor lép közbe a hazugság! Nem kell tagadni, 

mindenki hallott már a PhotoShop, FaceTune és egyéb fényképszerkesztő 

alkalmazásokról, oldalakról. Egy kis homályosítás a ráncokra, meg egy 

kicsi a pattanásokra, és kész is a hihető kép egy reklámhoz, mondván: „ez a 

vitamin változatta meg a mindennapjaimat, emiatt már nem is kell sminkel-

nem, hisz anélkül is gyönyörű lett a bőröm, hála ennek a csoda-

vitaminnak”.  

Természetesen, a mai világban szinte már senki nem retten el a ha-

zugságtól, a téves információközléstől, a túlzástól. Miért is rettenne? Több 

százezer ember követi. Több százezer ember bízik benne, hisz neki! Na-

gyon kevés ember fejezi ki a negatív véleményét egy adott hirdetéssel vagy 

reklámmal kapcsolatban, és még ha ki is fejezi az aggályait, az elvész a 

sokkal több pozitív visszajelzés között. És ha ilyenek az arányok, akkor 

miért is fejeznénk ki a negatív észrevételeinket, ha legtöbbször mi, saját 

magunk jövünk ki rosszul abból az adott szituációból? Ha utána minket 
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fognak „támadni” a hűséges követők, mondván: „mégis hogy merészeled 

hazugsággal megvádolni???”, és ez természetesen nem esne jól nekünk 

sem, szóval inkább csendben maradunk. Mindent figyelembe véve, még ha 

hagyunk is egy negatív észrevételt egy adott hirdetéssel/reklámmal kapcso-

latban, nem fog semmin változatni. Az influenszer már valószínűleg rég 

megkapta a tartalom megosztásáért járó jutalmat, fizetést, így a nem feltét-

len pozitív visszajelzésünkkel csupán azt érhetjük el, hogy még több kom-

ment lesz megtalálható az adott tartalom alatt, vagyis felkapottabb lesz a 

poszt/videó. (És esetleg az influenszer nyer pár plusz kommentet is, hála 

azoknak a naiv embereknek, akik a mi negatív reakciónkat próbálják meg-

hazudtolni.)  

De mégis… mi a legrosszabb az egészben? Abban, hogy a XXI. szá-

zadban a legtöbb népszerűségre és „rivaldafényre” olyan emberek tesznek 

szert, akik nem feltétlen szavahihetőek, megbízhatóak. A tény, hogy mi, 

átlagemberek, ez ellen semmit sem tehetünk. Nem tehetünk semmit az el-

len, hogy az ilyen megbízhatatlan emberek hírességre, nézőközönségre és 

rengeteg követőre/támogatóra tegyenek szert. Nem tehetünk semmit annak 

érdekében, hogy az ilyenfajta és ilyen szintű manipuláció befejeződjön, 

mértéke csökkenjen. Lényegében tehetetlenek vagyunk ezzel a szituációval 

szemben, pedig ők is csak emberek… 

Válaszolva a címben feltett kérdésre, hogy vajon őket kell-e követ-

nünk, szerintem egyértelmű a válasz. Nem! Egyáltalán nem őket kéne kö-

vetnünk. Persze, természetesen nem csak olyan influenszerek vannak, akik 

hazudnak és túloznak. Léteznek olyanok is, akik tényleg valós dolgokat 

állítanak a közösségi média oldalaikon az általuk hirdetett termékekkel és 

szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ellenben, valami különös ok miatt ezek a 

személyek nem tartoznak a „felsőbb kategóriás”
16

 influenszerek közé, hi-

szen ha köztudott, hogy ennél az influenszernél az igazság kerül terítékre, 

akkor általában sokkal kevesebb termék reklámozására, hirdetésére kérik 

fel. „Ezt az influenszert nem lehet a pénz mértékének növelésével meg-
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győzni” – vagyis nem számít a fizetés mértéke, hanem ennek az embernek 

sokkal fontosabb az, hogy a követőivel őszinte legyen. 

A XXI. században az ilyen emberekből nagyon kevés van. Nagyon 

kevés olyan influenszer van, aki azt helyezi előtérbe, hogy másoknak példát 

mutasson, mások felnézhessenek rá. Egyes emberek tényleg példaként te-

kintenek rájuk, hiszen „csak pár szép szóért kapnak nagy pénzeket” és emi-

att úgynevezett arany életük van. Tényleg vannak jó páran, akik így élnek, 

és így keresik meg a kenyérre valót. Ellenben, nem csak ilyenek léteznek! 

Létezik nem kevés olyan is, aki tényleg rengeteg időt fektet az influenszer 

létbe, rengeteg különböző tartalmat tölt fel a közösségi média oldalaira, és 

nem csak a hirdetésekből él. De őket nagyon nehéz megtalálni, hisz nem 

örvendnek akkora mértékű népszerűségnek.  

Mindent egybevetve, a mai világban az influenszerek által megosz-

tott, közzétett tartalmak igazságtartalmának hiteles meghatározása, becslése 

szinte lehetetlen. Emiatt természetesen érthető, hogy miért halljuk sokat azt, 

hogy ne higgy el mindent, amit az interneten látsz vagy vagy hallasz!  
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NAGY MÁTÉ GERGELY
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Terrorválság – A félelemkeltés eszközei 

 

A terrorizmus ma már olyan méreteket öltött és képes ölteni, hogy minden-

napjaink beszédtémájához szorosan kapcsolódik, egy óvodás gyermek is 

képes egy felületes, de összeségében pontos megfogalmazást adni arról, 

hogy mit is jelent ez a szó. 

A terrorizmus maga az erőszak és a megfélemlítés különböző eszkö-

zeinek sokszor kegyetlen alkalmazását jelenti. A terrorizmusnak különböző 

fajtái léteznek: egyéni, illegális szervezetek terrorizmusa, politikai és ideo-

lógiai alapon történő, vallási és etnikai alapon történő terrorizmus, valamint 

az államterrorizmus. Napjainkban a vallási, etnikai terrorizmus a leggyako-

ribb. Ezek azok az alapok, amik mentén támadások érik a nyugati világot. 

Egyre több terrorszervezet rendelkezik olyan fegyverekkel, amelyek akár 

nagyobb tömegeket is veszélyeztethetnek. Amiket a filmekben láthatunk, 

hogy egyes terrorszervezetek milyen rombolásokat tudnak véghez vinni, 

sokszor azt gondolhatjuk, hogy ezek nem a valóságot tükrözik, el vannak 

túlozva. Ehhez képest ezek a filmek egyáltalán nem állnak messze a való-

ságtól, még ha olykor tényleg túlzásokba esnek a befolyásuk ábrázolásával. 

Ezek a szervezetek a hátterében olyan rendszerben működnek, amikre úgy 

gondolom, hogy valószínűleg sosem lesz rálátása egy átlagembernek. El-

lenben vannak olyan filmek is, amik megtörtént eseményeken alapulnak. 

Erre példa a Hotel Mumbai, mely a 2008-as mumbai terrortámadásokat 

mutatja be, köztük a Taj Mahal Hotel elleni támadásokat. A terrorizmus 

elterjedésében nagy szerepet játszanak az egész világot átszövő gazdasági 

kapcsolatok, a globális turizmus, a technológiai és kommunikációs fejlődés 

is. Hozzájárult még ehhez az is, hogy egyes államok, rezsimek közvetlenül 

bekapcsolódtak a terroristák kiképzésébe és anyagi támogatásukba. Ugya-

nakkor a terrorszervezetek különböző módokon jutnak a kellő mennyiségű 

anyagi forráshoz. Erre talán a legjobb példa az ISIS, más néven az Iszlám 
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Állam. Ez a szervezet ténylegesen úgy működött, akár egy állam. Saját 

pénznemmel rendelkezett, saját himnusza volt, adókat szedett, bírságot 

szabott ki, sőt a kereskedelmi árukra is vámot szabott ki. 2019 októberében 

egy rajtaütést követően meghalt Abu Bakr al-Bagdadi, az ISIS vezetője és 

úgy tartják, hogy ezzel a szervezettel a későbbiekben kevésbé kell számol-

ni.  Szakértők szerint azonban ez nem akadályozza meg őket, hogy titokban 

tovább működjenek majd. Ez további feszültséget kelthet a világban az 

emberek között, főként az amerikaiak között, hiszen ez a szervezet 2014-ig 

szoros kapcsolatban állt azzal az al-Kaidával, amely a 2001. szeptember 11-

i támadásokért felelős, amik a World Trade Center és a Pentagon ellen irá-

nyultak. A Capitolium épülete csak az eltérített gép utasai miatt maradt 

épségben. További problémát a palesztin-izraeli konfliktus okoz. A fegyve-

res harcokban alulmaradt muszlim világ egyes csoportjai úgy vélik, hogy 

csak a terrorista eszközökkel – robbantásokkal, merényletekkel, emberrab-

lásokkal – tudnak felülkerekedni Izraelen. 

Ami minket, Európaiakat érint, az az iszlám újjászületése. Ezek a 

mozgalmak szemben állnak a nyugati értékrenddel, életmóddal és visszaté-

rést hirdetnek a vallás alapjaihoz és hagyományaihoz. Ez a fundamentaliz-

mus. Ez hangsúlyozza például a demokráciával szemben álló ősi hierarchiát 

a társadalomban, a nők családon belüli alárendelt szerepét – melynek pél-

dául jele a nők arcát eltakaró csador –, a Koránon, valamint szokásokon 

alapuló törvénykezést. Magába foglalja még a vallás terjesztésének paran-

csát, a dzsihádot, ami a szent háborút jelenti. Nekünk, nyugati világbéli 

embereknek a fundamentalizmus elképzelhetetlen, idegen és félelmet keltő.  

A terrorizmussal foglalkozó szakemberek megállapították, hogy az 

elkövetők legnagyobb fegyvere nem a bomba, hanem maga a félelemkeltés. 

Tömegrendezvényeken, zsúfolt sétálóutcán elkövetett merényletnek az az 

üzenete, hogy az embereknek nincs hova menekülnie. Ezzel legfőképp 

azoknak szól, akik életben maradtak, hogy ne érezzék magukat biztonság-

ban sehol, és bármikor megtörténhet velük is az, hogy terrortámadásban 

elhunynak. Ez olyan mentális háború, amit ezen keresztül vívnak, melyben 

azt akarják elérni, hogy a félelem annyira eluralkodjon rajtunk, hogy befo-

lyásolja az életünket, gondolkozásunkat. Dr. Eric Hollander pszichiáter a 

2016. március 22-i brüsszeli terrortámadásról készült videókat elemezve 
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arra a megállapításra jutott, hogy az első robbanás után pánik tört ki, és 

próbálta mindenki menteni az életét. A második robbanás után a sikítozás 

abbamaradt, néma csönd lett. Az emberek lelkileg lebénultak, mert tudták, 

hogy hiába menekülnének. Ez véleményem szerint egy óriási fegyvertény a 

terroristák számára. 

A vallási és ideológiai alapból történő terrorizmus célja, hogy betel-

jesítsék a dzsihádot. A Korán szerint akkor lehet majd a világ összes embe-

re boldog, ha mindenki iszlám vallású lesz. Ezért is szokás erre a vallásra 

azt mondani, hogy egy terjeszkedő vallás. A merényletek segítségével pe-

dig elérik azt, hogy az emberek tartósan féljenek, és ezáltal inkább azt az 

utat választhatják, hogy behódolnak ennek a vallásnak és mindannak, amit 

képvisel annak érdekében, hogy békésen, merényletek nélküli világban 

élhessenek. 

Szerencsére jelenleg még nem ebben a fázisban tartunk. 2015-től 

kezdődően az illegális migráció és annak következményei, ami tulajdon-

képpen rettegésben tartja Európát. Óriási veszélyeket rejt magában az, hogy 

Afrika és a Kelet felől érkezőknek semmiféle iratuk nincs, és így lépnek és 

telepednek le Európában. Nem lehet visszakövetni, hogy kik azok, akikkel 

újonnan együtt kéne élni. Jóformán az egész Unió lakossága tudja, hogy 

ezek között az illegális bevándorlók között számos terrorszervezet katonái 

megtalálhatók. Ők egyfajta alvó ügynökként várnak azokra a parancsokra, 

amiket vallási meggyőződésük miatt jónak látnak megtenni, még akkor is, 

ha a támadás során az életüket vesztik, mert úgy tartják, hogyha ilyenkor 

halnak meg, akkor a paradicsomba jutnak. Ez is óriási veszélyt hordoz ma-

gában, hiszen akkora vallási fanatizmussal rendelkeznek, amekkora egy 

ateistának elképzelhetetlen, sőt még a keresztények számára is, hiszen a két 

vallás teljesen más alapokra épül. A Biblia nem hagy akkora értelmezési 

szabadságot, mint a Korán, így az iszlám vallásúaknál egyénenként változ-

hat a megítélés és ebből kifolyólag maga az is, hogy a hívők ezen dogmák 

ismeretében hogyan cselekednek. További különbség a két vallás között, 

hogy míg a Tízparancsolat egyike a „Ne ölj!”, addig a Korán azt mondja, 

hogy „Harcoljatok Allah útján azok ellen, akik ellenetek harcolnak! Ám ne 

hágjátok át Allah parancsait! Öljétek meg őket, ahol csak rájuk leltek! Har-

coljatok ellenük, amíg nem lesz többé megkísértés, s míg a hitvallás csupán 
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Allahé lesz!” és „A hitetlenek nyilvánvaló ellenségeitek.” Ugyanakkor a 

Korán azt mondja, hogy a dzsihádot csak viszontválaszként lehet alkalmaz-

ni, így a szélsőséges iszlamisták a keresztes hadjáratokat hozzák fel annak 

érdekében, hogy a támadásaik csak jogos viszontválaszoknak tűnjenek. 

Óriási felelőssége van a kormányoknak és politikusoknak is, hogy 

hogyan foglalkoznak a terrorizmus kérdésével.  Az például, hogy London 

polgármestere, Sadiq Khan, azt nyilatkozta, hogy „a nagyvárosok minden-

napi életéhez hozzátartoznak a tűzgömbök a tömegközlekedésen”, számom-

ra nem elfogadható. Képzeljük bele magunkat egy londoni polgár helyzeté-

be. Ha már a város első embere is azt mondja, hogy a terrorizmus velejárója 

a mindennapoknak, akkor milyen érzésekkel kelhet fel reggelenként egy 

helyi lakos, hogy akár már azon a napon munkába menet támadás fogja 

érni. Azt látom, hogy a hatóságok egészen addig húzzák a bejelentést egy-

egy terrorcselekménynél, ameddig csak lehet. Akik ezekben az országok-

ban, és főként ezekben a városokban élnek, minden nap ki vannak téve 

annak a veszélynek, hogy bármikor megtörténhet velük, hogy támadás éri 

őket. Mint ami például 2017. augusztus 17-én, mikor furgonnal hajtottak a 

tömegbe Barcelonában a legnagyobb sétálóutcán, a La Ramblán, vagy ami-

kor 2017. június 3-án londoni Bridge-en ugyanúgy tömegbe hajtottak. Én 

félévvel a barcelonai támadás után jártam azon a helyen. Azt tapasztaltam, 

hogy nem szívesen sétálnak ezen az utcán, sőt kerülik is, ha nagy tömeg 

alakul ki. A fel-alá járkáló fegyveres rendőrök, az ott parkoló rendőrautók 

és az úttorlaszok sem nyújtanak érzetben teljes biztonságot a helyi lakosok-

nak, hiába tudják, hogy ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően tényle-

gesen biztonságban vannak. Ezek után nem mindegy, hogy a spanyol kor-

mány mekkora összeget fordít a következőkben a terrorelhárításra, hogy 

többször ez ne történhessen meg, valamint hogyan kezeli ezeket a válság-

helyzeteket. A médiának pedig itt van óriási szerepe, hogy függetlenül at-

tól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki, nem tehetik azt meg, hogy abban az 

időben, amikor válságot él meg egy teljes ország lakossága, egymás ellen 

hergelje az embereket. Tulajdonképpen ezek után a terrorszervezetek 

örömködve nézik, hogyan válik az ország még inkább kiszolgáltatottá, és 

hogy lesz úrrá mindenkin a félelem. 
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A tapasztalatokból és a média hergelésének következtében kialakul-

hat egy olyan kép, ami minden idegen kultúrából érkező embert hátrányo-

san érint. A sztereotípiák és előítéletek nagyon veszélyesek, rettenetesen 

tudják az emberek gondolkozását befolyásolni, nem beszélve arról, hogy 

ettől kezdve hogyan viszonyulnak az idegen emberekhez. Az sem megol-

dás, amit a nyugati és skandináv országokban látunk, hogy vannak az 

egyenlő, oda született állampolgárok, és vannak azok, akik még náluk is 

egyenlőbbek. Ők azok, akik az elmúlt években vándoroltak be az országba. 

