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Írta: Molnár László 

 
A kommunikáció: emberi alapjog 
 
A tömegkommunikáció legújabb kori története és a történelem immár 

szétválaszthatatlanok. Meghatározó szerepe a jelentősebb társadalmi történésekben, a 
politikában, de a hétköznapi életben is vitathatatlan. 

A közel-keleti háború „egy az egyben " televíziós közvetítése hátborzongató volt még 
akkor is, ha elsődlegesen a háború maga a félelmetes. 

A nem csak az amerikai elnökválasztásban játszott közismert szerepéről a médiának 
pedig tudhatjuk, hogy a hatalom vagy a potenciális hatalom  hogyan élhet demokratikusan, 
vagy kevésbé demokratikusan a befolyásolás lehetőségével. 

De említhetünk egészen ártatlannak tűnő jelenségeket is. A privát szféra tehetősebbjei 
által egyre közkedveltebb személyhívó készülékek térhódítását. A Kern András paródiájában 
feldolgozott alapesetben még csak az volt lehetséges, hogy két személy 
telefonbeszélgetésének váratlanul további szereplői is lettek. Ezekben az esetekben a 
személyiségi jogok sérelmének esélye csekély volt, ellenben a bosszúság és a komikum 
annál több. 

A személyhívót kialakult illemkódex híján egyelőre belátásunk (kulturáltságunk) szerint 
használjuk, ahogyan használjuk. A nem használók pedig különféle minőségükben: utasként, 
járókelőként, színházi nézőként váratlanul magánügyek, leginkább családi, szerelmi, üzleti 
természetűek passzív befogadóivá válnak — akaratuk ellenére. Olyan információhoz jutunk, 
amelyet nem kértünk, nincsen rá szükségünk. Mit sem számít az, hogy a kommunikáció 
irányunkban nem volt szándékolt. Az új helyzet abból fakad, hogy egy technikai 
vívmányért, a dolog mobil jellegéért le kellett mondanunk a telefonfülke viszonylagos 
intimitásáról. 

Többféle megoldás lehet: ne használjunk mobil telefont (de akkor miért van?); 
korlátozottan fogjuk használni (társadalmilag elfogadott normáink lesznek a használat 
feltételeiről, s ezt  átadjuk gyermekeinknek is); a készülékek fülhallgatóval és a néma 
beszédet szájról leolvasni képes detektorokkal lesznek fölszerelve. 

A kihangosítható telefonkészülékek hivatali használói is igen gyakran nélkülözik az 
elemi körültekintést, mikor elmulasztják a beszélő (ügy)fél hozzájárulását kérni a 
kihangosításhoz. Nagyon kényelmes és elegáns dolog elszakadva a készüléktől föl-alá 
járkálva hivatali szobánkban aktát keresgélni, miközben ügyfelünk/gondozottunk 
krízishelyzetébe mit sem sejtve kitárulkozik munkatársaink, ad absurdum más ügyfelek 
előtt. B súlyos etikátlanság egy szociális munkással sohasem fordulhat elő (?), de ügyvédi 
irodákban és önkormányzati hivatalokban megesik. 

A MATÁV egyre bővülő szolgáltatásai között megjelent a konferencia beszélgetési 
program. Használata nem -látszik megnyugtatónak addig, amíg nem ellenőrizhető 
valamennyi résztvevő számára a rendszer kellő zártsága. Elgondolkodtató, hogy a 
kommunikációs etikai dilemmák kizárólag a felhasználók dilemmái legyenek, vagy a 
szolgáltatást nyújtót is terheljék. 

