
SZVETELSZKY ZSUZSANNA

Családon belüli média,
médián belüli erõszak

Az egyén számára beláthatatlanul összetett világban élünk. A komplex
környezetben gyorsan változnak a technológiai feltételek (is), és némely
technológiai változás szélsebes társadalmi változást indít el. A sokszínû
világban médiaerõszak is sokféle van, s mivel a jelenség/mûfaj jelentõsé-
ge már rég nem vitatott, ezért sokféle megközelítésre van szükség.

Ennek az igénynek tesz maradéktalanul eleget a A médiaerõszak (Té-
nyek, mítoszok, viták. Szerkesztette Stachó
László és Molnár Bálint. Budapest, 2009,
Mathias Corvinus Collegium – Század-
vég Kiadó). A médiaerõszak megközelí-
téseit részletesen bemutató szakkönyv
és kézikönyv a szociológia, a pszicho-
lógia, a kommunikációelmélet, a hu-
mánetológia és más tudományok
eredményeit bemutatva járja körbe a
témát. Fõ üzenete a szerkesztõk sze-
rint: „…a média és az erõszak össze-
függéseinek kérdését nem érdemes
egyetlen nézõpontból vizsgálni: csak
úgy kerülhetünk valóban közelebb a kér-
dés megértéséhez és megválaszolásához, ha
több tudomány módszertanát és kutatási ered-
ményeit hasznosítjuk, és minden megközelítésre nyitottak vagyunk.”

Magának az erõszaknak a kutatása a szociálpszichológia és a lélektan
fontos témája. A médiában, mely közvetítõ közeg, intézményrendszer és
tartalomszolgáltató rendszer is egyben, létezése óta jelen van, s nem vé-
letlenül: „Ha komolyan meggondoljuk Csányi Vilmos (1999) állítását –
szerinte az ember a legkevésbé agresszív a fõemlõsök között – akkor a mé-
diumokban megjelenõ agressziót másként is értékelhetjük: nem biztos,
hogy azért nézünk agressziót, vagy azért figyelünk fel a médiában ábrá-
zolt, közvetített agresszív cselekedetekre, mert mi valóban aggasztóan ag-
resszívak volnánk, inkább aggaszt minket az agresszió, s érzékenyek va-
gyunk rá.” – mondják a szerkesztõk.

A humánetológiával ellentétben a társadalomtudományok nagy részé-
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ben sajnos behatárolt a szakmai diskurzus, s ezt Stachó és Molnár is elis-
merik: a kutatók alig hivatkoznak egymásra, még kevésbé fogadják el egy-
más eredményeit. A pszichológusok többnyire nem mutatnak rá az ag-
ressziónak a médiában betöltött lehetséges szerepére, s így munkáikból e
szerepek értelmezése is elmarad, a médiakutatók és a szociológusok vi-
szont az agresszió hatásáról szóló empirikus eredményeket mellõzik,
hagyják figyelmen kívül. A hatáskutatások jelentõs része alig veszi figye-
lembe a befogadó szociokulturális és szocioökonómiai státuszát. Nem
mindig különülnek el az elõfeltevések és a kutatási eredmények a norma-
tív, etikai következtetésektõl.