Azt, hogy egy teljesen más kultúrából érkező, és teljesen máshogy szociali-

zálódott egyénekhez kell egy teljes társadalomnak alkalmazkodnia, lehetet-

lennek látom. Pedig a mostani tendenciákat figyelve arra következtethe-

tünk, hogy egyes országok mégis ezt akarják elérni, nem akarnak konfron-

tálódni az újonnan betelepült emberekkel. Ez viszont áthidalhatatlan fe-

szültséget eredményez és eredményezhet a jövőben a társadalomban, ami 

nem elhanyagolható. Gyakorlatilag ezek az országok elérték azt, hogy söté-

tedés után életveszélyes a nagyvárosokban az utcán lenni, főleg a nőknek. 

Én úgy gondolom, hogy függetlenül attól, hogy milyen lesz a különböző 

intézkedések miatt az egyes kormányok nemzetközi megítélése vagy egyes 

szavazók körében, minden ország kormánya a saját lakosságának tartozik 

felelősséggel elsődlegesen. Nem hagyhatják azt, hogy a nők félelemben 

éljenek, ha kimennek az utcára. Én ezt ugyanúgy terrornak érzem, hiszen a 

terrorizmus az erőszak és megfélemlítés kategóriájába esik, és az, hogy 

szinte mindennapivá vált az, hogy nőket bántalmaznak, csak azért, mert 

vallásuk és a szocializálódásuk miatt abban az országban, ahonnan szár-

maznak, legyen az Afganisztán vagy Irán, a nők társadalmilag a férfiak alá 

vannak rendelve és úgy gondolják egyesek, hogy ezt, itt, Európában is meg 

lehet tenni. 

Az sem segíti a társadalom biztonságérzetét, hogy egyes volt terror-

cselekmény elkövetői jó magaviselet miatt idő előtt szabadulnak a börtön-

ből. Márpedig a 2019-es London Bridge-en elkövetett merénylet elkövetője 

ebbe a csoportba tartozik. Ráadásul az áldozatok között volt az is, aki ennek 

az elkövetőnek a rehabilitációs programját végezte. "Már régóta hangozta-

tom, hogy hiba az erőszakos bűnözőket idő előtt kiengedni a börtönből. 

Nagyon fontos, hogy változtassunk ezen a szokáson, és a megfelelő bünte-
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tést szabjuk ki a veszélyes bűnözőkre, de különösen a terroristákra. Úgy 

gondolom, a lakosság is ezt akarja látni." Ezt Boris Johnson brit miniszter-

elnök mondta az incidens után a parlamentben. Ez egy olyan kijelentés, 

amit egy egész ország hallani akar akkor, mikor egy ilyen tragédia megtör-

ténik, ismerve a körülményeket. Nem vagyok szociológus, se pszichológus, 

aki meg tudná mondani, hogy ebben az esetben tényleg használ e vala-

mennyit az ilyenfajta kijelentés, de úgy gondolom ez adhat egyfajta mene-

déket a rettegésben lévő embereknek. Itt utalnék vissza azon véleményem-

re, mely szerint ezek óriási lelki terhek, melyeket életük végéig cipelniük 

kell az embereknek, és megváltozik az addig kialakult szemléletmódjuk. 

Visszatérnek a sztereotípiákhoz, amik a terroresemények hatására alakulnak 

ki főként. Ezek után félve viszonyulnak az emberek, azokhoz, akik betele-

pültek az országba. Nem tudják, hogyan, vagy miképp cselekedjenek mel-

lettük, ugyanis nem érzik magukat biztonságban. A megszokott komfortot 

és nyugalmat fokozatosan felváltja a rémület. 

A médiát is sarokba szorította a terrorizmus. Az egyik világhírű fran-

cia hetilap párizsi szerkesztőségét támadta meg két dzsihádista 2017. január 

7-én. A Charlie Hebdo című lap erősen vallásellenes, és sokszor kigúnyolta 

az iszlám vallást. Emiatt megöltek a hetilap munkatársai közül nyolcat. 

Ezek után természetes, hogy egyetlen sajtóorgánum semmiféle platformon 

nem meri azt kockáztatni, hogy erős hangvétellel az iszlám vallás és hívői 

ellen vannak. Ezáltal sokszor a társadalom nem kapja meg azokat a tényle-

ges információkat a tetteikkel kapcsolatban pont ebből kifolyólag. 

A koronavírus okozta jelenlegi helyzet mindenki számára ismerős. 

Európa szerte zárják le az országok a határaikat, az iskolákat bezárják vagy 

digitális munkarendre állnak át, sok országban teljes kijárási tilalmat ren-

deltek el. A gazdaság is komoly válság elé néz. Számtalan megbetegedést 

és halálesetet regisztrálnak nap mint nap. Ha azt gondolnánk, hogy a világ-

nak „csak” ezeket a problémákat kell megoldania, akkor tévedünk. A Mig-

rációkutató Intézet 2020. március 23-án publikált gyorselemzése az Iszlám 

Állam hivatalos hetilapjának vezércikkével foglalkozik. Ebben a helyzetben 

ad iránymutatást az újság, hogy miképp tudnának cselekedni. Mint írják, a 

keresztesek, azaz a nyugatiak, most élik legnagyobb rémálmaikat. Felhívják 

a szélsőséges híveiket, hogy támadják meg a Nyugatot, ugyanis most lehet 
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elérni, hogy teljes legyen a káosz. Nem tudnak majd kellő rendfenntartót 

biztosítani egy esetleges nagyobb támadáskor, mert a járványügyi vész-

helyzet miatt más területre vannak inkább átcsoportosítva. Az írás hozzáte-

szi, hogy most kell a különböző börtönökből kiszabadítani harcostársaikat. 

Miután a „keresztesek” sem voltak véleményük szerint kegyelmesek Szo-

máliában vagy Afganisztánban, ezért a muszlimoktól sem várhatunk kö-

nyörületet. A cikk végén feltüntették, hogy ezután a nyugati világnak pénz-

ügyi gondjai lehetnek, aminek következtében valószínűsíthető, hogy keve-

sebb összeget fordítanak majd a megelőzésre és a védekezésre. Intő jel 

lehet, hogy 2020. március 20-án, a barcelonai reptéren, két férfi autóval az 

egyik terminálba hajtott. 

Összeségében én úgy látom és gondolom, hogy sok kisebb terrortá-

madás történik, és szerencsére nem sok 9/11-hez hasonló. Legalábbis a 

nyugati világban nem. Mindazonáltal ezek következtében folyamatos két-

ségek és félelem között kell élniük a lakosoknak, hiszen bármikor, bármi-

lyen hétköznapi helyen áldozatokká válhatnak. Mindazonáltal fontos azt 

megjegyezni, amiről talán kevesebb szó esik, hogy a titkosszolgálatoknak 

és a terrorelhárítási csoportoknak köszönhetően még így is sok támadást 

képesek megállítani. Az Europol adatai szerint, az elmúlt évben csökkent a 

terrortámadások száma és a meghiúsult támadások és a véghez vittek száma 

közel egyenlő. Az talán reményt adhat, hogy a fejlődő technikai és védelmi 

rendszereknek köszönhetően sikerül majd a terrorizmust olyan szintre visz-

szaszorítani, ami már nem érinti olyan hátrányosan a társadalmat, mint 

most. 
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Merre tovább? - Az oktatás jövője 

 

Az oktatási modernizáció és annak diskurzusa nem új dolog a közbeszéd-

ben. Ezen a területen mindig szükség lesz reformokra, soha nem fogjuk 

elérni a csúcsot. Az, hogy az oktatás egészen más lesz egy-két generációval 

később tény, nem pedig vitakérdés. Erre egy példa: Nagyszüleim idején 

gyakori volt a fizikai fenyítés az iskolákban. Szüleim idején már jóval visz-

szafogottabb volt a dolog. Jelenleg pedig egy olyan dolog, ami akár az adott 

tanár elbocsátását is kiválthatja, hiszen nem megengedett. A példa vad, de 

kiválóan szemlélteti az oktatás átalakulását az évek során.  

Felvetődik a kérdés, pontosan mi az oktatás jövője? Mindig szükség 

lesz tantermen belüli oktatásra például? A kérdésre nincs egyértelmű vá-

lasz. A távoktatásról levont konzekvenciáim alapján azt merem kijelenteni, 

hogy legyen bármilyen technikai fejlettségünk a jövőben, nem tudjuk meg-

kerülni a tantermen belüli oktatást. Az óraszámot lehet esetleg csökkenteni, 

hisz nem lesz feltétlenül szükség mindig heti 34-35 órára is akár. (Jelenleg 

35 a maximális órakeret. A tervek szerint szeptemberben bevezetendő új 

NAT [Nemzeti Alaptanterv] ezt 34-re csökkenti.) Vannak olyan tananyag-

ok, amelyeket egy diák nem feltétlenül tud értelmezni tanári segítség nél-

kül. Persze azon lehet vitázni, hogy milyen módon segítsen a tanár. Egy 

tanteremben a diákok között, vagy csak egy internetes megbeszélésen? 

Véleményem szerint a tanteremben sokkal jobb platform adott a diákoknak 

kérdésfeltevésre és az anyag megértésére. Az ember sokszor könnyebben 

tanul meg valamit, ha közben személyes kontaktusban van az oktatójával, 

mintha megnézett volna két videót, és elolvasott volna három oldalt. Az 

iskolai óraszámcsökkentés érdekében részben át lehet persze állni online 

oktatásra, viszont teljes egészében felelőtlenség. A legjobb talán egy a két 

véglet között félúton egyensúlyozó hibridrendszer lenne. Az applikációk 

pedig megkerülhetetlenek lesznek a jövőben. Igazából már most is van 
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olyan, amely nélkülözhetetlen (E-napló). A távoktatás során is szükségessé 

vált bizonyos applikációk használata (például Classroom). A digitalizáció 

megkerülhetetlen lesz a jövőben, de most is minimum kívánatos. Például 

mi rossz van abban, ha a tanár az előre megírt vázlatát nem felírja a táblára, 

hanem kivetíti az abból készített Ppt-t? Semmi. Mi rossz van abban, ha a 

diákok néha csinálnak egy-egy prezentációt egy kiemelt anyagból? Szintén 

semmi. Sőt! Hasznos is. Hiszen sokszor fontos a munka világában is a jó 

prezentáló készség. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen el kell hagyni a régi 

típusú beadandókat. Az egyiknek nem feltétlenül kell ütnie a másikat, ami-

kor ki is egészítheti azt. A sort még hosszan lehetne folytatni ilyen kérdé-

sekkel, hisz nem véletlen, hogy a fejlett iskolákban már egy ideje elkezdő-

dött ez a folyamat. Egy nagy problémát viszont hordozhat a digitalizáció, 

ez pedig az egyenlőtlenség. A digitális eszközök szerepe nőni fog a jövőben 

az oktatást illetőleg. Digitális eszközök beszerzéséhez pedig pénz kell. Az 

iskolák között már most is vannak sokszor szakadéknyi különbségek az 

eszközpark terén. A digitalizáció tovább mélyítheti ezt a szakadékot. Hisz 

miért akar az ember fejlett oktatást? Mert egy fejlett oktatási intézmény 

könnyebben ad át anyagot a diákjainak. Egy olyan iskolában, ahol a 

digitalizáció csúcsra van járatva, vélhetőleg sokkal könnyebb dolga lesz 

egy diáknak, mint egy elmaradott intézményben. Tehát az sem kizárható, 

hogy a digitalizáció fogja felemelni a jövő elitiskoláit. A pénzzel kapcsola-

tosan van egy másik probléma is. Mégpedig az, hogy a jövő oktatásánál 

meg fog nőni a szerepe a különféle elektronikus eszközöknek (például lap-

top). A szerény anyagi lehetőségekkel rendelkezők ezt nem fogják tudni 

beszerezni. A mélyszegénységben élők még inkább nem. Hiszen hogy gon-

dolhatjuk, hogy Magyarországon most minden fiatalnak van internet-

hozzáférése, miközben nincs mindenkinek bekötve a vízvezeték? Sehogy, 

és ez jelenleg az igazság. Ahhoz, hogy mindenki hozzáférjen az internet-

hez, gyakorlatilag fel kell számolni a mélyszegénységet. Megjegyzendő, 

hogy még az se lesz feltétlenül tökéletes megoldás, ha minden háztartásban 

lesz egy laptop. Egy gyerek, akinek van saját laptopja, sokkal gyorsabban 

halad, ahhoz a társához képest, aki két testvérével közösen használ egyet. A 

digitalizált oktatás (akár részben akár egészben) meg fogja nehezíteni a 

szegénységből való kitörést. Ez a kitörés ma leginkább szocializációs prob-
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lémák miatt marad el, ugyanis a gyerekek nem látnak megfelelő példát 

maguk előtt legtöbbször, vagy nem tanulnak eleget vagy elég jól. Ebből 

következik az, hogy Magyarországon sokszor egy család csak több generá-

ció alatt tud fokozatosan kitörni a nyomorból. A jövőben pedig nem lesz 

elég a tudás, pénz is kell majd a kitöréshez, hisz az oktatáshoz drágább 

eszközök kellenek majd. Ha az ember belegondol, akkor rájön, hogy jelen-

leg az elitgimnáziumok tanulói alaphangon az alsó-középosztályból érkez-

tek, vagy még jobb társadalmi pozícióból. Sok tehetséges gyerek él egy 

adott gettóban egy ócska kis házban. Ők jelenleg nagyobb részt nem kitör-

nek a nyomorból a tudásukkal, hanem sajnos elkallódnak. Ha a különféle 

elektronikus eszközök miatt kimondottan kell majd a pénz a kitöréshez, 

akkor az a jövőben még inkább elmarad. Az ígéretes tehetségek utolsó re-

ménye pedig az lesz majd a kitörésre, hogy valaki felkarolja őket, és bizto-

sítja számukra a szükséges eszközöket. Az elitgimnáziumokba való bekerü-

lés viszont valószínűleg továbbra is csak a ritka kivétel kiváltsága lesz, már 

ami a nyomorban élőket illeti. A digitalizáció mindenesetre egy üdvös és 

szükséges dolog, de mint mindennek, van egy negatív oldala, ez pedig a 

pénz. 

