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Valóság-
csapdák…?

…avagy hány valóság? Éppen melyikben (hányadikban) tévelygünk,
mindig keresve: a valódi valóságot – a valóságcsapdák között? Azt állít-
ják a kutatók, hogy a mai „hipermediális hálózatok” oly mértékben
ránk telepedtek, hogy jelenlétük az életünkben: „tele-valóság”, amely
már uralja a konkrét valóságot, és a valóságnál is valóságosabbá válik.

A lényeget már a tömegkommunikáció „robbanása” elõtt megfo-
galmazta Ferdinand de Saussure: „Olyan ez, mintha azt hinnénk:
ahhoz, hogy valakit megismerjünk, többet ér megnézni a fényképét,
mint az arcát”.

Mára pedig már a pszichológusok többsége észleli, hogy a mai kis-
gyerekek világlátása, percepciója, beszédmódja és egész magatartás-
struktúrája merõben különbözik attól, ami a harminc-negyven évvel
ezelõtt felnövõ generációkat jellemezte. Médiakutatók szerint az új
információs és kommunikációs technológiák közvetítette mediatikus
szövegekben és azok hatásmechanizmusaiban ragadható meg e jelen-
ségek oka. Zavartságunkat azonban mégsem magyarázza – csupán
csak – korunk „hipermediális hálózata”, a tévécsatornák, számítógé-
pek, mobiltelefonok, dimenzió-gazdag képernyõk stb. egymást ke-
resztezõ, érzékszerveinket is meghosszabbító, érzékelésünket tágító
varázsereje. Elképzelem, hogy Saussure is lát minket, amint valamely
szigorú közeg elõtt pózolunk, aki személyazonossági irataink fotójá-
hoz mér minket: és mi igyekszünk teljesen a fotónkhoz idomulni, bi-
zonygatjuk fényképpel mért identitásunkat, hogy igenis, „megfele-
lünk a fotónknak!”

És nem csak a hiper-tömegkommunikáció eszközvilága kelt életre
újabb valóságokat és kelt zavart arról, hogy mi is a valóság, hanem éle-
tünk tapasztalatai is, amelyek szerint egy erõszakolt utópiában telt év-
tizedekig az életünk, amelyet szocializmusnak, kommunizmusnak ne-
veztek. A mai társadalmak egy-két (idõsebb) nemzedékének olyan tör-
ténelmi tapasztalatai vannak (a maguk egyszeri, megismételhetetlen,
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igazi életébõl!), amelyek nem voltak , nem
lehettek méltóak arra, hogy valósággá válja-
nak – de csapdába ejtették a valóságot… 

Utópiák, álmok, érzelmek, indulatok, hol
szép, hol rémisztõ valóságok… nem a leg-
újabb technika hozadékai, bár korunk gaz-
dagodó eszközei elképesztõen és megtévesz-
tõen kiterjesztették a hatásukat; és gerjesztet-
tek újabb valóságokat. Kortárs világunk közérze-
te mintha folyamatos ingázást, mozgást
jelezne: egyik valóságból át a másik-
ba; aztán vissza? – a honvágy is a
valóság-csapdák fájdalmas játéka?
– vagy: a csúcstechnika képernyõi
elõl milyen kényszer ûz vissza a ter-
mészetbe, netán még tovább, vissza a
dzsungelbe? – avagy ez a vágy viszi fel a
dzsungelt a képernyõkre? Jó realitásér-
zékkel mérjük fel a valóságot, amikor
választunk, például pályát? A kérdése-
ket folytathatnánk a végtelenségig, de
kétségtelen, hogy életünknek vannak olyan valóságtartalmai, vannak

olyan valóságösztöneink, amelyeket ta-
lán mégsem adhatunk fel. Az örökölt
és szerzett valóságtudásunkat hasz-
náljuk és megosztjuk egymással, va-

lóságlabirintusokban, valóságcsapdák
között. Folyóiratunk e számában azo-
kat a jelzéseket, késztetéseket, ténye-
ket és feltételezéseket, tanulságokat
és megtanulnivalókat keressük,
amelyek nélkül korunk egyetlen

gyermeke sem vághat neki a kor
valóságának. 

(Sz. I.) 

Részletek a folyóirat
borítóján egészé-

ben látható
Pettik Gyöngyi

(9 éves, 
Komárom)

festményébõl. 
A borítón – az
eredeti, ‘vágat-

lan’ – színes
kompozícióban

a boldog táncospár férfi tagja
mintegy ujja hegyén tartja,

röpteti partnernõjét…
…A festménybõl kivágva,

‘szétkülönítve’ õket: a fiú ön-
magába roskadva szenved,

az ujjongó hölgy pedig a fel-
legek fölött száll, és bizonyára

azt képzeli, hogy önerejébõl
‘rugaszkodott el’… A valóságtól?

Mert mi is a valóság? 
Nézõpont és részletek kérdése… 
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