Ám Stachó és Molnár munkáját dicséretes módon több álláspont felvo-
nultatása jellemzi: arra tesznek kísérletet, hogy a médiatartalmak hatás-
mechanizmusainak feltárása során elméleti szempontból is értelmezzék
az erõszak lehetséges hatásait és a társadalmi nyilvánosságban betöltött
funkcióit. A szerkesztõk Anderson és Bushman meghatározását fogadják
el: agresszív (erõszakos) cselekedetnek tekintünk minden olyan viselke-
dést, amely szándékosan és a károkozás közvetlen és kívánt céljával sért
egy másik személyt, élõlényt, vagy rongál tárgyat. Ez a definíció segít egy-
ségesen értelmezni a játékfilmek agresszióit, a számítógépes játékok
gyilkolássorozatait, az erõszakos cselekedetekrõl szóló híreket, tudósítá-
sokat, a gyûlöletbeszédet. 
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A médiában megjelenített agresszív modell hat egyrészt az erõszakos
cselekedetet megfigyelõ személy saját agresszivitására, másfelõl a személy
erõszakkal és erõszakos viselkedéssel kapcsolatos attitûdjeire, harmad-
részt arra, hogy a személy hogyan ítéli meg saját agresszív viselkedését,
végül pedig arra, hogy ítéli-értékeli a világ agresszivitását. „A
neodurkheimi gondolkodók szerint a kulturális identitás, a közösségek
kialakulása, fennmaradása szempontjából elengedhetetlenek a tömegkul-
túra mítoszai, melyeket az akciófilmek, a krimik, a westernfilmek – és így
tovább – jelenítenek meg. A modern társadalomban élõ ember számára
fontos, hogy legyenek hõsök és gonoszok, akikkel kell, és akikkel nem
szabad azonosulni. A szórakoztatás mellett ezek, éppen úgy, mint koráb-
ban a népmesék és a mítoszok, a világban való eligazodást segítik. Ennek
ellenére a neodurkheimi szemléletet képviselõ kutatók is problémát lát-
nak a médiaerõszakban, mert álláspontjuk szerint nem mindegy, hogy bi-
zonyos mûsorok mennyire erõszakosak, és kik nézik azokat. E kutatók
azonban elsõsorban nem hatósági tiltással, hanem oktatással kívánják
megelõzni a média kedvezõtlen hatását. Ha a gyerekek úgy nõnek fel,
hogy tudják, mi az egyes mûfajok szerepe, miért fontos, hogy a híradóban
olykor kegyetlenül véres jeleneteket lássanak, és miért nem kell megijed-
niük például King Kongtól, akkor a médiát felelõsen használó polgárok-
ká válhatnak.” – írják a szerkesztõk. 

Bevezetõ gondolatmenetükre a kötet minden írása komponáltan reflek-
tál. Haller József a média hatásait például a neurobiológia legújabb kísér-
leti eredményei mentén értelmezi, meghatározva, hogy a tömegkommu-
nikációs eszközök milyen módon és milyen helyzetekben hatnak a befo-
gadóra, és közülük ki képes e hatást kontrollálni. „Ha azonban valaki ar-
ra a következtetésre jutna, hogy a lovak közé lehet dobni a gyeplõt, való-
színûleg ugyanúgy tévedne, mint akkor, ha részleges és kérdéses bizonyí-
tékok alapján a médiaerõszak ellen foglalna állást… nem vagyunk egy-
formák: egyesek hajlamosak az erõszakra, mások viszont nem… Viszo-
nyunkat az erõszakhoz genetikai konstellációk, neveltetési körülmények,
szokások (például drogfogyasztás) – s így tovább – befolyásolhatják. Egy
egészséges, megfelelõen (és megfelelõ környezetben) nevelt gyerekrõl
minden valószínûség szerint lepereg a médiaerõszak hatása, ha a gyer-
mek azzal megfelelõ kontextusban – például megfelelõ felügyelet alatt –
szembesül. Abban azonban már korántsem vagyok ilyen biztos, hogy
hogy ugyanez elmondható volna egy erõszakra hajlamos emberrõl, legyen
gyerek vagy felnõtt. S más lehet a helyzet a pszichikailag zavart, vagy –
önhibáján kívül – a társadalom perifériájára sodródott gyerekkel, akiben
amúgy is agresszív indulatok dúlnak.”