A digitalizáció már elkezdődött, de egy jelentős része még hátra van. 

Nem lehet pontosan megmondani, hogy mikor lesz vége, vagy hogy egyál-

talán vége lesz-e. Mindenesetre a közeljövőben a digitalizáció lesz az okta-

tási reformok legfontosabb pillére. Sőt! Már most is az. 
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Az oktatás jövője 
 

Ma már sokat hallhatunk az oktatás forradalmi újításairól, jövőbeli elképze-

léseiről, illetve arról, hogy Japánban vagy más országokban mennyire menő 

az online suli. 

Sajnos sok magyarországi diák/tanár panaszkodik a jelenlegi vissza-

maradott oktatásunkról. “Jaj már 150 éve nem volt megreformálva az okta-

tás”, nos ez az állítás igaz. De a koronavírus megmutatta nekem milyen is 

lehet ez az online oktatás. Teljesen megfosztva érzi magad a világtól, ren-

geteg időd van mégsem képes az ember leülni és tanulni...Valljuk be ez az 

igazság, nyilván vannak kivételek, de oly ritka, mint a fehér holló. Nap 

mint nap kapod a tantárgyak anyagait, ugyan az zajlik le heteken keresztül, 

egybefolynak napjaid és azon kapod magad, eltelt még egy újabb hónap. 

Mindezt úgy, hogy a barátaiddal nem találkoztál, aminél talán nincs is fon-

tosabb, durvább esetben a küszöböt sem lépted át, nem sétáltattál kutyát 

vagy bármi ami éreztetné veled azt, hogy igenis élsz és létezel a földön. 

Szükségünk van a kimozdulásra, arra hogy szociális életet folytassunk. Ha 

ez nem történik meg általában a depresszió, tömegiszony tünetei jelentkez-

hetnek. Képtelen lennék így folytatni a tanulást! Gondoljunk csak bele, 

haladunk a korral online oktatás zajlik. Elképzelted? Akkor elmondom mi 

is fog történni! Egy fiatal gyermek 6-7 évesen elkezdi az “iskolát”, telefon-

ján fogja leélni az életét egy abszurd világban, képtelen lesz a kommuniká-

cióra, kapcsolatteremtésre, szimpla életképességre. A real valóság kívülálló 

a gyereknek, számomra elképzelhetetlen az, hogy majd 10 év múlva a 

gyermekem valami lyuklakó kocka srác legyen, aki a League Of Legends 

játékban éli ki a vágyait. Másrészt, pótolhatatlan a tanárok segítésége, lel-

kesítése a tanuláshoz. A matematikát/fizikát/kémiát nem mindenki tudja 

megérteni videochaten keresztül, ahol éppen ha nem kérnek számon, nem is 

figyelsz, nyomod a Facebookot, a Redmentában pedig végig tippelgeted a 

feladatokat. Célszerűtlen lenne, főleg olyan személyeknek akik tanári pá-

lyára léptek/szerettek volna lépni. Mindemellett még nem is említettem azt, 
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hogy az egészségre is káros hatással van, roncsolja a látóidegeket (nem buli 

a kontaktlencse, szemüveg), kórosan nőne az elhízott fiatalság száma, mert 

bizony a gyerek nem fog ugrálókötéllel bohóckodni vagy levideózni ho-

gyan futja le a 400 métert. Azt kérdezed miért? Azért, mert amelyik gyer-

mek ilyen életkörülmények között nő fel, marhára nem izgatja vajon mi 

lehet az ablakon túl, inaktivitás az eget súrolja majd. Vicces az a tény, aho-

gyan a felnőttek elképzelik hogy ez beválhat majd, könyörgöm ne ringas-

suk magunkat álomvilágba! Ó igen és van a másik eset, a fiatalságnak azon 

része akik lusták, internet kikapcs és másnap mondhatják:”De tanárnő nem 

volt áram!”. Senki sem tudja leellenőrizni Janikát Kukutyinfalván, hogy 

éppenséggel áramszünet van. Vagy ott vannak a hiperaktív arcok, akiknek 

lehetetlen otthon leülni és megcsinálni a feladatot noszogatás nélkül. Álta-

lában azzal szoktak védekezni a kívülállók “hát de a szülőnek ez a dolga” 

,igen tényleg az lehetne, ha nem küzdenének egésznap a munkahelyen a 

megélhetés reményében. Meg kell venni a gyereknek a laptopot, telefont a 

tanulás érdekében. Ugyan már... A szegényebb rétegről nem is beszélve! 

Nehéz körülmények között élő személy már ne is tanuljon, mert nincs rá 

pénze hogy megvegye az okos kütyüket? Megnézném melyik államnak 

lenne arra kapacitása, hogy a több millió nyomorban élő fiatalnak finanszí-

rozza az oktatáshoz szükséges méregdrága elektromos eszközt és ahhoz a 

szükséges internetet. 

Szokás mondani, minden rosszban van valami jó is! Pozitív oldala az 

egésznek annyiban nyilvánul meg, van aki szorgalmas diák és betudja osz-

tani a napját. Hasznosan telnek el napjai a szigorú napirend betartásával. 

Egyrészt, a különlegesebb gyerekek megússzák a mindennapos szekálást, 

elnyomást, megalázást. Másrészt, több időt tölthetünk családtagjainkkal. 

Esetleg a mozgássérült diákokat is megemlíthetjük, hisz nagyban megköny-

nyítené az életüket. Sajnos kifogytam a pozitív nézeteimből. Összességében 

nem ajánlom senkinek sem ezt a létformát, elérzéktelenedne az emberiség, 

az empátia, szeretet, gerincesség kárára menne. Örülök, hogy Magyaror-

szágon élek! Tény, lemaradtunk a reformálással, de talán ez a titka a sikeres 

embereknek. Ez tesz minket mássá, bár egy kicsit kezdenek átesni a ló má-

sik oldalára a diákok túlhajszolása miatt, de ez már más téma...Lényeg az, 

igen-igen szalad a világ de nem kell mindenben utolérnünk!  
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Távoktatás előnyei és hátrányai 

 

Igazából ez tűnik a legkönnyebb témának, de valójában nem volt az, mert 

igen nehéz volt összeszedni minden előnyt és minden hátrányt. Mikor a 

miniszterelnök úr bejelentette, hogy távoktatás lesz szerintem mindenkinek 

nagy volt az öröm. Aztán ez az öröm alább hagyott, mert szinte ugyanaz, 

mintha suliba lennénk folyamatosan adják le az anyagot némelyik tanár 

kicsit túlzásba is viszi. 

A távoktatásnak számos előnye és hátránya is van. Előnyök: Nekem 

nagy előny, hogy nem kell beutaznom a kollégiumba. Ezáltal csökkent a 

felesleges kiadás. Az online oktatás során azt tapasztalom sokkal jobban 

haladunk otthon, mint az iskolában. Meg ugye itt sokkal jobban vissza 

tudjuk keresni az anyagot. Sokkal jobban nyomon követhető, hogy megc-

sináltuk-e az adott feladatot. Ha nem jön be az online oktatás akkor talán 

jóval később ismertük volna meg a különböző alkalmazásokat. Személyes 

kedvencem, hogy nem kell korán kelni, hanem elég ilyen 9-10 körül. Önál-

lóan kell feldolgozni az anyagot, így sokkal jobban tudunk önállósodni. 

Több időt töltünk így a családdal. Nagyobb az esélye annak, hogy ki tudjuk 

javítani a jegyeinket. A rosszabb tanulók is lehetnek jobb tanulók. A 

legnagyobb előny szerintem, hogy saját ütemben haladhatunk és szinte 

akárhonnan csinálhatjuk a feladatokat. Persze mindennek van hátránya 

szóval ennek is van. Hátrányok: Nagyon sokkal nőtt a puskázás, csalás 

esélye. A legtöbb diák nagyon valószínű, hogy nem is tanul semmit. 

Szeptemberben több, mint valószínű, hogy a legtöbb diák nem sok tudással 

fog beülni. Nem tudunk találkozni a barátainkkal vagyis ha tudunk is sok-

kal kevesebbet. A házi feladatokat is nagy eséllyel kérik el egymásoktól a 

diákok. Így nem biztos, hogy minden diák megérti az adott témát. Több 

időt vesz igénybe egy téma feldolgozása, mint általában az iskolában. 
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Kisebb gyermekeknél viszont sokkal nehezebb, mert nagyon sok időbe telik 

mire a gyerek megérti mit is kell csinálni azadott feladattal. Sok helyen a 

szülő dolgozik így még nehezebb, mert munka után még oda kell üljön a 

gyerek mellé a kisebbeknél a határidő igen szoros, mert aznapra vagy 

másnapra már vissza kell küldeni. Kevesebb időt töltünk a szabadban. Ag-

yunk is sokat lustulhat és unalmunkban többet eszünk. 

Ezek a hátrányok idővel előnyökké is kovácsolódhatnak. 

Véleményem szerint jó az online oktatás vagyis nekem ez idáig bejön. Ha-

bár most vagyok első éves a gimnáziumban és az osztályunk is most 

kezdett összeszokni most pedig mondhatni kezdhetjük elölről. Őszintén 

már várom a szeptembert, hogy visszatérhessünk az iskolába a barátaim 

és a tanáraim közé. 
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PATOCSKAI EMESE LÉNA
21

 

 

Hadd YouTube-ozzon, az úgyis gyerekbarát! 

 

Mondhatná ma bármely szülő. Többségük nem is tudja és nem is akarja 

tudni, mit néz gyermeke a szabadidejében. Pedig a YouTube csodás renge-

teg erdejében minden korosztály és minden érdeklődésű személy megtalálja 

a neki tetsző tartalmat. A legnépszerűbbek mégis a főként 15 és 35 év közöt-

ti véleményvezérek, idegen szóval élve influencerek, akiknek „munkája” 

bizonyos termékek és értékrend reklámozása, a nézhető tartalomtól a néz-

hetetlen bugyuta videókig. De mégis, kik azok az influencerek? És miért van 

ekkora követőtáboruk? Ebben az értekezésben talán ez is kiderül majd. 

„Ki az influencer? A „to influence” angol kifejezés, jelentése szerint hatást 

gyakorol, befolyásol, tehát az influencer nem más, mit egy befolyásoló.” – 

nyilatkozik a véleményvezérekről a magyar médiatanács. „Az influencer 

az, aki tartalmakat gyárt a közösségi oldalakra” – írja egy 12 éves fiatal, a 

saját felmérésemben, melyben a 8-12 éves azaz ’tween’ korosztályt 

vizsgálva közelítettem meg az influencer kérdést. 

A fiatalok többségének lövése sincs arról, hogy mi a XXI. századi 

félrevezetés. Sokan hiszik azt, hogy a YouTube sztárok kizárólag a 

videókészítésből élnek. A miből él egy influencer/YouTuber? kérdésemre 

egy fiataltól a következő válasz érkezett: „Abból él hogy ugye adja a tar-

talmakat és egyre több fel iratkozót ér el és ebből kapja a pénzt.” Ez nem 

túlságosan igaz, ugye? A pénz nagy része szponzorációkból, fizetett tar-

talmakból, azaz reklámból áll. A kiégett, nem elég kreatív vagy lusta 

tartalomgyártókat cégek keresik meg, hogy bizonyos összegért vagy jut-

tatásért a terméküket népszerűsítsék. Vannak veszélyesebbnél 

veszélyesebb reklámok, például amikor a fiatalok azt láthatják, ahogy a 

kedvenc sztárjuk egy teljesen felesleges, vagy túlárazott terméket reklá-

moz, és így befolyásolja azon döntésében, hogy mire költse zsebpénzét 

vagy mivel töltse szabadidejét. A befolyásolóknak teljes szövetkezeteik 
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vannak, amelyekbe csatlakozva megismerhetnek más internethuszárokat, 

kollaborálhatnak, azaz dolgozhatnak együtt velük.  Mára azonban nem 

szükséges ezzel időt tölteniük a cégeknek, hiszen az influencerkereso.hu 

egy ilyen helyzetekre specializálódó oldal, ahol a cégek megkereshetik az 

aktuálisan legtöbb nézőszámmal büszkélkedő Youtubert, vagy Instagram 

sztárt. 

A vloggerek, azaz videóbloggerek, a YouTube segítségével százez-

reket szórakoztatnak és avatnak be magánéletükbe. Ha jól megnézzük, 

láthatjuk, hogy számuk egyre növekszik, mivel ma már profi eszközök 

nélkül, például egy zsebünkben lapuló okostelefonnal is milliókat érhetünk 

el. A legtöbb vlogger érzelmileg üres, pénzhajhász semmirekellő, akiknek 

csak a nézettség a fontos, és csak olyanokkal barátkozik, akik által 

fejleszthető a platformja. 

Sok esetben a vloggerek gyermekbarátként töltenek fel káros tar-

talmakat. Vegyük példának először is az oldschool kihívásvideókat. Ezek 

között is akadnak jámborok, mondjuk a ’Ki ismer jobban?’ kihívás ame-

lyben két fél verseng, hogy melyikük ismeri jobban a harmadik felet. A 

veszélyesebb kihívások sokszor fizikai fájdalommal és sérülésekkel járnak. 

Például, az egy időben népszerű fahéj kihívás, melyben egy evőkanál 

fahéjat kell a játékosnak lenyelni. Egy kisebb gyereknek ez még nagyobb 

dózis mint egy felnőttnek, és komolyabb sérülésekhez vezet, mivel be-

légzése elkerülhetetlen. A tüdőbe jutva komplikációk merülhetnek fel, és 

akár fulladásos halálhoz is vezethet. A második példám, a szintén veszélyes 

’só és jég’ kihívás. Ebben a játékos egy csipet sót tesz a karjára, majd ezen 

egy jégkockát olvaszt fel. Nos, aki jártas a kémiában, fizikában, bio-

lógiában, az sejtheti, hogy ez a mutatvány mart sebet és fagyási sérülést 

okozhat. Szerencsére sokan már belátták, hogy másképp is lehet nézettséget 

szerezni. Ha nem ezeket a mélyről fakadó, már-már réginek mondható tar-

talmakat vesszük, simán találhatunk így is veszélyt. A minap találkoztam 

szembe az anyaggyűjtés során egy népszerű YouTube sztár videójával. A 

vlogger, bizonyos B. Csanád, még csak 6 éves, de már akkora 

nézőszámmal rendelkezik, mint bátyjai, Benjámin és Boldizsár. A velem 

szembejövő videóban, a kisfiú 24 órát töltött el egyedül az ingatlanjukban, 

miközben családja elutazott. Csanád szappanos vízzel locsolja fel a padlót, 



64 

hogy csúszkáljon rajta, és még a villanytűzhelyen is egyedül főz. Most, ha 

ezt a videót egy 6 éves gyermek megnézné, mit látna? Azt, hogy a biz-

tonságra nevelés semmit nem jelent, az ő szülei biztos szigorúak és a 

lényeg, Ő nem elég jó. A legtöbb vlogger ezt sugallja. A kamerákon min-

den tökéletesnek tűnik, ezeknek az embereknek nincsenek problémái, egész 

nap a rajongóik tengerében úszkálnak, meg videózgatnak. 