A. kommunikációs, tömegkommunikációs problémaforrások sora szinte 
számbavehetetlen. A fejlődési irányokat figyelve kétségtelen, hogy a kommunikációs 
elektronika „szolgáltatja” a legtöbb új kihívást. Az egyes technikai vívmányok és azok 
társadalmasítása nincsenek szinkronban. A nyilvánvalóan gyorsabb technikai fejlődés nem 
”hagy”(hat) elegendő időt az eredmény társadalomba illesztésére, különösen az alkalmazási 



 

Család, Gyermek, Ifjúság folyóirat  
Letölthet ő cikkek  

 
 

Család, Gyermek, Ifjúság 1996/ 1 2 

módok demokratikus szabályozásaira. A „beláthatatlan új perspektívák” szokványos 
fordulattal találkozunk egy-egy kezdetben technikai csoda megjelenésekor, s a beláthatatlan 
kifejezés pozitív tartalmat kap. A beláthatatlannak nevezett pedig számos belátható, illetve 
előre tényleg nem látható, de korántsem kizárólagosan örömujjongásra okot adó valami. 

A legjelentősebb média, a televízió, a közelmúltban a vizuális kommunikáció 
történetében ismét forradalmi technikai szenzációt hozott. A numerikus csatornát és a 
képkomprimálás technológiáját. 

Arról van szó, hogy numerikus jelek képekké alakításával modellezhetővé, 
demonstrálhatóvá tehetők például elképzelt katonai események valóságos képi környezetbe 
illesztve. Az ilyen fajta szimuláció hasznosítása a műszaki tudományokban vagy az 
oktatásban talán magától értetődő előnyökkel jár. A visszaélés, a manipuláció veszélye a 
technikához férés szabályozása, az alkalmazás és felhasználás jogi garanciái, és az egész 
technikai jelenség társadalmi normákhoz illesztése nélkül azonban realitás lehet. 

A képkomprimálás az egyazon csatornán egy képsor helyett akár öt képsor 
továbbíthatóságát jelent, így megszűnnek a frekvencia harcok és több száz csatornával lehet 
több. Ez a látszatra csak mennyiségi kérdés, a kultúrák közötti kommunikációban, a. jogban, 
a gazdaságban és a kereskedelemben a kérdések sokaságát veti föl. A nézőt a 
magánszférájában fölkereső monopolhelyzetű média csoportoknak a jelenleginél is nagyobb 
műsorfölénye lesz? 

A média vajon kizárólag kereskedelmi és profit érdektől lesz meghatározott, politikai 
ellenőrzés alatt áll majd, vagy szabad és független lesz? 

A kevesek kezében összpontosuló média, lehet-e sokszínű és változatos eszköz? 
Hogyan hozhatják létre az emberek (közösségek) „saját kommunikációs csatornájukat, 

amelyeken keresztül szólhatnak saját magukhoz”, ha ők maguk nem részesei a média 
hatalomnak? 

Az utóbbi kérdés megválaszolásához nemrégiben sajátos adalékot kaptunk. A 
Törökországban (is) élő kurd vallási és etnikai kisebbség számára Londonból sugárzott 
televízióadást különös politikai fogadtatás övezte. A vételhez szükséges parabola antennákat 
fegyveres katonák pofozták le a bádogviskókról — ahol a közösség tagjai élnek — és az 
utcákon alkalmilag ládaemelvényekre állított készülékekről. A mögöttes politikai dilemma 
hozzánk közelebbi régióiban sem ismeretlen: egy kisebbségi közösség identitását őrizve 
integrálódjék a többségi társadalmat alkotó államba, vagy azt feladva — sohasem 
önszántából— asszimilálódjon. 

Míg a Föld fejlettebb régióinak lakossága védekezik az információ özön ellen, 
mondhatjuk joga van az információ elleni védelemre, addig a fejletlenebb régiókban az 
információtól való megfosztottság jelent veszélyt. Hasonlatos ez a jóléti államok 
lakosságánál-tapasztalható túltápláltság és a szegény országokban jellemző alultápláltság és 
éhenhalás jelenségéhez. 

A változatosságot (sokszínűséget) kulcsfontosságúnak kell kezelnünk a média-
kérdésekben. Ennek a fogalomnak implicit tartalmaznia kell a tematikus 
televíziózást/rádiózást/újságírást, mert a közönség nem homogén nemzeti, etnikai, vallási 
szempontból, kulturális tradíció és érdeklődés tekintetében. A sokszínűség kihívására csak 
multikulturális válasz adható. Az országok közötti (műholdas adások) és az országokon 
belüli nyelvi korlátok messzemenő figyelembevétele elengedhetetlen követelmény. Ezt 
látszik segíteni egy kereskedelmi érdek: a potenciális vásárlók a nyelvileg elérhető közönség 
köréből kerülnek ki. 