Egy másik szerzõ, Tóth Péter István a fentebb már említett humáneto-
lógia szemszögébõl vizsgálja az erõszaknak a társas viselkedésben betöl-
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tött szerepét. Leírja az agresszív viselkedés evolúciós meghatározottsága-
it, és a médiaerõszakot a történetekhez való kötõdésnek az evolúció során
kialakult motivációs rendszerein keresztül értelmezi. „A csoportot veszé-
lyeztetõ eseményekkel és aktorokkal (ellenség, természetfölötti és veszé-
lyes lények) szemben a félelmet nem ismerõ, erõszakosan védelmezõ ma-
gatartás az erkölcsös és normatív, a csoporton belül alkalmazva azonban
akár a legsúlyosabb büntetést is eredményezheti. A történetek szerepe te-
hát a ‘helyes’ viselkedés bemutatása a konfliktusok, valamint a béke ide-
jén. A médiumok különbözõ mértékben és arányban egyaránt közvetíte-
nek híreket és történeteket. Noha a történet kognitív szempontból elvá-
laszthatatlan a hírtõl, a hír a tapasztaláshoz kötõdik – közvetlenül vagy

közvetve. A történet ugyanakkor el is válik a köz-
vetlen tapasztalástól, mert alapvetõen a le-

hetségesrõl, az elképzelhetõrõl szól, in-
terpretációkat is tartalmaz, és tanulsá-

gokat bont ki. Hír nélkül azonban
nincs történet egy írásbeliség elõtti
társadalomban. Ám míg a hír élettar-
tama igen rövid (alapvetõen idõérzé-
keny mûfaj), a történet hozzá képest
szinte halhatatlan. A hír lehetõséget

ad arra, hogy többet tudjunk arról,
milyen a világ, s tehetünk-e valamit.”
(Engedtessék meg itt egy személyes

kitérõ: hosszú évek óta ugyanabból a for-
rásból tájékozódom a világ dolgairól, ez pe-

dig azoknak a linkeknek a gyûjteménye – cikke-
ké, filmeké stb. –, amelyeket, barátaim, ismerõseim küldenek el nekem
egy nap során. Szervezetlenül, kéretlenül. Nagyjából elmondható, hogy
minden számomra fontos hírrõl tudomást szerzek, és csak néha dupláz-
va, pedig nem beszél össze a network-öm, ezzel szemben heterogén. Én
is továbbítok linkeket, többnyire megköszönik, felhasználják, s még nem
kaptam olyan kérést, hogy többet ne küldjek semmit. Az ilyeténképpen
lüktetõ sajátcsoport-médiamixben is van erõszak, de titokzatos okokból
pont az én életem kontextusában értelmezhetõ arányokban.)

A kötet egy másik fontos szerzõje, Mátay Mónika a modern nyilvános-
ság történetéhez kapcsolódva elemzi az erõszakhoz kötõdõ kommuniká-
ciós eszközöket és tereket, megvizsgálva, hogy jött létre az erõszak leké-
pezésének veszélyeirõl szóló diskurzus a hagyományosból modern társa-
dalommá formálódó közösségekben. Nemcsak a médiakutatás, de példá-
ul a narratív pszichológia tekintetében is alapvetõnek számító írásában
azt mutatja be, hogy a fiktív erõszakot, és az agresszív szórakoztató ele-
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meket a közösség egy része mindig is veszélyesnek érezte. Gondoljunk
csak arra, ahogy a hollywoodi futószalag sterilizálja a klasszikus Grimm-
meséket, kiirtva belõlük minden, a konformista, már-már viktoriánus
szemlélet alapján erõszakosnak minõsíthetõ motívumot – jóllehet, ez a
példa inkább azt mutatja, hogy a fogyasztás szempontjai az erõszak ada-
golásába pro és kontra is beleszólnak…

Az alábbi két idézet, Márton László remekbe szabott fordításában a
Grimm-mesékbõl van – egy kis ízelítõ a klasszikusnak nevezhetõ erõ-
szaktörténetekbõl:

„Középütt állt egy nagy, véres medence, abban pedig szétdarabolt em-
beri testek hevertek, mellette volt egy fatuskó, azon villanó élû fejsze…
Nem sok idõ múlva visszatért az utazásból a varázsló, és az elsõ, amit
kért, a kulcs és a tojás volt. A leány átadta, de közben reszketett, s a bo-
szorkánymester tüstént észrevette a vörös foltról, hogy a véres kamrában
járt. – Akaratom ellenére ha beléptél a kamrába – mondotta –, úgy most
a te akaratod ellenére kell ismét belépned. Életednek vége szakad. – Az-
zal földre taszította, hajánál fogva bevonszolta õt, fejét a fatönkön levág-
ta, testét szétdarabolta, hogy a vér kiomlott a padlóra. Majd a leányt a me-
dencébe vetette, a többihez.” (Ficseri-madár)