És itt érkeztünk el a fő témánkhoz, vagyis az influencerek hatásához, 

a gyermekekre. Mindannyian tudhatjuk, hogy a gyerekeket könnyű be-

folyásolni. Ha a YouTube-os kedvence éppen új videót tölt fel, azt azonnali 

hatállyal meg kell nézni, like-olni, megosztani. Ezek a vloggerek válnak a 

mai fiatalok példaképévé. Bárki bármit mond, ez az új világ elrontja a 

gyerekek önértékelését és egy hibás képet kapnak magukról, amiben a szt-

árokhoz mérik magukat. Az idősebb korosztálynál már szerepet játszik az 

alkohol is, amit sok influencer szeret reklámozni. Az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) szerint, a magyarországi 15 éves fiúk isszák a 

legtöbb alkoholt a vizsgált 36 ország 15 éves fiúi közül. De a lányok sem 

maradnak el, a listán 3. helyen állnak. A kamaszkori alkoholfogyasztásnak 

és dohányzásnak nagyon sok nem kívánt következménye lehet, és 

megrövidíti a felhasználók életét. Az alkoholnál derűsebb vizekre evezve is 

sok káros tartalommal találkozhatunk, ilyen például a gyorsételek reklá-

mozása, a világ egyik legelhízottabb országában. 

Véleményem szerint, a biztonságos Internet a tartalomgyártók és a 

szülők felelőssége. A tartalomgyártók kötelesek a gyermekeknek megfelelő 

tartalmat gyártani, kerülni a káromkodást, erőszakot és a felnőttekre tartozó 

témákat. A szülők felelőssége a gyermekek megfelelő korlátozása, nem 

csak időben, hanem tartalomban is. Nem mindegy, mit engedünk be a 

gyerekek agyába. Kedves Influencerek és Szülők! Alakítsátok együtt a jövő 

nemzedékét! 
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PÁLI ISTVÁN SÁNDOR
22

 

 

A XXI. század népbetegsége: elidegenedés 

 

Az elidegenedésnek sok formája van, de a modernizáció térnyerése a mai 

világban sokkal nagyobb teret enged neki, mint valaha és ennek hosszú 

távú következményei lesznek a generációkra. 

Az a forma, ami minket leginkább érint az a társadalmi elidegenedés. 

Manapság, amikor több teher van rajtunk, mint a 20. század sokkal na-

gyobb érvényesülési lehetősége van ennek az alantas ”betegségnek”. A 

legfontosabb jellemzője a közöny, ami abból eredhet, hogy mikor látjuk a 

körülöttünk lévőket tőlük várjuk a cselekvést, ezzel a saját nyomásunkon 

enyhítve, „Eggyel kevesebb bajom van” címen. Jó példa erre Kitty 

Genovese esete, akit 1964. március 13-án ért támadás New York utcáján. A 

lányt megkéselték 38 szemtanú előtt, akik nemhogy megpróbáltak volna 

közbelépni, de még csak rendőrt sem hívtak a bajba jutott lányhoz. A 

Bystander-effektus az, ami legjobban összefoglalja ezt. Az ember úgy érzi 

nincs felelőssége a történtek miatt, hiszen rajta kívül még mások is ott van-

nak, majd ők megcsinálják azt, amit neki kellene. A mai társadalmi helyzet 

egymás után pakolja ránk a kihívásokat, nehézségeket, amin ösztönösen, a 

saját védelmünk érdekében könnyíteni akarunk, szinte bármi áron. Nem 

kell ehhez olyan régre visszamennünk az időben, hogy hasonló esetekkel 

találkozzunk. Például, amikor egy idős asszony mozgáskorlátozott és nem 

tud egyedül átkelni a zebrán, vagy elesik és nem tud egyedül felállni sok-

szor szembesülhet azzal, hogy az emberek egyszerűen csak elsétálnak mel-

lette közönyös arckifejezéssel. Szerintem mindenkinek kellett már ilyennel 

találkoznia. Ilyenkor mit érzünk? Bűntudat vagy csak közöny? Biztos van-

nak olyanok, akiknek elsősorban sajnálat és bűntudat van a tétlensége után, 

de ez kisebb réteget érint. Az elidegenedésnek másik formája az, amikor az 

ember nem odaillőnek érzi magát, vagy teljesen elüt azoktól, akiknek a 

közegében gyakran megfordul vagy él. Személyes tapasztalatból mondom, 
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hogy ez épp olyan ártalmas a környezetünkre, mint amennyire ránk. Egy 

idő után azt veszi észre az ember, hogy motiválatlan, ellenségesen viselke-

dik akár a barátaival is, csak azért mert nem ért vele szót rendesen vagy 

akár le is nézi. Nem találja meg azt a közeget, ahol otthonosan mozoghat. 

Folyamatosan csapong egyik csoportból a másikba keresve azokat, akiket 

olyannak lát, mint amilyen ő. Ezt a helyzetet előhozhatja betegség 

(pl.:depresszió) is. Előidéz egy általános közönyérzetet a világ akármelyik 

dolga felé, azokkal a dolgokkal kapcsolatban is, amihez előtte foggal-

körömmel ragaszkodott is. Ez megtörténhet hetek-hónapok leforgása alatt, 

de a tinédzserek lelkivilágába jobban belelátó szemlélőként azt mondom, 

hogy ehhez nem kell túl nagy idő. Elég hozzá pár nap. Pár nap amikor 

semmi sem sikerül, nem kapunk pozitív visszajelzést, amikor tényleg feles-

legesnek érezzük magunkat ott, ahol a mindennapjainkat töltjük. Iskolák-

ban, ahol nagy rajtunk a mindennapos terhelés –még akkor is, ha rajtunk ez 

nem minden esetben látszik meg  könnyebben el tudunk határolódni olyan 

dolgoktól, amiket szerettünk. Egy tantárgytól, egy baráttól, tanártól vagy 

akár az egész iskolától és ehhez elég egy általános hangulat is, ami ránk 

telepszik. 

Nem csak a tizenévesek kiváltsága ugyan ez az érzés. Azok, akinek 

már saját családjuk van, munkájuk ugyan úgy veszélyeztetve vannak. Mo-

noton munkák, napok egymásutánsága, amibe szépen lassan belefásulhat az 

ember. Egyik napról a másikra azt veheti észre, hogy már utálja a munkáját, 

amit eddig szeretett. Távol tartja magát a szünetekben a kollégáitól, nem 

keresi a társaságukat. Hazaérve már nem örül úgy a gyerekeknek és a pár-

jának, ahogy régen. Eltűnnek a családi programok a naptárból, nem tanul 

velük együtt, nincs romantika a kapcsolatában.  Elhidegült, elidegenedett 

tőlük. Családok eshetnek szét így. 

A mai világban, amikor mindenki leginkább saját magával van elfog-

lalva kevés az esélye annak, hogy valakin észrevesszük az intő jeleket, 

amik rámutathatnának a problémára. Az első legfontosabb lépés az lenne, 

hogy odafigyeljünk másokra, és ne a saját üveggömbünk alatt éljünk, ha-

nem emeljük fel a társunkat a padlóról. Remélem, hogy ez az írás nem 

hagyja hidegen olvasóját, hanem elgondolkozik, hogy ő hogyan tud változ-

tatni ezen. 
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PERESZTEGI HANNA
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Zöld gyémánt 

 

A villamoson ülve, mosolyogva bámultam az embereket. Kedvesen biccen-

tettem egy bácsinak, aki a fekete kalapjával, pöndörített bajuszával és a 

görbe botjával némafilmesnek is elmehetett volna. Integettem egy rózsaszín 

takaróba bugyolált babának, aki egy foghíjas vigyorral jutalmazott meg. 

Együtt érzően rámosolyogtam egy egyetemista lányra, aki a végeláthatatlan 

jegyzetiből felnézve sóhajtott egyet. Átadtam a helyemet egy hajlott hátú 

néninek, és aztán pár percet elbeszélgettünk arról, hogy hol vette a tulipá-

nos ruháját. 

Mielőtt leszálltam a villamosról, a baba még egyszer rám villantotta 

a mosolyát, a kalapos bácsi intett, a tulipános ruhás néni elköszönt egy „vi-

gyázz magadra, csillagom” mondattal, majd amikor kinyitódott az ajtó, 

hátrapillantva azt láttam, hogy az egyetemista lány is biccentett. Újabb nap, 

újabb apró boldogságmorzsák. 

A téren keresztülsétálva vettem egy szál fehér rózsát az aluljáró előtt 

ácsorgó nénitől, akit a szaga miatt mindenki elkerült, hiába adta olcsón az 

egyébként gyönyörű rózsáit. A téren tovább sétálva adtam némi aprót egy 

kéregetőnek, majd a maradék érméimet, amik visszajáróként a zsebemben 

maradtak ebédidő óta, egy gitáros tokjába szórtam, aki egy vidám, életteli 

számot játszott és énekelt az állandóan loholó közönségének. Megálltam 

egy pillanatra, majd a szám végén megtapsoltam, amihez még többen csat-

lakoztak, mire hálásan nézett rám, és egy új dalba kezdett. 

Ezután hazamentem, majd elkeseredve láttam, hogy én vagyok az el-

ső. Úgyhogy csendben levettem a cipőmet, kezet mostam, majd az íróaszta-

lomhoz ülve elővettem a tankönyveimet, és átnéztem mit is kéne tanulnom. 

Minden házit megcsináltam, akár holnapra kellett, akár a jövő hétre, mindig 

előre dolgoztam, és ez most sem volt másképp. Egészen késő délutánig fel 

sem álltam az asztaltól, amikor is hazaért a családom, így őket boldogan 

üdvözölve szaladtam az ajtóhoz. Minden napom ilyen volt, egészen ad-

dig… 
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 Zsanett, képzeld, találtam egy olyan menő játékot! Igazából én Xboxon 

játszom vele, de szerintem lehet PS-en és PC-n is, szóval… 

 Ne már, Niki, nem játszom többet videojátékokkal. – fintorogtam. 

 De ez nem olyan! Esküszöm, nagyon jó, csak próbáld ki és komolyan 

beleszeretsz! Nem jössz át holnap? Megcsinálhatjuk mindkettőnk ka-

rakterét, és… 

 Bocsi, de holnap nem jó, mert csütörtökön lesz egy dolgozat… 

 Igen, Zsanett, énekből. Ne told már túl a tanulást! Csak gyere és pró-

báld ki, vicces lesz, megígérem. – hallottam a hangján, hogy mosolyog. 

 Jó, oké, holnap suli után akkor majd hozzátok megyünk. – egyeztem 

bele egy megadó sóhaj és némi szemforgatás kíséretében. 

Niki imádta a videojátékokat. De tényleg, az nem kifejezés. Állandóan 

talált valami újabbat és újabbat. Nem is értem, hogyan lettünk mi barátok… 

Jaj, dehogynem, már emlékszem, hogy történt! Szerelmes voltam az egyik 

srácba, de a fiút nem érdekelte semmi más, csak a videojátéka. Állandóan 

ott lövöldözött, meg rekordokat döntött. És amikor egyszer elmondta az 

osztályban, hogy most már nem tudom, milyen rangja van, akkor Niki el-

ismerően csettintett a nyelvével, és aztán további huszonnyolc percet be-

szélgettek az ebédszünetben és az azt követő lyukasórán arról a videojáték-

ról. Nem mintha mértem volna. Dehogy. Az nagyon beteges lenne. 

Szóval aztán megkértem Nikit, hogy mutassa meg a játékot. Nem so-

kat beszéltünk azelőtt, de nagyon lelkesen elmagyarázta az alapszabályokat, 

és aztán pár nap múlva át is hívott játszani. Aztán feltelepítette a laptopom-

ra is, amiért eleinte nagyon hálás voltam, de nem telt bele három nap, mire 

rájöttem, hogy soha nem tudok összehozni még egy alaprangot se. Niki is 

nagyon együtt érzően mondta el nekem, hogy „csajszi, nekem ebben a 

rangban kétezer órás játékom van. A srácnak van vagy nyolcezer, szóval 

még egy ideig nyomnod kell azt a konzolt, hogy észrevegyen a ranglistán.” 

– magyarázta, de aztán persze a pontosítás kedvéért hozzátette: „még akkor 

is, ha a laptopon nem a konzolt kell nyomnod, hanem a billentyűzetet.” Így 

aztán még nyomtam egy ideig a billentyűzetet, de béna voltam, mindig 

lelőttek, soha nem tudtam bázist foglalni, és egy idő után nagyon megun-

tam, úgyhogy feladtam. Ha a lövöldözős játék nem is, de Niki megmaradt 

az életemben, mint legjobb barát. 

Viszont elég sok konfliktusunk adódott a videojátékokból. Niki meg 

akart győzni, hogy abba ne hagyjam a lövöldözést, mert akkor elveszik a 

sok játékóra, én pedig nem győztem hajtogatni, hogy nem akarok többet 
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virtuálisan sem lövöldözni, sem focizni, sem csirkéket etetni. És nem, egy 

cseppet sem volt meggyőző Niki érve, miszerint „de hát lehetnénk akkor 

szomszédok!”. A lényeg az, hogy elegem volt a videojátékokból. Erre most 

Niki talált egy újat. Ami persze jobb, mint az előző. És érdekesebb. És még 

nagyobb késztetést érez arra, hogy kipróbáltassa velem is. 

Mindketten a hatalmas, kicsit kopottas, sárga kanapéjukon ültünk, én 

normálisan, ő pedig felhúzott lábakkal, törökülésben. A haja most is csap-

zottan lógott mindenfelé, az iskolatáskáját pedig szerintem még a kertben 

elhajította magától, minél messzebbre. Bár nem akartam az lenni, elég kí-

váncsivá tett, hogy mi az, amiért hazaérve rögtön leül a géphez, és még 

csak nem is issza meg a szokásos kávé adagját. 

 A játék neve az, hogy Sims. – váltott át Niki a magyarázó hangjára. – 

Igazából az egész egy élet szimulátor. 

 Ijesztően hangzik. – vágtam bele a szavába, amit tudom, hogy utál, 

pláne amikor a magyarázós hangján okít. 

 Igen, Zsanett, rettenetesen ijesztő. – forgatta a szemét gúnyos hangon. – 

Vannak karakterek – folytatta a magyarázást – őket megformálhatod 

olyanná, amilyenné csak szeretnéd, építhetsz nekik palotát vagy viskót, 

családi házat vagy villát, berendezheted, majd egyszerűen… csak éld az 

ő életüket! 

 Mi? – nevettem fel. – Ez tök hülyeség. Minek akarnám egy avatár éle-

tét élni? 

 Sim. Így hívják ebben a játékban, akit „leavatároztál”. – tudálékosko-

dott. 

 Akkor Sim, nem mindegy? Ennek semmi értelme. 

 Csak nézd meg, oké? Gyönyörű a grafikája, el lehet benne veszni. 

És a következő pillanatban az egerének a dupla kattintását hallottam, majd 

megjelent előttem a hatalmas tévén egy annál is nagyobb zöld, forgó gyé-

mánt. 

Addig játszottunk, ameddig be nem sötétedett. Akkor is csak azért, 

mert Niki apukája hazaért, és megkérdezte, hogy nem aggódnak-e a szüle-

im, ha ilyen későn megyek haza. Először rávágtam volna, hogy nem, de 

aztán rájöttem, hogy ez egy udvarias kérés volt arra, hogy húzzak már el. 

