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Új média-terek 
 
A kutatás második éve (2011).  
A kutatást lezáró kötet elkészítése 
 
Az új média használóinak nagyobb (leginkább a még kiskorú meg fiatal) része hajlamos 
azt gondolni, hogy a virtualitás, amelybe naponta átlép és megjárja magát (az ottlétre és 
ottani mozgásra sincs más fogalmunk: lépés-járkálás, repülés), ennek az új gép-világnak 
a hozadéka. Azelıtt nem létezett, ezért kapta a valóság megkettızésére, a másik 
valóságra utaló virtuális valóság nevet. Holott az új média virtualitása igen késıi 
fejlemény – az emberi világot a kezdetektıl jellemzı virtualitás törzsfejlıdésének utolsó, 
igaz, eléggé vastag és csodálatosan termékeny ága. 
,,... az állat csak egyetlen világot ismer: amit külsı és belsı tapasztalatával érzékel. 
Egyedül az embernek van meg az a képessége, hogy ideált képzeljen magának és azt a 
valósághoz hozzátegye.”- írja Émile Durkheim.1 Igaz, nála a társadalmi jelenik meg az 
ideákban, hiszen így folytatja: ,,Az idealizálás nem holmi luxus, amit akár nélkülözhetne 
is az ember, hanem létének feltétele. Nem lehetne társadalmi lény, azaz nem lehetne 
ember, ha nem tenne szert erre a képességre.”2 Durkheim ideálisról beszél – és arra lehet 
gondolni, abból leket kiindulni, hogy a virtuális az ideális egyik alkategóriája. Az ember 
alapvetı, univerzális jellemzıje a virtualitás is: a megsokszorozás, a gondolati építkezés, 
az egyéni és  társadalmi mozgás elırelátása, a jövı (meg a múlt) elképzelése, azaz 
jelenben levı, jelenlevı képekké alakítása – meg az erre szolgáló, ember alkotta, az 
ideákat megvalósító, a virtualitást létrehozó és fenntartó technikák. Ezek közül csak az 
egyik, az utolsó a számítógép ideája és realitása. 
A virtualitás, realitás és aktualitás viszonyát könyvünkben bıvebben trágyaljuk,  itt csak 
megemlítjük, hogy Michael Heim szerint ,,A virtuális valóság egy olyan technika, 
amelyik, azáltal, hogy alapvetı érzéki benyomásokat valamilyen számítógép által 
elıállított és szolgáltatott adatokkal helyettesít, elhiteti az emberrel, hogy valójában egy 
másik helyen tartózkodik... A virtualitás 'mintha' minısége gyakorlati valósággá válik, 
amint a virtuális világ munkaterületté válik, a felhasználó azonosul a virtuális testtel, 
valamint értelmesnek érzi egy virtuális közösséghez való tartozását.”3  A számítógép ezek 
szerint besorolható azoknak az ember alkotta  technikáknak a sorába, amelyek ugyanezt 
végezték el évezredekkel ezelıtt is. Leginkább és legelsısorban a mővészetek és vallásos 
rítusok ideákat inventáló és realizáló tevékenységeire, a transz-formációkra, transz-
utazásokra gondolunk. Mindebbıl azonban számunkra az a lényeges, hogy nem 
beszélhetünk virtualitásról valamilyen, hozzá kapcsolt térbeliség megléte nélkül. 
Munkaterület, test, közösség: mindezek lehetnek fizikaiak és virtuálisak – de nem 
lehetnek téren kívüliek (mint ahogy nem lehetnek idınkívüliek sem). A létezésük egyben 
valamiféle, bármiféle teret és térbeliséget feltételez. Ha nem így lenne, nem tudnánk  

                                                 1 Lásd Durkheim 2004, 384. 2 Ugyanott, 395. 3 Idézi Ropolyi 2006, 100. 



felfogni/elképzelni ıket és beszélni róluk. Nem lenne az emberi társadalomban 
koherencia és összehangoldtság – vagyis nem lenne emberi társadalom. 
 