És a másik:
„Az asszony pedig úgy érzette, magához kell édesgetnie az kisfiút. – Jer

vélem – szólt hozzája, s fölemelte ládának födélyét –, végy ki szépen egy
almát! – S midõn az kisfiú lehajolt, az Gonosz reá parancsolt az asszony-
ra, s az riccs-raccs, lecsapta az födélyt, az penig lemetszette az kisgyermek
fejét, s az reá hullott az piros almákra… Hozta is az asszony az kisfiút,
földarabolta, kondérba belédobálta, s beléfõzte ûtet az savanyú levesbe.
(Késõbb a kisfiú apja, a vacsoránál, mit sem sejtve): – Ah, asszony – szó-
lat azután –, mitõl illyen jóízû ez étek? Adjál még belûlle! – S mennél
többet evett, annál többet akart, mondván: – Adjatok még, senki más nem
ehetik belûlle, mert ez ollyanha teljesen az én húsom vólna.” És evett, és
evett, és az öszves csontot asztal alá hanyigálta, míg mindent meg nem
evett. Marlenke pedig odament az û sifonérjához, s az legalsó fiókból ki-
vette legszebbik selyemkendõjét, s öszveszedegetett az asztal alól mindün
csontocskát, s belékötötte ûket selyemkendõbe, s kivitte ûket ajtónak elej-
be, s véres könyûket sírt.” (Az gyalog fenyûrûl. Jacob és Wilhelm Grimm:
Gyermek- és családi mesék. Magvetõ Könyvkiadó, Budapest, 1989.)

Erõszak a történetben, erõszak a médiában tehát mindig volt és lesz is.
Császi Lajos teleologikus értelmezési keretben közelít a médiaerõszak-
hoz. „…Elias, Turner, Girard és más elméletírók alapján abban a kultu-
rális antropológiai paradoxonban véltem megtalálni a médiaerõszak je-
lentõségét, hogy az erõszak szimbolikus reprezentációi megvédik a kö-
zösség tagjait saját fizikai erõszakuktól… A választóvonal az erõszak kép-
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másainak legfontosabb értelmezései között tehát ott húzódik, hogy az in-
terpretáció során a médiát a valóságos erõszak tükrének és okának tartják-e
– amint azt a morális pánikok esetén tapasztalhatjuk –, vagy ellenkezõ-
leg, olyan szimbolikus konstrukcióknak tekintik-e az erõszak médiarep-
rezentációit, amelyek magukon viselik annak a társadalomnak és kultú-
rának a jellegzetességeit, amelyben születtek, és amelyet utánoznak, ám
mindig valami másra is utalnak, mint amirõl szólnak. Az erõszak ábrázo-
lása ugyanis a hatalomról, az értékekrõl, a biztonságról szóló diskurzus
része. A hatalom, a normák és az értékek helye és szerepe az életben töb-

bek között azon keresztül fogalmazódik meg,
ahogyan az erõszak az emberi konfliktusok-

ban, a társadalmi problémákban megjele-
nik, és ahogyan eltérõ helyzetekben vi-

szonyulunk hozzá.” Császi kiegyen-
súlyozott, mégis komplex gondolat-
menete ahhoz ad keretet, hogy a mé-
diaerõszak jelenségeit a maguk ösz-
szetett valójában és kontextusában
vegyük szemügyre. 