Úgyhogy búcsút mondtam Nikinek és a Sims nevű játéknak, de hiába, mert 

az utóbbi nem hagyott többet békén és életre kelt a fejemben. 

Délután elkészítettük Nikivel a saját Simjeinket. Az övé sötétbarna, 

kócos hajú lett, az enyém pedig hosszú, egyenes, középbarna. Neki széle-
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sebbek lettek a vállai, én pedig kaptam vastagabb combokat. Niki Simje 

pont úgy nézett ki, mint ő a valóságban: kicsi, zöld szemek, hétköznapi 

viseletnek egy egyszínű póló és egy „kikaptam a szerényből” farmer, torna-

cipővel. Én viszont hiába kértem, hogy szépre csináljon engem, olyan let-

tem, mint itt. Megkaptam az unalmas, barna szemeimet, meg kaptam egy 

bokacipőt szűk farmerrel és bőrdzsekivel. Hiába mondtam, hogy miniszok-

nyát szeretnék, hiába kértem, hogy hadd legyen rövid, szőke hajam oldal-

frufruval, hiába követeltem, hogy ne pizsamát adjon rám alvós szettnek, 

hanem csini hálóinget, meg sem hallgatott. „Ennek a játéknak a lényege a 

realisztikusság. Szerinted mennyire lenne reális, ha neked szőke, rövid ha-

jad lenne? Kábé annyira, mintha nekem lila punk hajam.” Nem értettem, 

miért kell ugyanolyannak lennie egy Simnek, mint a tulajdonosának. Miért 

kell, hogy barna haja legyen? Miért csak farmert viselhet? Miért hívják 

egyáltalán Zsanettnek? Utálom ezt a nevet. Én azért akarok Simsezni, hogy 

valaki más lehessek… 

Két nap múlva Niki leszedte a laptopomra a videojátékot, de nem 

próbáltam ki ott vele, hanem rögtön hazahoztam és itthon, egyedül kattin-

tottam a zöld gyémántra. És megváltozott az életem. 

A villamoson ülve idegesen doboltam a combjaimon. Semmi mást 

nem akartam, csak hazaérni, és végre Simsezni. Már tegnap este óta nem 

játszottam. 

A villamosról leszállva, a képzeletbeli másik világomban elmerülve 

haladtam el a hajléktalanok és a zenészek előtt, majd hazaérve rögtön a 

laptopomhoz indultam, a családomat is csak futólag köszöntve. Majd vég-

re-valahára megjelent előttem a zöld gyémánt, és magába szippantott az én 

új, csodás, ragyogó életem. 

Lily McNulty érett, boldog, magabiztos huszonöt éves nő. Rövid, 

szőke haja van és oldalfrufruja. A bőre szép, a sminkje tökéletes. Hétköz-

napi ruhának egy vörös miniszoknyát hord egy fekete, spagettipántos felső-

vel és fekete topánkával. Hosszú fülbevalói vannak, és vörös rúzsa. Elegáns 

és gyönyörű. A járása nőies és kecses. A háza egy kétszintes, posztmodern 

fehér csoda. Az egész ház tiszta, rengeteg ablakával hihetetlenül fényes és 

tágas. A kertjében egy kisebb medence is van, napozóágyakkal, virágokkal 

és szökőkúttal. 

Lily nem jár már iskolába – egyetemre sem – és munkája sincs. Ott-

hon zongorázik, gitározik, fest, edz, a medencében úszkál, napozik, vagy 

épp valamelyik szórakozóhelyen bulizik. Rengeteg barátja van, mindenki 

imádja őt, és nagyon gazdag, mivel a festményei nagyon népszerűek – 

akárcsak ő. Lily-nek van egy barátja is, Max, aki nagyon jól néz ki és egy 
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klubhely tulajdonosa. Lily-nek takarítónője, kertésze és még egy inasa is 

van. Olyan boldog életet élhet, amit a tulajdonosa, Zsanett soha nem fog. 

„Mi lenne, ha a házat átépíteném kétszintesről háromszintesre?” – 

gondoltam elalvás előtt, valamikor hajnali kettő fele. „De akkor mit raknék 

a harmadik emeletre?” – volt az első gondolatom reggel, ébredés után. 

„Esetleg építhetnék oda egy relaxációs részt.” – elmélkedtem fogmosás 

közben, ahogyan a tükörben néztem a barna szemeimet, a seszínű hajamat, 

a bőrhibákkal teli arcomat. „Lehetnének ott jógaszőnyegek.” – bámultam a 

tükörbe, ahonnan egy szőke, oldalfrufrus nő nézett rám vissza. „Láttam 

bambusznövényeket, azok nagyon feldobnák!” – döntöttem neki a fejemet a 

villamos üvegének. „Kellene a harmadik emeletre terasz is.” – gondolkod-

tam, miközben az ebédet turkáltam. Mellettem Niki is a gondolataiba me-

rülve emelgette a villát a szájához. „Vajon fekete-fehér grillezőt vegyek a 

harmadik emeleti teraszra, vagy fehér-feketét?” – mérlegeltem. „Szerintem 

fehér-feketét fogok venni, mert már az első emelet teraszán van egy fekete-

fehér grillsütő.” – nyugtáztam az ének terembe belépve. „És majd tudok 

ezúttal már két grillsütős grillpartit csinálni. A múltkori is olyan jól sikerült, 

ezüstkupás lett.” – mosolyodtam el, majd a fejem egy pillanat alatt kitisz-

tult, ahogyan az ének tanár mosolygott vissza rám, miközben letette elém a 

dolgozatlapot. 

Elolvastam az első kérdést. A zongoráról szólt. Úristen, miért kérdez 

ilyen nehezeket erről az egyszerű hangszerről? Lily is csak leüti a billen-

tyűket, aztán tessék, zenél. Nem értem, miért kell ezt túltolni. Miért nem 

tudom semmire sem a választ? Miért nem tanultam? Miért csak ezüstkupás 

lett a grillparti? Mert a barátom, Max nem jött el? Te jó ég, miatta nem 

sikerült jól az egész délután? Este szakítani fogok vele. És szerintem átfes-

tem a hajamat rózsaszínre. Meg akkor már átrendezem a házat. Mégis mit 

képzel, hogy nem jön el a grillpartira? 

 Zsanett! Hé, Zsanett, pszt! – hallottam valaki hangját mögülem. 

Komolyan. Egyáltalán miért Max a pasim, amikor nála sokkal jobbak is 

vannak. Ott van például Tom, vagy Kenny, vagy Nolan, nem is értem, mi-

ért Maxet választottam. 

 Zsanett! – valaki megrúgta hátulról a székemet, mire hátrafordultam, és 

a sráccal találtam szembe magam, akibe két évig szerelmes voltam, és 

aki miatt belecsöppentem a videojátékok világába. – Ne ilyen feltűnő-

en! – sziszegte, mire kicsit visszafordultam. – Mik a válaszok? 

 Tessék? – kérdeztem hitetlenkedve. 

 Mik a megoldások? Segíts! – kérte könyörgően. 
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 Honnan tudjam?! – vágtam rá idegesen, mire meglepődve nézett rám. 

 Hát, te mindig tudod. – vonta meg a vállát, majd lerakta az üres dolgo-

zata mellé a tollát, olyan „én megtettem, amit lehetett” stílusban. – 

Vagy tudtad. 

Bár idegesített a viselkedése, hogy láthatóan most ostobábbnak tart attól, 

hogy nem tudom, hány billentyűje van egy koncertzongorának, annyira 

azért nem zavart, hogy abbahagyjam az elmélkedést a posztmodern házam 

harmadik emeletéről. 

 Zsanett, az ostobaság nem vonzó. – mondta félhangosan az énektaná-

rom, miközben csalódottan megrázta a fejét, ahogyan beszedte az üres 

dolgozatomat, mire én unottan néztem rá, majd kisietve a teremből a 

villamoson folytattam a fantáziálást. 

„Nem, szerintem nem szakítok Maxszel, ha eljön a következő grillpartimra, 

és az aranykupás lesz. És a harmadik emeletre inkább hangfalakat rakok, és 

akkor az lesz a házibuli központja.” 

Lily kedvesen beszélget minden meghívott barátjával. Megköszöni 

nekik, hogy eljöttek, majd megparancsolja az inasának, hogy süssön egy 

tortát, amit majd a közös grillezés – vagy tábortüzes sütögetés – után fog-

nak megenni. Lily (végül a tábortűz mellett döntött) előveszi a gitárját és 

gyönyörűen énekel a ropogó tűz mellett. 

Ahogyan pengetem a gitárt és tábortűzi dalokat énekelek, érzem, 

hogy a legjobb helyen vagyok – itthon, a gyönyörű házamban a barátaim 

között. Max is megérkezett, én pedig boldogan bújok hozzá a tábortűz mel-

lett. Nézem, ahogyan Nolan rémtörténetet mesél, közben vadul gesztikulál, 

és élvezi, hogy a figyelem központjában van. Megmosolyogtat, ahogyan 

Kenny is harcba száll a figyelemért, és vicceket mond, miközben egy újabb 

fahasábot dob a tűzre. Aztán Tom is rádob egyet, mire a tűz új erőre kapva 

lángol fel. Majd Nolan is ráhajít egyet, és aztán Max is, mire kigyullad a fű. 

Mindenki pánikolni kezd, én is, de nem tudom, miért, elvégre el tudnám 

oltani, van olyan… hogy is hívják azt… poroltóm. A következő pillanatban 

viszont meggyullad a lábam, majd lángra kap az egész testem. Ég a fekete 

topánkám, a vörös miniszoknyám, a spagettipántos fekete felsőm, és a rö-

vid, szőke hajam is. Kiabálva csapkodom magamat, hátha el tudom oltani. 

A többiek mind elmenekülnek. Max is. A ház másik oldalához rohannak, és 

ott kifújják magukat, megnyugodva, hogy túlélték. Én viszont égek, és nem 

segítenek a barátaim. 

Majd a következő pillanatban összeesek. 

GAME OVER. Olvasom a feliratot. 
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GAME OVER. 

És ekkor megértem. Lily nézte a barátait a tábortűznél, ahogyan me-

sélnek. Lily látta, ahogyan újabb hasábok kerülnek a tűzre. Lily lába kapott 

lángra. Lily topánkája égett. Lily szoknyája égett. Lily felsője égett. Lily 

haja égett. Lily égett. Lily, és nem én. Nem Zsanett. 

Csak nézem a hatalmas feliratot. GAME OVER. Lily meghalt. GAME 

OVER. 

Reggel felébredtem. Az első gondolatom az volt, hogy de jó, hogy 

felébredtem. Újabb nap, újabb apró boldogságmorzsák. 
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SONKOLY ÁKOS GÁBOR
24

 

 

Melyik korból tanultunk a legtöbbet? 

 

A gondolataimban van egy kép az emberiség jelenéről és múltjáról. Az 

emberiség történelmének kezdetét személy szerint a kognitív forradalom-

hoz tenném, ami ötvenezer évvel ezelőtt vette kezdetét.  

Az emberi faj agymérete megnőtt (nem feltétlen csak a homo sapiens 

agya, hanem a többi előembernek is), megtanultunk két lábon járni és esz-

közöket készíteni. Hatalmas árat fizettünk ezért, de egy olyan forradalom 

vette kezdetét, ami az egész történelmünkre kihatott.  

A gondolataimban él egy másik kép is. Látok Afrika keleti kis csücs-

kében egy pár fős emberi csoportot, akik éppen azt tanulják, hogyan kell 

tüzet csiholni. És van még egy kép a fejemben, a mai világról. Ma beoltjuk 

a gyerekeinket, kényünk-kedvünk szerint változtatjuk a hőfokot a laká-

sunkban, hullámvasutakra ülünk fel szórakozás gyanánt, okos kütyüket 

használunk, és még sorolhatnám. Furcsa nem, hogy hova fejlődtünk? 

 Ennek a fejlődésnek a kezdete ötvenezer (ha a kognitív forradalomra 

gondolunk) évvel ezelőtt kezdődött el. Tízezer éve kezdetét vette a mező-

gazdasági forradalom. Elkezdték megművelni a földeket, háziasították és 

tenyésztésbe vonták a különböző állatfajokat, kialakultak a különböző kul-

túrák. Jó példa erre a sumér birodalom. 

 Azóta volt még egy tudományos és egy ipari forradalom, ami még 

nagyobb löketet adott az emberi gondolkodásnak. Egy kicsit vázlatosan, 

felsorolás-szerűen írtam ezekről a forradalmakról (és nem is az összesről), 

de úgy gondolom, ha az összeset alaposan leírtam volna, jelentősen átlép-

tem volna az esszé műfaj terjedelmi korlátait.  

Melyik korból tanultunk a legtöbbet? Ebben az írásban nem feltétle-

nül szeretném megválaszolni ezt a kérdést, hanem szeretném áttekinteni a 

különböző korokat, hogy jobban átlássuk, hogy mennyit fejlődtünk.  

                                                      
24

 Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, 8. 

osztály 
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Miért? Mert úgy gondolom, hogy ezt a kérdést lehetetlen megvála-

szolni, mert szubjektív, hogy mit tartunk tanulásnak. Ugyanis, a tévhittel 

ellentétben a tanulás nem csak jó dolgok melegágya. Gondoljunk például 

Fritz Haber német Nobel-díjas tudósra, aki rájött, hogy hogyan lassítsa le az 

Antant terjeszkedését: mustárgázzal. 1915-ben Ypres-nél több ezren haltak 

bele az erősen mérgező vegyifegyverbe.  

 Másik példa lehet, hogy Szilárd Leó, Einstein és Robert Oppenhei-

mer rájöttek elméletben, hogy hogyan lehet atombombát csinálni. Ők rájöt-

tek, de 1945 áprilisában Nagaszaki és Hirosima lakossága nem tanulhatott 

már soha többé, számukra a tanulás véget ért.  

Igen, a tanulás meghozta gyümölcsét, mondhatnánk. Valóban, de en-

nek ára is volt. A másik, sokkal jogosabb ok, amiért a kérdés megválaszol-

hatatlan, az nem más, mint, hogy nem ismerjük a teljes történelmet, ponto-

sabban a történelem csak egy kis darabkáját ismerjük.  

Tudjuk azt, hogy VIII. Henrik, Anglia királya hogyan uralkodott, de 

azt nem, hogy miként élt a népe. Tudhatjuk, hogy szegénységben vagy jó 

életkörülményekben éltek-e, de ha erre gondolok, nem látok arcokat, nem 

tudom, hogy egyetlen egy darab ember mit csinált, mit dolgozott, az érzel-

meit sem ismerem. A történelem órákon csak a ténylegesen fontos embe-

rekről tanulunk. Úgy értem a fontos emberek kifejezést, hogy azok a sze-

mélyek, akik a mai társadalom szerint nagy hatással voltak az akkori jelen-

re, például politikusok, császárok, hadvezérek, satöbbi. Ugyanakkor az 

összes ember meg tudja változtatni a történelmet, bárki. Például, ha a Bécsi 

Művészeti Akadémia igazgatója felvette volna Adolf Hitlert a hallgatói 

közé, akkor lehet, hogy más lenne a mai világ. Ezt soha nem fogjuk meg-

tudni, mert ez már a múlt, azonban az igazgató is változtatott a történelmen. 