A pontos, hiteles és előítélet mentes információközvetítés felelőssége valószínűleg még 
nagyobb, mint azt gondolnánk. A társadalmakban az emberek döntő többsége ugyanis 
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kevéssé, vagy ahá iskolázott és nem az értelmiségi magas reflexiós és kritikai szintjén 
dolgozza föl a hozzá eljutó információt. Nem rendelkeznek a tudásnak azokkal a filtereivel, 
amelyek képesek a megtévesztőt, a hiteltelent felismerni és a dolgokat nagyjából az őket 
megillető helyükre tenni. A képi és az írott információnak felettük hihetetlenül nagy á 
hatalma, a. neki tulajdonított misztikus ereje. Ezért is oly fontos joga az embereknek a 
tudáshoz fűződő jog és a tudás forrásaitól való megfosztás tilalma. Ezért is olyan zavaró 
arról értesülni, hogy a Széchenyi Könyvtárban ezer, illetve kétezer forintot kell fizetniük az 
állampolgároknak az éves bérletért. Az alkotmányos jog egyenlően illeti meg a társadalom 
minden tagját, azokat is, akiknek nincs kétezer forintjuk könyvtárra és azokat is, akik 
ingyenesség mellett is nagy valószínűséggel elkerülnék a nemzet könyvtárát. 

A médiák és a sajtó rendre ellehetetlenítenek közéleti személyiségeket, egyszerű 
állampolgárokat — különösképp, ha öttalálatos lottónyeremény birtokosai — és pusztán 
gyanúsított státusban lévőket, sértve ezzel a jó hírnévhez és az elfogulatlan bánásmódhoz 
való jogot, a magánszféra sérthetetlenségét vagy az ártatlanság vélelmét. 

Egyetlen helyreigazítás sem egyenértékű az elszenvedett, sérelemmel, mert a 
megtörténtet már nem lehet meg nem történtté tenni; de a helyreigazítások formailag is 
elégtelenek. 

Gyanítom, az újságíró iskolákban az agresszív önmenedzselési technikákból feltétlenül 
többet tanítanak, mint a sajtómorálról, s az sem biztos, hogy Heinrich Böll Katharina Blum 
elvesztett tisztessége című könyve kötelező olvasmány lenne. 

A tömegkommunikáció egyszeri áldás és átok Pozitív és negatív szerepe ugyanabból a 
tulajdonságából fakad, abból, hogy hatni képes. 

Ha a televízió képernyőjén a mindannyiunk számára fontos és jelentős személyek csak 
egy reklám szokványos idejét, néhány másodpercet „elhasználva” a méregdrága 
műsoridőből arra fordítanának, hogy toleranciáról, szociális érzékenységről, 
örökbefogadásról, nevelőszülőségről, az idősek és fogyatékosok gondozásáról, egészséges  
táplálkozásról, véradásról és számtalan más közös ügyről szólnának, akkor talán fontos 
dolgok eszköze (is) lenne a média. Ahogyan (kereskedelmi) eszköz akkor is, mikor a 
közszolgálatinak nevezett luxus utazásokat, kutyatápszert és a háztartások 
„nélkülözhetetlen” kacatjait reklámozza egy olyan országban, ahol a többség számára az 
nem alternatíva. 

Az információ hatalom, melyből egy demokratikus berendezkedésű államban 
részesednie kell a nem alattvaló állampolgároknak. Az információegyenlőtlenséget fel kell 
számolni és demokratikus kontrollt kell gyakorolni. 

Hogy a Népi Kommunikációs Charta „puha” vagy „kemény” dokumentuma lesz-e a nem 
oly távoli jövőben a hazai jogrendszernek, az a mindenkori kormányzati hatalom szándékán 
túl az állampolgárok öntudatára épülő civil társadalmon is múlni fog. 

 