Sajnos nincs hely a kötet minden
írásának részletes méltatására, de a

felsorolás szintjén mégis érdemes
megemlíteni, hogy Istvánffy András a

média és a nyilvánosság terrorizmusban
betöltött szerepét értelmezi, Kodaj Dániel esz-

tétikai elemzést ad a horror mûfajáról, amellett érvelve, hogyan lesz a
horrorból a morális határok szigorú õre, Szilágyi Gál Mihály pedig az
etikai felelõsség szempontját tárgyalja a gyûlöletbeszéd erkölcsfilozófiai
értelmezésén keresztül. Hargitai Henrik a gyûlöletbeszédet tartalmazó,
prózai és zenei hanganyagokat és ezek csatornáit veszi sorra, esettanul-
mányokkal illusztrálva a gyûlöletbeszéd jellegét és súlyát, Szabó András
tömegkulturális jelenségként tekinti a képregényt, s innen kiindulva ér-
telmezi a médiaerõszakot magyarázó paradigmákat, Fekete Zsombor
írása a videojátékok történetét tekinti át, felhíva a figyelmet arra, hogy
mennyire fontos a számítógépes játékok fogalmának árnyalása, diffe-
renciálása. Odrovics Szonja az online játékok kapcsán ír, Hammer Fe-
renc a sajtó szerepét és felelõsségét hangsúlyozza, Nyakas Levente a
médiaszabályozás elméleti alapjait és az Európai Unió legújabb irány-
elveit mutatja be, az új média szabályozásának problematikáját is ele-
mezve. Szijártó Imre nemzetközi összehasonlításban tekinti át a legfon-
tosabb kortárs médiaoktatási módszereket. Megismertetve a trendet,
amely a korábbi, defenzív, a gyermeket a tévétõl féltve óvó irányelvet
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meghaladva a médiának értékrendszerhez kötõdõ elemzésével a fiatalok
kritikus részvételét ösztönzi. 

A médiaerõszak önmagában is tagolt, árnyalt fogalomkör. Ahhoz, hogy
fogalmi térképe, morfológiája akárcsak elrajzoltan is, de felvázolható le-
gyen, hatalmas mintát kellene átgondolt tartalomelemzéssel megvizsgál-
ni. Noha folynak ilyen jellegû kutatások, kérdés, hogy a teljesség idõbeli
kritériumát kielégítendõ, hogyan jelenjenek meg ezen a térképen a legko-
rábbi, önszervezõdõ közösségi narratívák – hiedelmek, mítoszok, népme-
sék – erõszakhoz kapcsolódó elemei.