Azzal, hogy én megírom ezt az esszét, én is változtatom, ahogyan az olvasó 

is változtatja, mert elolvassa, talán befogadja, amit írtam. Mindenki az ösz-

szes cselekvésével változtatja, formálja a történelmet. 

 Ezért nem lehet megtudni, hogy melyik korban tanultunk a legtöb-

bet.  

Szeretnék egy időrendi áttekintést nyújtani a fentiek alátámasztására: 

Az őskorban még több emberfaj létezett a Földön. Az őskor kezdetét 

az emberre nagyon hajazó élőlények megjelenésétől datáljuk. Sokan em-
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berelődöknek mondják őket, nem véletlenül. Talán, mondhatjuk úgy, hogy 

tiszta lappal kezdtünk, éppen úgy, mint a többi állatfaj, ugyanis még nem 

tudtunk sokat.  

Volt egy valamink azonban, amivel előnyt szereztünk a többi állat-

fajjal szemben, ez pedig a komplexebb csapatmunka. Ennyire összetett 

csapatot kovácsolni, szinte csak az ember tudott. Meg is lett a gyümölcse, 

könnyen szereztünk zsákmányt, megtanultunk kőeszközöket készíteni, tüzet 

csiholni, azt, hogy melyik növény ehető, melyik állat mennyire veszélyes 

stb… Elmondhatjuk, hogy az ember egy két lábon járó „túlélési lexikon” 

volt. Ma már nem feltétlenül kell tudnia egy átlagos embernek, hogy me-

lyik növény a mérgező. Elmegy a boltba, leveszi a polcról a szükséges 

élelmiszert, nem kell tudnia, hogy mi a mérgező, mert valljuk be, a boltok-

ban nincsenek toxikus növények.  

Sok tudós szerint (akik állítását számos kutatás is alátámasztotta) az 

őskori embereknek nagyobb volt az agyuk. Akkor az őskori emberek oko-

sabbak voltak nálunk? Nem feltétlenül. Gondoljunk bele, hogy mennyi 

dolgot kellett tudnia az embernek akkoriban!  Meg kellett tanulnia a szülei-

től (ha nem saját kárán tanulta meg), hogy hogyan éljen túl, vagy hátrányba 

hozta a csapatot és saját magát. Aki általában nem vette ki a részét a közös-

ségi feladatokban, azt magára hagyták, egyedül az ember pedig nem képes 

túlélni. Sok tudós innen eredezteti a depresszió kialakulását, mert vagy 

együttműködtél a társasággal, vagy egyedül hagytak. Az ember mondhatjuk 

úgy, hogy evolúciósan arra lett teremtve, hogy társaságban éljen, mert 

egyedül nem élne sokáig. Nem kellett az embereknek generációról-

generációra tanulniuk újra mindent, mert az őseik megtanulták, és átadták 

nekik. Foglalkozhattak új dolgot feltalálásával is, és minél többen foglal-

koztak vele, annál valószínűbb, hogy képesek voltak megalkotni azt. Ma is 

így működik az ember. Ebben nem változtunk, de sok mindenben igen.  

Az ókorban az emberiség új csúcsra érkezett. Az ókor kezdete (vagy 

az őskor vége, ahogy tetszik) az első írás megjelenéséhez kapcsolódik. Ek-

kortól már nem csak barlangrajzok maradtak fent, hanem kézzel írott szö-

vegemlékek is. Az első írásfajta (amiről tudunk) az ékírás volt i.e. 3000 

körül, ez a sumér kultúrához kötődő „szimbólum írás” volt.                                                                          
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Már több nagyobb civilizáció létezett akkoriban, az Ókori Egyiptom, 

Kína, Róma, Görögország, Perzsia, Gupta és még bőven sorolhatnám. Eb-

ben a korban jelennek meg az első tudományágak, melyeket az akkori biro-

dalmaknak köszönhetünk. Gondolom, mindenki hallott már minimum egy 

ókori filozófustól egy idézetet (Pl.: Arisztotelész). Az Ókori Görögország-

ban, ahol az egész folyamat elkezdődött, nem választották szét a tudományt 

és a filozófiát. Ennek az eredménye lett a természetfilozófia. A tudomány 

alapjait ez a filozófia nagyban meghatározta akkoriban. Már akkor megje-

lent az a folyamat, amelyben az emberiség kénye-kedve szerint változtatta 

meg a környezetét, például az erdőirtásokkal nagy mennyiségű fához jutot-

tak, és meg tudták növelni a mezőgazdasági művelésbe vont területek 

nagyságát. Azonban van egy nagy különbség az ókori és a mai öncélú kör-

nyezetváltoztatás között, ugyanis az ókorban a társadalom nem tudott olyan 

gyorsan, olyan nagy mennyiséget hasznosítani úgy, hogy a megszerzett 

anyag nem termelődött volna vissza valahol máshol, azaz megújultak az 

erőforrások akkoriban. Ma sokkal olcsóbb nem megújuló energiát használ-

ni, azonban gyorsabban el fognak fogyni ezek az erőforrások, mint hogy 

visszatermelődnének. Ez a különbség a mai és az ókori 

alapanyagfelhasználás között. Azonban ez nem azt jelenti, hogy nem voltak 

maradandó környezetkárosító hatások. Voltak, de ezek csak helyi környe-

zetkárosítások maradtak, nem lettek globális problémák. Víz-, talaj-, és 

erdőszennyezésekre kell főleg gondolni, ha az ókori környezetváltoztatá-

sokra gondolunk.  

 Globálisan a középkor kezdetét Róma bukásához (476) kötik, de 

minden országban más a kezdete és a vége. A magyarországi középkor 

végét sok történész a mohácsi csatavesztéshez köti. Sokan úgy hívják a 

középkort, hogy a sötét kor, nem véletlenül.  Az emberek gondolkodásmód-

ját az ország vallása irányította. A szabályokat be kellett tartani, mert azok 

az Isten szabályai voltak. Aki ezeket megszegte, halálbüntetést is kaphatott. 

Azonban nem csak a középkorban voltak istenképű szabályok, ilyen volt az 

ókorban például Hammurapi törvénykönyve, az újkorban pedig az USA 

függetlenségi nyilatkozata. Nem azért tartották be, mert Thomas Jefferson 

írta, hanem azért, mert az Isten szabálya volt. „Isten ezekkel az alapvető 

jogokkal/szabályokkal teremtett minket”. A tévhittel ellentétben a középkor 
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nem a vallás miatt volt sötét. Sokféle hanyatlás zajlott, ami ehhez a sötét-

séghez vezetett. Társadalmi, gazdasági, egészségügyi stb… hanyatlásokra 

kell gondolni.  

A tudomány fejlődését hátráltatta ez a kor. Az egyház szerint min-

den, amit tudni kell, az a Bibliában benne van. Nem nézték jó szemmel, ha 

valaki meg akarta cáfolni az akkoriban „hitelesnek” gondolt tanokat. Gon-

doljunk csak bele, hogy Kopernikusz lengyel származású csillagásszal mi 

történt. Nem hitt abban, hogy a Föld körül keringenek az égitestek. Igaza is 

lett, a Föld és a Naprendszer többi bolygója a Nap körül kering. Azonban 

ez ellenszólt az akkori hitnek, a könyvét, amelyet halála napján adtak ki, 

betiltották sok évre. A 18. századig kellett várni, hogy az elméletét elfogad-

ják. Úgy gondolom, nem lehet az akkori embereket szidni, ma is sok ember 

hisz tudományosan megcáfolt dolgokban, és ennek nagy visszhangot is 

adnak. Hát igen, ilyen világban élünk… A középkor végére már minden 

bizonyíték megvolt arra, hogy a Föld nem lapos (bár ezt már az ókorban 

megfejtették, hogy nem lapos). Egy expedíció, amely Európából Indiába 

akart eljutni, úgy, hogy nem kerülik meg Afrikát, egy új kontinenst fedezett 

fel. Kolumbusz eljutott Amerikába, ezzel pedig egy újabb kor vette kezde-

tét. 

Sokan állítják, hogy a középkornak meg se kellett volna történnie, 

pedig minden csak együtt ér valamit. A középkor kellett ahhoz, hogy el-

kezdődjön az újkor. Az ókor kellett ahhoz, hogy elkezdődjön a középkor. 

Lehet szidni a múltat, de attól még fontos, hogy ismerjük azt, nehogy me-

gint elkövessük ugyanazokat a hibákat, mint az elődjeink. Örüljünk, hogy 

az újkorban élünk, mert eddigi statisztikák alapján most élünk a legnagyobb 

békeidőben. Igaz, hogy még mindig sok konfliktus van, de néhány kivétel-

től eltekintve a háborúkat a polgárháborúk váltották fel. A polgárháború is 

eléggé rémes, de ha két (vagy több) ország háborúzik egymással, az az 

egész lakosságot meg tudja mozgatni, az ország teljes vagyonát/erőforrását 

fel tudja használni.  

Konkrétan már mindenkinek van esélye a túlélésre a mai modern 

egészségügy miatt, és ez a túlélési esély csak nőni fog, de ne siessünk előre, 

nézzük meg dióhéjban (konkrétan csak egy kis darabkáját nézzük meg), 

hogy mi történt az újkorban. 
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Általában az újkort két darab részre osztják: korai újkor, modern kor. 

Mi nyilvánvalóan a modern korban élünk. Nem nagyon szeretném, de va-

lamelyest muszáj lesz szerintem az újkort a két részére osztanom, bár az 

előző korokat is oszthattam volna több részre, de az már sok lett volna. A 

korai újkorban kezdődött el a nagy földrajzi felfedezések miatt (Amerika, 

Ausztrália) a gyarmatosítások sorozata. Hatalmas mennyiségű pénzhez 

jutottak az anyaországok (ha megérte a gyarmatot fenttartani). Gondoljunk 

bele, hogy az Egyesült Királyság a nagy mennyiségű gyarmatai miatt volt a 

leggazdagabb ország egészen az első világháború végéig. Azután az USA 

lett az első leggazdagabb ország, mert az Antantnak árult fegyvereket, 

élelmet stb… És miért volt szükség gyarmatokra a profitszerzésen kívül? 

Akkoriban nem voltak hosszú távú gazdasági szövetségek (középkorban 

volt a Visegrádi Unió, ha magyar kapcsolatot szeretnék mondani, de az egy 

másik történet). Minden ország általában a saját erőforrásait használta. Ez 

nem azt jelenti, hogy nem vásároltak termékeket, alapanyagokat más or-

szágtól, csak akkoriban a folyamatos háborús veszélyek miatt meg kellett 

tanulniuk a saját készleteikből gazdálkodni. A reformáció, a reneszánsz, a 

kapitalista felfogás a virágkorát élte ekkor. Egy olyan folyamat kezdődött 

el, ami megállíthatatlan volt. A korai középkor a francia forradalom kezde-

tével ér véget. Az új ideológiák, a liberalizmus, a nacionalizmus és a szoci-

alizmus felveszi a harcot a jobboldali konzervativizmus ellen. A három új 

eszme mind a baloldalhoz tartozott akkor, mert az új forradalmi eszméket 

képviselte. Ma már tudjuk jól, hogy a nacionalizmus is a jobboldalhoz tar-

tozik, mint a konzervativizmus, és van jobboldali liberalizmus is. Ritka 

dolog látni olyat, hogy három, teljesen különböző ideológia összefog.  

Amikor a forradalom elérte a célját, több konfliktus kezdett kialakul-

ni a fenti három eszme között. Eljött a felvilágosodás kora, az életszínvonal 

nőtt, majd eljött a modern kor. Mi is a modern korban élünk. Ezt a kort 

jellemezte az ipari forradalom, mely nagy változásokat okozott. Sok új 

találmány született meg, azonban az új, katonai célokra tervezett találmá-

nyok még több áldozatot hoztak, így a modern kor igen borúsnak mondha-

tó. Megjelentek az első „modern” háborúk.  

A tudomány nem tud az állam érdekeitől elszakadni még ma sem. 

Miért? Mert a kormány ad erőforrást a kutatáshoz, a kutatás ad erőt a poli-
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tikának/kormánynak. Elfogadtuk, hogy nem tudunk mindent a mai világról. 

Beláttuk, hogy tudatlanok vagyunk sok téren, de ezt meg tudjuk változtatni. 

Megfigyeléseket hajtunk végre, és majd, ha az elmélet hibátlannak bizo-

nyul, felhasználjuk ezeket új technológiákhoz/„erőkhöz”.  

Ahogyan már mondtam, nagyon borús időszak volt a modern kor jó 

nagy része, elég csak végiggondolni az eseményeket a porosz háborúktól 

egészen a hidegháború lezárásáig. Azonban most, ebben a jelenben élünk a 

legnagyobb békeidőben a statisztikák szerint. Úgy látszik, hogy a háborúk 

kezdenek kimenni a „divatból”, és reméljük, hogy ez nem csak egy rövid-

távú folyamat lesz. A legtöbb találmány, amit használunk nap mint nap, a 

modern korban született meg. A tudomány gyors haladásának az oka az 

előbbi bekezdésben olvasható.  

Mára már nem kell valakinek rosszul járnia, hogy te jól járj. Amíg 

régen, a stagnáló világban az új erőforrásokhoz másokat kellett kifoszta-

nunk (pl.: gyarmatok vagy háborúk által) mára már ez nem így van. Nem 

kell valakinek rosszul járnia, hogy te többet kapj. Ha valaki egy távoli or-

szágban dolgozik, az jó neked, mert olyan szolgáltatásokat adhat, amely 

számodra jó lehet. Például, ha szeretnél egy chipset, elmész a boltba. Lehet, 

hogy azt a chipset egy másik földrészen dolgozó ember csomagolta, ez 

pedig szerintem az ipari forradalomnak köszönhető. Ha kevesebb a munka-

nélküliség, az neked is a hasznodra válhat. Ez is hozzájárult, hogy a tudo-

mány fejlődjön, ez a fejlődés pedig hatalmas innovációt hozott el.  

Lehet nem szeretni az újkor találmányait, de az tény, hogy a legtöbb 

nem csak megkönnyítette az életünket, hanem sok szenvedéstől kímélt meg 

minket. Lehet nem szeretni például az oltásokat, de tény, hogy azok az 

emberiség javára váltak, még ha sokan nem is hiszik el, hanem áltudomá-

nyosan cáfolják meg az igazat.   

Összefoglalva: Most már értjük, hogy milyen sokat tanul-

tunk/fejlődtünk az elmúlt évezredekben. Az őskorban ki gondolta volna, 

hogy több ezer év múlva az emberiség a legtöbb akkori problémára talál 

megoldást? Ki gondolta volna, hogy a jövőben nagyméretű városok lesz-

nek? Valószínűleg senki. Ma meg mégis itt tartunk. Ugyanakkor az ember 

még mindig tanul, még mindig tud új dolgokat feltalálni, vagy eddig isme-

retlen folyamatokra magyarázatot adni. Sokan mondják azt, hogy az embe-
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riség történelme lassan véget ér. Szerintem meg csak most gyorsul fel majd 

igazán a rövid történetünk. Lehet félni a jövőtől, de inkább tegyünk ellene, 

hogy ne váljanak valóra a félelmeink, és ezt nem a szoba sarkából, egy 

Facebook poszttal kell megtennünk, mert így nem lesz hosszútávú sike-

rünk.  