A számítógépek és az internet új társadalmi valóságot, új teret és idıt teremtı hatásai 
kiemelten fontosak, a kutatásunk tematikája a CNSIS kiemelt figyelmében részesül. 
Éppen ezért kutatásunkat két éves volt, és a folytatásban reménykedünk.  
Az elsı évben addigi tájékozódásunkat folytatva további szakirodalmi tájékozódásra és 
fogalomtisztázásra, terepmunkára, dokumentálódásra, valamint esetbemutatások, 
résztanulmányok megírására került sor. Erre azért van szükség, mert amint már a kutatási 
terv bevezetıjében jeleztük, nem csak az általunk az elmúlt években kutatott új média, 
hanem egy ennél sokkal átfogóbb jelenségegyüttes, az új média terei valamint az új 
média elterjedése nyomán változó társadalmi terek megfigyelésére és leírására is 
kísérletet szeretnénk tenni.  
Abból az alapvetı állításból indultunk ki, hogy az új média a felhasználó számára 
összezsugorította a fizikai távolságokat, és ezzel átszervezte a teret.  Ugyanakkor meg is 
nyitotta, ki is terjesztette, mert mintegy eltörölte a fizikai valóság-vonatkozásokat, és 
kialakította a virtualitás tér-alakzatait.  
Az új média világának szociális valósága elképzelt is, de fizikai is, ugyanis 
sokféleképpen tagolt, és mindenképpen egyre több kapcsolódási lehetıséget tesz 
lehetıvé, az egyes embereknek a konkrét térben való tartózkodásától függetlenül, de arra 
erıteljesen hatva.  Például a vezeték nélküli szolgáltatások kiszabadítják az 
internetezıket a konkrét kötöttségekbıl, és kialakítják az internet mozgás (utazás) közben 
való használatának változó és változtatható tereit. 
Kutatásunk második évében újabb terepmunkára, további dokumentálódásra, valamint 
esetbemutatások, tanulmányok megírására került sor. Az elkészült anyaghoz bevezetıt 
illesztettónk, valamint kialakítottuk a két éves kutatásunkat lezáró kötet szerkezetét. 
 
Két éves kutatásunk során Gagyi József résztémaként vizsgálta a gépek elhelyezésének, 
az internetezés helyeinek konkrét formáit, a ,,számítógéphasználó ember” viselkedését, 
térhasználatát, különös tekintettel arra a társadalmi környezetre, ahol ez csak most 
körvonalazódik: a vidéki társadalomra. Mindezt terepmunkára alapozta, és a vizsgálatába 
bevonta munkatársakként a kommunikáció szak nyári gyakorlatot végzı diákjait is.   
 
Ungvári-Zrínyi Imre kutatása átfogó értelemben az Internet és az interenetes tartalom 
megjelenítésére is alkalmas hordozható kommunikációs eszközöknek a 
nyilvánosságszervezı funkciójára, azoknak médiatér-konstruáló szerepére vonatkozott. 
Kiinduló gondolata az volt, hogy bár a társadalmi szervezıdési és és interakciós 
rendszerek kutatásában a nyilvánosság tanulmányozása viszonylag új területnek számít 
(Habermas alapvetı munkája alig ötven éves), fontos felfigyelnünk azokra a 
változásokra, amelyek a nyilvánosság szerepének megítélésében végbementek. E 
változások nemcsak a társadalomkutatás szempontrendszerének az átalakulásából 
adódnak, hanem leginkább bizonyos társadalmi változások kifejezıi: „a modern 
társadalmak mőködésének komplexitása a nyilvánosság komplexxé válásához, 
kompetenciáinak kiszélesedéséhez vezetett” (Miege 2002. 174). A kutatót foglalkoztató 
alapvetı kérdések a következık voltak: Hogyan befolyásolja a média általi interakciók 
alakulását a nyilvánosságszervezıdési modellek megváltozása? Milyen szerepet 



játszanak az uralkodóvá vált médiamőfajok és médiahasználati módok egyes társadalmi 
viszonyok intézményesülésében (pl. a közösség „hírforgalmának”  kiszélesedésében, az 
újságíró-olvasó, politikus-választópolgár, „hírszereplık”-„hírfogyasztók” viszonyának 
alakulásában) A referáló, üzenetközvetítı médiáról az interaktív médiára való átmenet, 
aktivizálta-e az embereket, vagyis befolyásolta-e a médiahasználati szokásokkal együtt, 
az állampolgári, civiltársadalmi szerepkörök gyakorlását? 
 