Egy zárógondolat a médiaerõszakról: a tévé családtaggá válását leg-
alább negyedszázada taglalja a szociálpszichológia. Hadd idézzem a leg-
jobb interpretációk egyikét, Csepeli György 1984-es írását: „…nincs in-
terakció és kommunikáció a családok között. Az új helyzetbõl adódó ra-
dikális családszociológiai következtetéseket ezúttal nem a szociológusok,
hanem a drámaírók, Szakonyi, Spiró vonták le, beemelvén a családi drá-
mától elhagyott térbe a vadonatúj családtagot, a televíziót. A tizenéves
korosztály lírai termését vizsgáltam nemrég, s arra figyeltem föl, hogy e
nemzedék élményvilágából szinte teljesen hiányoznak a családi élet sze-
replõire való utalások, ugyanakkor annál bõvebben fordulnak elõ a tele-
víziós közlések nyomai. …A mai tizenéves költõk szövegeit olvasva za-
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varba jöhet, aki a pszichoanalitikus fogalmi készlet segítségével kívánná
rekonstruálni e nemzedék sérülésekkel egyébként nemkülönben teli lel-
ki történetét. Családjuk létezik, de mint említettem, elsõsorban közgaz-
dasági értelemben van csupán jelen. Mintha fizetõvendégekként nõné-
nek föl ma a fiatalok a családi élet ismerõs díszletei között. Anyjuk a
szorgos házinéni, aki fõz, mos, takarít utánuk. Az esténként beköszönõ
hol nyájas, hol zord hangulatú úr pedig az apjuk… Mára a felnövekvés-
ben az új családtag – a televízió – játssza a kulcsszerepet. A fiatal Oidi-
pusz-élménye vélhetõen nem a fizetõvendéglátó-cég tulajdonosaként
megjelenõ apával kapcsolatosan alakul ki. Magával a királlyal találkoz-
hatnak a gyermekek, akit Mécs Károly alakít mívesen az idõközönként
esedékes tévébeli felújítások alkalmával. Nem valószínû persze, hogy a
zengzetes szavak egyáltalán elhatolnak a fiatalok tudatáig. Ha Oidipusz-
komplexusa nem is lesz a mai fiatalnak, elfojtásai, traumái, neurotikus
tünetei kifejlõdnek, ezúttal azonban a kiindulópont a televízió lesz… A
tilalmak, szabadságok, normák, értékek egyetlen iskolamesterévé a tele-
vízió vált. Sajnos senki sem akadt, aki figyelmeztette volna erre a szerep-
körre, senki sem készítette föl a televíziót komplexuskeltõ mivoltából
adódó sajátos helyzetére, inkább csak belökték, besodorták, mintsem
gondos elõkészületek után bevezették volna a családba. Mivel a család-
tagok nem, vagy érthetetlenül kommunikálnak egymással, az értékelési
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minták, pszichológiailag jelentõs átélési módok, azonosulási, ellenazo-
nosulási lehetõségek közlése a televízióra hárul, amely a maga spontán
módján derekasan eleget is tesz e kötelmének nap nap után (hétfõ kivé-
telével). A tévé elõtt kucorgó család egyetlen hiteles tagja a televízió
lett… Hanyag lévén az igazi családtag, elfelejti közölni neveltjeivel,
hogy mi az igaz, mi nem igaz, mi a szép, mi a rút. Óvakodik az értékek
világának megfogalmazásától, s ha értékelõ véleményt, nézetet, állítást
kockáztat meg, azt csak szõrmentén, áttételesen, kétértelmûségekbe cso-
magolva teszi, hogy aztán valamelyik, fiatalokról szóló adásában néhány
riportalanyt lencsevégre fogva jól elverje rajtuk a port sandaságuk, bátor-
talanságuk, cinizmusuk miatt. A televízió által megszemélyesített csa-
ládtag határozott politikailag. Kétséget nem ha-
gyó (és nem tûrõ) módon eligazít abban,
hogy éppen aznap kicsoda, micsoda po-
zitív a világban, kicsoda, micsoda ne-
gatív. Arra szót sem veszteget, ha
mondjuk egy héttel késõbb ugyanar-
ról az ellenkezõjét állítja. Akaratla-
nul ugyan, de éppen napi határo-
zottsága folytán teszi határozatlan-
ná befogadóit, az efféle ellentmon-
dásokra életkoruknál fogva amúgy is
hatványozottan fogékony tizenévese-
ket. Míg régebben a gyermekek szülei-
ket vagy szerették, vagy gyûlölték, de
mindenképpen érzelmekkel kötõdtek hoz-
zájuk, új nevelõjük iránti viszonyuk idõvel
csöndes közönnyé langyosul… a belpolitikai adások érzelmektõl átitatott
ismeret-elmélete éppúgy megteremti a maga hálószobatitkait, mint a
Freud által oly jól ismert család. Az új családtag szocializációs hatása
azonban velejéig politikai. Akárhogy is igyekszik feledtetni velünk ezt a
vonását, mulattasson, idétlenkedjen, debilis játékokkal tornásztassa
agyunkat, a televízió nem menekülhet rühellt prófétaságától.” (Csepeli
György, Filmvilág, 1984/5)

Nem ezzel a gondolattal, a tévé családtaggá válásának remixelt ötletével
játszanék el így, a huszonegyedik század elsõ évtizedének vége felé. Jelen
írásom címe egy másik szintre utal, a médiaerõszak metaszintjére: a mé-
dia az idõn követ el erõszakot, és a kapcsolatainkra szánható idõ elvoná-
sával a személyiség – sõt, a befogadás jobbára mozdulatlan fotelhelyzete
miatt a test – szerves fejlõdésétõl von el forrást.
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