Ahogyan már mondtam, a tanulás nem csak pozitív, hanem negatív 

irányba is indulhat. Csak rajtunk múlik, (bár a politikának, a multinacioná-

lis cégeknek több beleszólásuk van a dolgokba) hogy az elméleteket milyen 

célokra használjuk fel.  

És melyik korból tanultunk a legtöbbet? Szerintem erre nem fogunk 

választ kapni, mert ahogyan már mondtam, nem tudjuk az egész történel-

met, így nem fogunk kapni egy teljes, egész, átfogó képet. 

 Az igazat megvallva, nem korokban kell szerintem gondolkodni, ha-

nem a történelmünk teljes idősávján kell végig tekintenünk. A homo sapi-

ens megjelenésétől a mai napig kell azt néznünk, hogy mennyit tanultunk.  

Szóval, ha szeretnél választ kapni a kérdésre, az a következő: az em-

beriség korában tanultunk a legtöbbet. A teljes történelmében.  

De az olvasó dönt, hogy szerinte melyik korból tanultunk a legtöb-

bet. Lehet, hogy ő végül úgy dönt, hogy az ókorban, azon belül a vaskor-

ban. Ahány ember, annyi vélemény, nyugodtan lehet különféleképpen gon-

dolkodni erről a kérdésről. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a véleményét 

senki ne erőltesse másokra, fogadja el, hogy mindenkinek joga van a gon-

dolkodáshoz és a szabad véleménynyilvánításhoz. Fontos, hogy mindkettő 

meglegyen, ezáltal vagyunk emberek, de nagyon fontos, hogy gondolkodás 

nélkül ne formáljunk véleményt. 
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SZUGYICZKI ÁDÁM
25

 

 

A XXI. század népbetegsége: Az elidegenedés 

 

Ahogyan fejlődött a technika az idők során, úgy bővültek a kapcsolattartási 

lehetőségeink is. Vajon átestünk már azon a ponton, mikor a rokonainkat 

használjuk arra, hogy az okoseszközeinkkel tartsuk a kapcsolatot? 

Kezdjük a történet elején. Ősemberek. Kis családok éltek együtt egy 

barlangban, mit sem sejtve arról, hogy valahol a világ másik felén egy 

hasnló kis közösség éli a hétköznapjait. Bár még beszélni nem vagy alig 

tudtak, ennek ellenére mégis szoros kapcsolat alakult ki közöttük. Együtt 

vadászott apa és fia, a nők a ház körül végeztek munkát. Estefelé összegyűlt 

a család a tábortűz köré, sült az férfiak által elejtett vad, és egymásra kon-

centráltak. Együtt élték meg a pillantokat. Nekik nem voltak lehetőségeik. 

Külföldi tanulás, esetleg munka? Ők a családnak éltek, és továbbították azt 

a tudást amelyet felmenőiktől kaptak. A szerelmi kapcsolatok maguktól 

adódtak. 

Megjelentek az első technikai eszközök a piacon. Attól a pillanattól, 

hogy Bell fogadta azt a bizonyos hívást, mindenki tudta, hogy mostantól 

könnyebb lesz az élet. A fiatalok külföldön kezdtek tanulni, hisz nem kel-

lett hónapokat várni a papír alapú levelek megérkezésére, a telefonos 

társalgás sokkal egyszerűbbnek bizonyult.  Megnőtt a lehetőségek száma, a 

szülők biztonságba tudták gyermekeiket külföldön való tartózkodásuk so-

rán, hiszen meg tudták beszélni az aznapi történéseket, s így még ha nem is 

teljesen, de „együtt lehettek”. Elkezdtek kibontakozni a távkapcsolatok. 

Bill Gates. Elon Musk. Steve Jobs. Jöttek a kérdések. Fényképező? 

SMS? Videóhívás? Érintőképernyő? Steve megalapítja az Apple céget és 

belerakja ezeket egy hordozható tenyérnagyságú kütyübe. Azt hiszem, ez 

lett a kapcsolattartás csúcsa. A szülők így élőben láthatták és halhatták 

gyermekeiket. Egyre többet használták a kütyüiket, elsősorban a kapcsolat-

tartásra hivatkozva. 

                                                      
25

 Váci Madách Imre Gimnázium, 10.A osztály 
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Megjelennek a számítógépek. Mark Zuckerberg. Létrejön a Face-

book. Elsősorban ez is a kezdeti „tábortűz” hangulat fenntartására szolgált, 

ám az emberek elkezdtek bejelölni olyan embereket is, akik nem tartoztak a 

családjukhoz (még!). Beindult a kontentseket átívelő, és a lokális is-

merkedés hulláma. A Facebook egyből egy háborgó tengerré vált. Az em-

berek vágytak arra, hogy minél több ismerősük legyen. Mindenki kitehette 

a „falára” amit átélt, megörökített, és ezt szerette volna a nagyközönség elé 

tárni. 

És hova szeretnék ezzel kilyukadni? Nézzék meg hogyan juttottunk 

el a zárt, csak egymásra koncentráló ősközösségtől a kanapén telefonnal a 

kezében  ülő, és közben más kontinensen élő személyek napjait nézegető 

„közösséghez”. Ahogy felődött a világ, úgy férkőzött be a technika a min-

dennapjainkba. A tábortűz mellett egyre több lett a virtuális családtag. A 

telefonon keresztül látjuk a szeretteinket, így lehetséges, hogy valójában 

magához az eszközhöz ragaszkodunk a személy helyett? Titokban egy 

olyan barát (vagy esetleg már testvér) vált a fémdobozból, aki közelebb 

hozhat távoli barátokat? 

Rengetegszer tapasztalom, hogy percek telnek el  az életünkből úgy, 

hogy a világ másik tájain barangolunk, miközben a családtagjaink mel-

lettünk ugyanezt teszik. Hányan tapasztalták már a rég nem látott ismerős 

Facebook fotójára adott „meg sem ismerném” reakciót? Elidegenedtünk. 

Ha engedjük, hogy a készülékek átvegyék szeretteink helyét a tűz mellett, 

akkor észre sem fogjuk venni mikor a családtagjaink többé nem veszik fel 

azt a bizonyos videóhívást. Esetleg nem likeolják az új profilképünket. 

Jómagam elhatároztam, hogy nem engedem, hogy elidegenedjek 

azoktól az emberektől, akikkel egy tábortűznél ülök. Ők az én ősközös-

ségem, és szeretném fenntartani azt a fajta erős érzelmi köteléket, ami kia-

lakult születésemkor. Ha engedünk a kísértésnek, gondoljunk bele, ki lesz 

ott velünk mikor a töltőnk otthon marad, és a telefonunk képernyője 

csendben sötétté, hideggé válik? 
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TÓTH EMESE RÉKA
26

 

 

A tankönyvek használata és átalakulása 

 

A huszonegyedik században mindennapos kérdéssé vált az oktatás terüle-

tén, hogy a diákoknak szükségük van-e tankönyvekre, miközben az egyre 

digitálisabbá váló világban bárhol elérhetik az információkat. Véleményem 

szerint az előbb említettek jegyében feleslegessé válnak a klasszikus ér-

telemben vett tankönyvek, habár azt hozzá kell tennem, hogy nem bí-

zhatunk meg feltétel nélkül az interneten olvasottakban. 

Tanév kezdése előtt megkapjuk a szatyornyi könyvcsomagot, majd 

átnézzük, hogy melyik köteteket nem fogjuk használni. Szerencsés helyzet-

ben vagyok, ugyanis olyan tanárokat kaptam, akikkel jól átlátható vázlato-

kat írunk, és azok tartalmát kérik vissza a számonkérések során. Ennek 

köszönhetően elfelejtődik, hogy egyáltalán van az adott tantárgyhoz 

kiegészítő könyvünk. Néha a pedagógus megemlíti, hogy ha valakit jobban 

érdekel egy téma, akkor utána olvashat a tankönyvben. Ekkor jön a kérdés: 

nekünk van olyanunk? 

Kedvencem az, amikor a tanár figyelmeztet minket, hogy feltétlenül 

hozzuk az irodalomkönyvet, majd óra elején közli, hogy a tananyagban 

lévő vers nincs benne, ezért keressük meg az interneten. Ha véletlenül ben-

ne van, akkor is csak annak a néhány strófának az elolvasásához vesszük 

elő a könyvet. Nem tarom szükségszerűnek, hogy ezért készítsenek a gyár-

tók két kötetet.  

A digitális oktatással kapcsolatban talán kicsit nőtt a tankönyvek 

szerepe, mivel nem tartunk mindennap konzultációs órát és a vázlathoz 

kapott feladatlapot a könyv segítségével tudjuk kitölteni, ám a helyzetet 

kihasználva a pedagógusok keresik az online anyagokat. Például egyik 

alkalommal meg kellett néznünk egy videót, majd azzal kapcsolatban kitöl-

teni egy kérdőívet. A könyvekkel szemben ez sokkal vizuálisabb és 
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érthetőbb volt; animációkkal és különböző ábrákkal szemléltették a lecke 

lényegét.  

Fokozatosan kellene kivonni a nyomtatott tankönyveket a for-

galomból, ezzel is arra ösztökélve a gyártókat, hogy digitális formában 

jelentessék meg a különböző köteteket. Lehetőséget kell adni az összes 

tankönyvkiadónak, hogy bárki elérhesse azok tartalmát és a tanárok is ki 

tudják választani a nekik szimpatikus könyvet, amelyből tanítani 

szeretnének vagy több könyv tartalmát össze tudják fésülni. Utóbbi esetet 

magam is tapasztaltam, és pozitívan tudok róla beszámolni. A mi tankö-

nyvünkből átnézzük a leckét, a tanórán megoldjuk a példákat, majd házi 

feladatot egy másik könyvből kapunk. Egyikünk lefényképezi az adott 

oldalt, azt feltölti a közös csoportba, így már mindenkinek elérhetővé válik.  

Az információgyűjtéshez szabad teret kell biztosítani, hogy a diákok 

a világháló bármely pontjáról hozzáférhessenek a témákhoz, ami nyílván 

felelősséggel jár, ugyanis számos weboldal tartalmaz téves adatokat. Ez 

arra sarkallná a tanulókat, hogy mélyebb kutatómunkába kezdjenek, és az 

adott információt több forrásra hivatkozva alá tudják támasztani, vagy 

cáfolni. 

Merész terv a jövőre nézve, hogy minden tanulónak lenne egy, a 

szemet nem károsító többfunkciós e-olvasója, amelyből bármikor elő lehet 

hívni a tankönyvet, valamint a füzeteket is helyettesítheti jegyzetelés cé-

ljából. A módszer a fákra nézve környezetbarát, illetve a diákoknak nem 

kell nap mint nap cipelni a több kilogrammos táskákat. 

Összegezve a leírtakat, a jövőben mindenképpen el kell vetnünk a 

nyomtatott tankönyvek ötletét, mert a papír alap már nem időt álló és nem 

lehet szerkeszteni. A diákok látószögét tágítani kell, ami a sokoldalú 

források segítségével serkenthető. Több digitális anyaghoz kell folyamodni, 

mivel a tudáshoz szerzett információkat nem vehetjük egy oldalról. A 

tanulást jobban segítő applikációk fejlesztése szükségeltetik, melyek 

promóciója folyhatna abban a digitális térben, ahol a könyvek is elérhetőek 

lesznek.  
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VARTIK FANNI LAURA
27

 

 

A távoktatás előnyei és hátrányai 

 

A távoktatás nemvárt csapásként ért minden diákot, és az idő múlásával lett 

mindennapjaink része. Az elején biztosan mindenki úgy gondolt erre is, 

hogy szereztünk egy hosszabb vakációt, hiszen nem fogunk majd annyi 

feladatot kapni, elmaradnak a felelések és az írásbeli számonkérések. De 

már a második héten azzal kellett szembesülnünk – tanároknak és diákok-

nak egyaránt -, hogy bedobtak minket a mélyvízbe. Legalábbis én így érez-

tem.  

Mint mindennek, természetesen ennek a tanulási formának is vannak 

előnyei, de kérdés, hogy vajon hosszabb távon megérné-e nekünk így ta-

nulni? Mindenképpen jobb hajnali fél hat helyett reggel háromnegyed 

nyolckor kelni, és kényelmesen beülni a számítógép elé, nem félve attól, 

hogy elkésünk az első óráról. Nem kell reggelente futva elkészülnünk, van 

időnk reggelizni és nem kell azon stresszelni, hogy esetleg lekéssük a vona-

tot vagy a buszt.  

Amint megkapjuk az anyagokat, kezdődhet is a tanulás, ami szerin-

tem a leggyorsabb diákoknak sem negyvenöt perc. Sajnos nagyon sokszor 

(szinte minden nap) tapasztalom azt, hogy több anyagot kapunk, mint 

amennyi egy tanítási órába beleférne. Lehet, hogy a tanárok terve szerint 

azon az adott órán, amire kiosztották a feladatot, ezt meg tudtuk volna csi-

nálni, de egy tanulónak az új anyag feldolgozása tanári segítség, illetve a 

közösen haladás lehetősége nélkül előfordul, hogy kétszer annyi időt vesz 

igénybe, mint amennyi idő alatt ezt órán megoldottuk volna. Erre sajnos 

sok pedagógus nincs tekintettel, és szomorúan kell tapasztalnunk, hogy 

halmozódnak a feladataink, és nem látjuk a végét.  

Ennek köszönhetően azonban hosszabb határidőket kapunk egy-egy 

feladat megoldására, beadására, és több időnk van a dolgozatokra felké-
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szülni, mint amennyi az iskolában lett volna. Így jobban szoktak sikerülni 

az írásbeli számokérések és a felelések is. Ezek a dolgozatok azonban nem 

feltétlenül tükrözik tényleges tudásunkat, hiszen minden segítségünk meg-

van, amit használni tudunk. Ha nem lenne elég a tankönyv és a füzetbe leírt 

vázlatunk, az interneten is számtalan megoldást találunk egy-egy tesztfela-

dat megválaszolásához. Szükség esetén pedig szüleink is csatlakoznak hoz-

zánk bármely dolgozat kitöltése közben. Lássuk be, biztosan minden diák 

használta valamelyik segítséget az imént felsoroltak közül.  

Talán ami a legnehezebb ebben a helyzetben, hogy nem kapjuk meg 

azt a tanári magyarázatot, segítséget az anyagok mellé, amire nekünk való-

jában szükségünk lenne. Sok oktató nem úgy tart órát, hogy valamelyik 

internetes platformon megosztaná velünk élő videó formájában azt, hogyan 

is kellene értelmeznünk az új anyagot, esetleg hogyan kellene levezetnünk, 

megtanulnunk. Ezek nélkül sajnos nagyon nehéz megtanulnunk a matema-

tikát, az idegen nyelvet és lényegében minden más tantárgyat is. Gyakran 

kapunk hangfájlokat, amikből sokat jegyzetelhetünk és sokat megérthetünk, 

de az mégsem egyenlő egy táblára felírt vázlattal, levezetéssel.  

Ami tanárnak és diáknak egyaránt kényelmes az az, hogy egész nap 

itthon lehetünk. Nem kell a tömegközlekedéshez igazodnunk, akkor 

eszünk, amikor jólesik, nem kell mások igényeihez alkalmazkodnunk. De 

hosszabb távon ez a monoton, otthonról végzett munka, tanulás igen káros 

lehet a szervezetünkre nézve. Gyakran érezhetjük magunkat egyedül, elzár-

va a külvilágtól, ami sajnos a legrosszabb esetben depresszióhoz vezethet. 