Fülöp (Ármeán) Otília számára a korábbi kutatások jelölték ki azokat az irányokat, 
amelyeket az Új média-terek címő kutatás keretei között kutatása során szem elıtt tartott: 
egyrészt a webes rend, rendezettség fogalmainak elemzését néhány irodalomelméleti 
terminus segítségül hívásával, másrészt a listázás, kulcsszavazás megjeleníthetıségét, 
illetve harmadrészt a web vizualitásával és kulturális formáival foglalkozó szakirodalom 
alapfogalmainak számbavételét elsısorban Lev Manovich írásainak kulcsszavai felıl 
közelítve. Tulajdonképpen mindhárom irány az új média térfoglalásának, a tér 
átrendezésének, a fogalmak új rendbe állásának példája. 
A World Wide Web a hálózati kultúra azon médiuma, amely önnön leírhatóságát, 
médiumként való meghatározhatóságát függeszti fel, miközben a személyes és 
intézményes, konstruált és reprezentált, közösségi és egyéni identitások versenyének 
átláthatatlan terepe is. A Web által használt szimbolikus formák, illetve az általa 
létrehozott új rendszerezı eljárások modellekként szolgálnak arra, hogy felhasználókként 
az önmagunkról és a világról szerzett tapasztalatainkat és tudásunkat rendszerezzük. 
Ezért nem mellékes, hogy milyen terminusok állnak rendelkezésre, amikor a weben 
érvényesülı/érvényesített rendet/rendetlenséget áttekintjük, hiszen éppen ezek a 
terminusok szabják meg azt, hogy milyen rendet vághatunk a különbözı típusú 
dokumentumok, tartalmak, programok, interfészek, médiaobjektumok sőrőjében. 
Ugyanakkor, a kutatás újabb fázisában, az új média házatáján tipográfiát vizsgáló szemmel 
körülnézve azt láthatóvá vált, hogy az a pillanat még mindig nem érkezett el, ami Walter 
Benjamin jóslatában egy új képírás önmagára találásaként jelent meg, ,, amikor „az írás, 
mely egyre mélyebben nyomul új, excentrikus képiségének grafikai tartományába, 
egyszerre csak birtokba veszi adekvát tárgyi tartalmait”. (Benjamin 2005) Viszont egy 
ilyen képírás szükségszerősége és nélkülözhetetlensége igencsak potosan 
körvonalazódik. A kiterjesztett valóság az új médiumok, technikai eszközök által, és a 
már megszületett felhasználói igények miatt sokkal elérhetıbb közelségben van, mint 
gondolnánk, akkor is, ha az átlagfogyasztó egyelıre ezen médiumok termékei által 
szembesül a minden valóságra rávetíthetı információháló jelenlétével, és ı maga 
egyelıre csak okostelefonján a valósággal „párhuzamosan” keresheti ki az információkat.  
 
Pletl Rita kutatásában a tizenévesek történetmondásának változásait követte nyomon, azt 
vizsgálta, hogyan formálódik történetté a személyes élményanyag a reális és virtuális 
világok határmezsgyéjén. A kutatás szervesen illeszkedett a középiskolások 
kommunikációs szokásait vizsgáló mérések sorába, tulajdonképpen annak egy szakaszát 
alkottta. Megállapította, hogy a cselekmény tér- és idıdimenzióit megteremtı elemek 
rapszodikus váltakozása azt eredményezi, hogy a tér és idı elszakadva a valós 
tapasztalattól átível a virtuális szférába, ahol a környezet terei díszletté válnak (hol 
létezhet az a tömbház, amelynek udvarán vagy háta mögött tó található?); ahol a szöveg 



idıhatározói ellentmondanak az igei jelentés és igeidık által megteremtett idıbeli 
elırehaladásnak.  
 
Tıkés Gyöngyvér kutatása során a virtuális tér társadalmi jellegét követte, továbbá 
figyelte, hogy a virtuális térben kibontakozó társadalmi magatartások miben különböznek 
és hasonlítanak a valós társadalmi térbeliekhez. Virtuális terekrıl alternatív társadalmi 
terekként az elmúlt évtizedben beszélhetünk, hiszen a virtuális terek megjelenése és a 
digitális magatartások kialakulása az internet tömeges elterjedéséhez, illetve a virtuális 
részvételt elısegítı technológiai alkalmazások fejlıdéséhez köthetı. Tanulmányában 
azokat a konkrét digitális helyeket mutatja be, ahol társas tevékenységek zajlanak, és ahol 
az egyének individuálisan vagy közösségekbe szervezıdve megnyilvánulnak. A virtuális 
magatartásokra konkrét példaként a Facebook-ot említi, és követi az itt zajló 
megnyilvánulások társadalmi jellegét.  
 
A kutatásban részt vevı Balogh Enikı Beatrix és Kányádi Orsolya interjúkat készítettek 
számítógépes szakemberekkel. Két erdélyi város, Marosvásárhely és Sepsiszentgyörgy 
esetében kérdeztek rá az új média-terek kialakulását lehetıvé tevı számítógépek és 
internet -hálózatok 1989 utáni gyors megjelenésnek, elterjedésének elsı lépéseire. 
 
A kutatás 2011-es szakaszában a 2008-ban felállott tanszéki kutatócsoport 5 tagja vett 
részt (Fülöp (Ármeán) Otília, Gagyi József, Pletl Rita, Tıkés Gyöngyvér, Ungvári-Zrínyi 
Imre). Csatlakozott a kutatócsoporthoz 2011-ben két diák is:  Balogh Enikı Beatrix 
(kommunikáció 2. év) és Kányádi Orsolya (kommunikáció 2. év). A marosvásárhelyi 
Kommunikáció és Közkapcsolatok szak 2. éves diákjainak nyári gyakorlatán sor került 
arra a kutatást alapozó adatgyőjtésre, esetbemutatók megszerkesztésére, amelyen a 
következı diákok vettek részt: Balogh Enikı Beatrix, Barát Emese Lilla, Biró Zsuzsanna, 
Bucur Anita Orsolya, Deák Csilla, Ferencz Boglárka, István Attila, Kányádi Orsolya, 
Kovács Zsuzsánna, Pálfy Szabolcs, Simon Botond, Simon Mária Magdolna, Simó 
Veronika, Szabó Hunor.   
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