Mindenki azon gondolkozik, hogy vajon mi is okozza ezt. Ezt a magányos-

ságot. A csend. A szokatlanul nagy csend. A város fehér zajának hiánya. 

Persze az más kérdés, hogy napközben, illetve hétvégén el tudunk-e menni 

valahova. A mostani vírus miatt sajnos csak korlátozottan hagyhattuk el az 

otthonunkat, akkor sem kirándulás céljából, de voltak, akik szinte egyszer 

sem merészkedtek ki lakásukból. A mostani távoktatás egyéni eset, nem 

számítottunk arra, hogy így kell befejeznünk a tanévet.  

 A diákok elég jelentős része társasági ember, sőt, szerintem minden-

ki igényli valamilyen formában maga mellé a társaságot. Ezért is volt na-

gyon nehéz ilyen hirtelen elválnunk egymástól. Hiányoznak az osztálytár-

saink, a tanáraink, az évfolyamtársaink és minden olyan személy, aki vala-
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milyen formában színesebbé és változatosabbá tette hétköznapjainkat. Hiá-

nyoznak az órák közötti szünetekben történt események, amik általában 

mindig érdekesebbek voltak, mint a tanórán történt dolgok. Hiányoznak az 

őszinte beszélgetések egy-egy jó baráttal, az iskola utáni kávézások, sütizé-

sek. Hiányzik az elmaradt osztálykirándulás, a sok-sok tanév közbeni prog-

ram. Hiányzik az év végi fagyizás, a lázas készülések a versenyekre (igen, 

év végén is). Hiányoznak az elmaradt műsorok, főleg a tanévzáró.  

A legnehezebb helyzetben az idei érettségizők voltak. A ballagás el-

maradása biztosan fájó pont volt az életükben, hisz ilyen (jobb esetben) 

csak kétszer van egy ember életében. Az érettségi pedig az átlagosnál job-

ban megnehezítette nekik az idei, csöppet sem egyszerű tanévet. Az utolsó 

közös évet biztosan nem így képzeli el senki, mint ahogy nekik alakult. 

Nekik főként az együtt töltött idő az, ami pótolhatatlan. Mindezek mellett 

pedig a vizsgákra való felkészülés sem úgy zajlott, ahogyan azt év elején 

eltervezték. Igaz, a közösen eltöltött évek emlékeit senki nem veheti el 

tőlük, az örökre megmarad „emlékbe”, de ez a három hónap is tartogatha-

tott volna olyan felejthetetlen pillanatokat, amikre később örömmel emlé-

keznének vissza.  

A sok fáradalom, nehézség és hátrány ellenére én úgy gondolom, 

hogy ez a tanév is éppolyan sikeresen fog zárulni, mint az ezt megelőzők. 

Megtanultunk kicsit önállóbban tanulni, gondolkozni, és belecsöppentünk 

egy olyan új „világba”, ami számunkra ez idáig csak álom volt. Most vi-

szont rájöttünk, hogy nem minden álom olyan jó, amilyennek mi elképzel-

jük. 
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Azt mondják, félj, ezért te rettegsz 

 

,,- A mai óra témája a terrorizmus! – mondta a tanár úr, majd ismertette a 

feladatot – Gyűjtsetek olyan szavakat, melyek erről a témáról eszetekbe 

jutnak és amik az érettségin fontosak lehetnek. 

-Tudom, én tudom! Megtaláltam a definíciót is! – szólt egy buzgó diák, és 

már olvasta is - A terrorizmus az erőszak alkalmazásának vagy az azzal 

való fenyegetésnek olyan stratégiája, mely félelemkeltés révén meghatáro-

zott politikai, ideológiai vagy vallási célokat szándékozik kikényszeríteni. 

-Helyes. Gyerekek, ezt írjátok le, ez a lényege az egész témának. Ha kérde-

zik, ezt kell elmondanotok, erre kapjátok majd a pontokat.” 

Az oktatási rendszerünkben ez csak egy téma, olyan, mint a többi. 

Pontokban, százalékokban, jegyekben kifejezhető. A jól bemagolt definíció 

megmutatja a lényeget, ismertet minden körülményt és segít a téma megér-

tésében. Ennek ellenére én azt gondolom, pont a terrorizmus az, ami nem 

ilyen egyszerű, nem ilyen világos. Nem szimplán fekete vagy fehér. Ahhoz, 

hogy erről a témáról értően és körültekintően tudjon nyilatkozni bárki, azt 

gondolom, fontos végigtekintenie a történelmen, hiszen a terror és az ezzel 

járó félelem nem csupán mai probléma. A XVIII. századi Franciaországban 

is ismerték már ezt a fogalmat. A Forradalmi Törvényszék ítélt, a guillotine 

lesúlytott. Bár az igazi, nyílt terror a Szovjetunióhoz köthető, hazánkból is 

tudunk tökéletes példákat mondani a megfélemlítés ezen eszközére. A Ta-

nácsköztársaság korában számtalan ember vesztette életét, melyért a terror 

volt felelős.  

 Mai értelemben azonban a terror, azt gondolom, kicsit mást jelent. 

Mostanra ez a szó már egy olyan fogalommá alakult, amely egy adott cse-

lekményt takar. Nem konkrét retorziója egy elkövetett cselekedetnek, nem 
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egy ember, nem egy család vagy baráti társaság a célpont, hanem olyan 

központok, ahol rengetegen tartózkodnak. 2001.09.11-én én még kicsi vol-

tam, így nem emlékszem az emberek reakcióira, sem arra, hogy a média 

hogyan közvetítette a történteket. Ennek ellenére anyukám mindig meséli, 

hogy megdöbbenve nézte a híradóban, ahogyan New Yorkban, az ikertor-

nyokba egy-egy repülő csapódott. A közel 3000 ember haláláért az al-

Kaida vállalta magára a felelősséget. Azt gondolom, a közvélemény számá-

ra ekkorra vált világossá, hogy valóban baj van. Félni kell. A terror jelen 

van, nem lehet róla nem tudomást venni. Ennek ellenére azt gondolom, 

hogy az, aki mélyebben a dolgok mögé lát, rájön, hogy nem ez a lényeg. 

Nem szabad rettegésben élni. A terrorszervezetek célja a pánikkeltés. Ha az 

emberek elkezdenek félni, veszélyessé válnak, és ezzel megkezdődik a 

fejetlenség. 

 A világban maga a félelem, inkább a civileken látszik meg. Be kell 

lássuk, ha a Föld bármely pontján történik egy terrortámadás, mindenki a 

saját lakhelyét véli a következő, potenciális célpontnak, bizonyos okokból 

kifolyólag. Ez lehet egy olyan hely, ami nagyobb tömegeket képes befo-

gadni, mint egy pláza, vidámpark vagy akár egy vásár. Erre tökéletes példát 

tudok mondani a környezetemből is. 2016-ban, mikor Berlinben egy kami-

on hajtott a karácsonyi adventi vásár területére, akkor itthon mindenki azon 

aggódott, hogy ez itt is megtörténik. (Nyilván, ha egy fővárosban ez történt, 

akkor ez megesik az én kis városkámban is!) Azt gondolom, ez helytelen 

felfogás. Ha mindenki így gondolkozna, az azzal járna, hogy senki nem 

menne sehová, a szórakoztató ipar és a gazdaság is bedőlne. Mindezen 

okokból kifolyólag számos területen folyamatos terrorkészültség van. Né-

metországban egy időben a nagyobb pályaudvarokon az év minden szaka-

szában. Itt, Magyarországon, inkább csak bizonyos esetekben, például ad-

ventkor a Vörösmarty téren. Ezzel az az egy probléma van, hogy a laikusok 

csak annyit látnak, hogy te jó ég, megint itt egy csomó TEK-es, mi lesz itt, 

pánikoljunk. Sajnos az emberek tudatában az él, hogy a közszolgálatban 

lévők már csak a megtörtént eseményekre reagálnak. De ez nem így van, ők 

ilyenkor a biztonságos körülményeket hivatottak előteremteni. Ez miatt a 

felfogás miatt az események folyamata egy spirálba kerül, ahol a történések 

generálják, felerősítik egymást. Ha az emberek félnek, hajlamosabbak a 
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szélsőségekre, és így könnyebben válnak veszélyessé. Jogosan merülhet fel 

a kérdés, kinek jó ez, mire jó ez? A válasz kézenfekvő lehet. A félelem egy 

konkrét terrorszervezet által elkövetett támadás miatt van. A legtöbb eset-

ben a média közvetít és informál arról, hogy melyik csoport felelős a ter-

roreseményért. Ezzel a szervezet figyelmet kap. Így tulajdonképpen az 

embereket már a közösségi médiákon keresztül is manipulálják, arra inspi-

rálják, hogy féljenek. Azonban ez más problémákat is felvet. A terrorszer-

vezeteknek a tagjai nem ismertek, de a nemzetiségük és vallásuk köztudott. 

Éppen ez miatt jelent meg az arabok elleni gyűlölet és faji illetve vallási 

előítélet, mely számos ellentétet sző nem csak emberek, hanem szövetségi 

rendszerek közt is. Évek óta vita tárgyát képezi az EU tagállamok közt a 

migránskérdés. Németország támogatja a bevándorlást annak ellenére, hogy 

számos menekült arab területekről érkezik, míg Magyarország nem engedi 

át a határon az afrikai kontinensről származó állampolgárságot kérőket. Itt 

fő befolyásoló tényező lehet a terrortól való félelem. Csakhogy ezzel meg-

dől az Unió egysége, érdekellentét alakul ki, megjelenik az utálkozás a 

szervezeten belül is, azok közt, akiknek egy oldalon kellene állniuk. Ez 

tökéletes a terrorcsoportoknak, hiszen részben miattuk történik mindez. 

Ezzel ellentétben azonban fontos leszögezni, hogy ez a sztereotípia, hogy 

minden arab terrorista, nem igaz. Ezek az emberek az iszlám vallásnak egy 

szélsőséges csoportját képezik, akik így kívánják terjeszteni hitüket.  

 Fontos dolog konkrétan a félelemről beszélni. De nem csak azért, 

mert ez egy, az egész világot érintő probléma. Ezt az érzést nem csak a 

civilek élik át. Nem csak ők lehetnek áldozatok. Mikor kérdezte meg bárki 

is, hogy valaki hogyan került egy terrorszervezethez? Foglalkozott-e valaki 

azzal, hogy egy csoport tagjai önként csatlakoztak-e, vagy valami más, 

külső, kényszerítő eszköz végett? Számos csoport, mint a PPK vagy ISIS a 

kezdetektől manipulálja és bántalmazza leendő tagjait. A terrorszervezetek 

vezetői aljas módon használják ki az emberi gyengeséget. Gyermekeket, 

nőket, fiatal fiúkat helyeznek drogos befolyásoltság alá, sok esetben azok 

tudta nélkül. Ez több célt is szolgál.  Elsősorban ezzel biztosítják azt, hogy 

a tagok ne szökjenek meg, hiszen a díler maga a csoport. Ha valaki el is 

menne a szervezettől, az elvonási tünetekbe halna bele, még megölni sem 

lenne szükséges az árulót. Ám erre más okokból sem kerülhet sor. Abban 
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az esetben, ha a vezetőség megneszeli, hogy valakiben a kilépés gondolata 

fogalmazódott meg, gondolkodás nélkül cselekszenek. A szabotőrnek esé-

lye sincs a túlélésre. Az élvonalba küldik harcolni, ami egyenlő a halállal. 

A drogok másodsorban a nők elhallgattatását szolgálják. Van olyan szerve-

zet, ahol a nőket egyenrangú félként kezelik, de ez nem általános dolog. A 

legtöbb helyen (vallási okok végett is) csak a férfiakat tekintik teljes jogú 

tagoknak. Éppen ezért mindennapos dolog a nők ellen elkövetett erőszak. A 

csoportok férfi tagjai számára minden nő szabad préda. Ez egy végelátha-

tatlan folyamat, hiszen az iszlám vallás számára a monogámia ismeretlen 

fogalom. Azt gondolom, ez egy olyan megpróbáltatás, amely folyamatosan 

rettegésben tartja a szervezeteknél a nőket. A drogok eltompítják az érzé-

keket, így sokan inkább beletörődve tűrik a megaláztatást. De nem csak a 

fiatal lányok válnak áldozatokká. Sok gyermek már nagyon korán csatlako-

zik a szervezetekhez. Ez a csoportok számára utánpótlást jelent, illetve 

könnyen nevelhető, új eszmékre nyitott tagokat, és olyan valakiket, akik a 

pedofil hajlamokkal rendelkező felnőttek igényeit kielégítik. Ismét feltehet-

jük a kérdést. Vajon önként csatlakoztak-e ezek az emberek, vagy valaki 

által odakerültek kényszerből? Úgy, hogy mindeközben súlyosan sérültek 

az emberi jogok. Mi mind-mind elítéljük ezeket az embereket, anélkül, 

hogy tudnánk, min mentek keresztül. Ezek a tagok nem követtek el semmit, 

nem robbantottak, nem bántották egyetlen embertársukat sem. Csupán rajta 

vannak egy listán, mint egy szervezet tagjai. Szem előtt kell tartanunk, 

hogy nem csak civilek lehetnek áldozatok. Vannak, akik hitbéli meggyőző-

désükből cselekszenek. De azt gondolom, ez nem minden esetben igaz. 

Számtalan esetet ismerünk, mikor a robbantó végül elmenekült, ahelyett, 

hogy ő is meghalt volna a helyszínen, ahogy a hite követeli. Ebben az eset-

ben azonban azt gondolom, érdemes megvizsgálni az elkövető motiváció-

ját. Az iszlám lényege a Dzsihád, a Szent Háború. A gyülekezet tagjainak 

kötelessége a hit terjesztése, akár erőszakos úton is. Ezzel szemben én azt 

gondolom, hogy napjainkra, esetenként már inkább gazdasági érdekek hú-

zódnak a háttérben. Vannak, akik irányítják, mozgatják a szálakat, de a cél 

érdekében vannak, akiknek meg kell halniuk. A világ és a világgazdaság 

irányítása komoly feladat, ehhez szükséges mind a reklám, mind az erőfi-

togtatás. A marketing részét képezi az, hogy mikor egy terrorcselekmény 
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történik, a szervezetek versengve vállalják magukra a történteket. Ezzel 

már médiahírt is szereztek, hiszen minden hírcsatorna ész nélkül közvetíti a 

történteket. Pedig ezek az emberek, akik egy ilyen robbantást követnek el, 

nem méltók a hírnévre. A hatalom pedig azé, aki szervezetek közti rivalizá-

lásból nyertesként jön ki. És itt a lényeg. Az emberiség ismeri a terrorcso-

portok neveit, és azt, hogy miket követtek el. A szervezetek éreztetik a 

veszélyt. Azt akarják, hogy a világ féljen. De az emberiség már retteg.  

 ,,Megszólalt a jelző csengő. Mindenki elkezdte csendben pakolni a 

felszerelését, és türelmetlenül várta, hogy az utolsó öt percnek vége legyen.  

-Akkor a témával kapcsolatban azt hiszem, mindent átbeszéltünk. A házi 

feladat a következő témával kapcsolatos. Készítsetek vázlatot a háziállat 

tartásról, a fő szempont az legyen, hogy kint, vagy bent, a lakásban tartsuk-

e kedvenceinket.” 

 

 


