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Egyre nagyobb teret hódít – 
különösen a fi atal korosztály 
körében – a közösségi média 
egyik legújabb trendje, a TikTok. 
Bár sokan még nem igazán van-
nak tisztában azzal, hogy mire 
jó ez a mobilalkalmazás, kis 
túlzással kijelenthető: népszerű-
sége manapság a Facebookéval 
és az Instagraméval vetekszik. 
Szakember segítségével jártuk 
körül, hogy mi a közösségi felü-
let sikerének titka, illetve milyen 
kockázatokat rejt magában.

 » MOLNÁR RAJMOND

A z egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvendő TikTok olyan 
mobilalkalmazás, amely a 

felhasználók által készített rövid (15 
másodperces) videók megosztásá-
ra szolgál. A felvételek nagy része 
playbackelő (rögzített hang vissza-
játszása) és/vagy táncos videó. De 
megjelennek a videós mémek, a „ki-
hívások” és „szívatós” felvételek is. 
A világszerte már több mint 500 mil-
lió felhasználóval rendelkező mobi-
lalkalmazás azt állítja magáról, hogy 
„biztonságos teret nyújt egyedi és 
kreatív önkifejezéshez”. A felhaszná-
lók egyrészt a vicces, érdekes videók 
miatt, másrészt a pozitív visszajelzé-
sek keresése és a népszerűség érzése 
miatt használják a platformot. A kö-
zösségi felület váratlanul jött népsze-
rűségéről, valamint annak felhaszná-
lókra tett hatásáról Baracsi Katalin 
internetjogász beszélt lapunknak.

Más néven már ismert volt
A szakember kifejtette, a TikTok nem 
előzmény nélküli alkalmazás, Mu-
sically néven már korábban ismert 

volt. A most felnövekvő nemzedék 
az online térben inkább vizuálisan 
fejezi ki magát, így magától értetődő, 
hogy egy táncolós, tátogós alkalma-
zás nagyon közel áll hozzájuk. A Tik-
Tok könnyen kezelhető, kreativitást 
és digitális kompetenciát fejlesztő 
applikáció (videókészítés, vágótech-
nika, zenei szerkesztés), amelynek 
felelőtlen használata természetesen 
kockázatokat is rejt magában. „A vi-
lághálón számos személyes adat és 
információ kering rólunk, amit akár 
mi magunk töltünk fel vagy mások 
segítségével kerül az online térbe. 
Fontos megtanítani minden korosz-
tálynak, hogy engedély nélkül, meg-
alázó, bántó, sértő tartalommal bíró 
felvételt nem lehet feltölteni. Min-
denkinek tisztában kell lennie azzal, 
hogy az engedély nélküli tartalomfel-
töltés a személyiségi jogok megsérté-
sét vonja mag után. Egy elszabadult 
felvétel pedig online bántalmazássá 
(cyberbullying) is kinőheti magát, 
ami a román büntető törvénykönyv 
alapján bűncselekménynek számít” 
– szögezte le Baracsi Katalin.

Erotikusra sikerült felvételek
Az internetjogász rámutatott, a plat-
formra feltöltött táncolós videók az 
esetek nagy részében igencsak sze-
xire, erotikusra sikerült felvételek, 
amelyek felkelthetik a felnőtt férfi ak 
érdeklődését, akik megpróbálnak 
a felhasználókkal kapcsolatba lép-
ni. Sajnos egyre többször fordul elő, 
hogy lányok arról számolnak be, is-
meretlenek személyes találkozót vagy 
meztelen képet kértek tőlük egy-egy 
TikTok-videó kapcsán. A szakember 
szerint arra is oda kell fi gyelni, hogy 
nyilvános vagy privát videókat te-
szünk-e ki. „A lájkok és a követők a 
nyilvános videókból jönnek. Ez a gya-
korlatban azt jelenti, hogy az egész 
világ látja a felvételeket. Ha valaki 
csak a lájkok alapján ítéli meg magát, 

az az önértékelésére is rosszul hat, és 
akár mentális problémák is kialakul-
hatnak” – fogalmazott a szakember. 
Hozzátette, a szülőknek fontos tud-
niuk erről az alkalmazásról, és segí-
teniük kell gyermeküket abban, hogy 
biztonságos tartalmakat töltsenek fel.

Mire kell fi gyelni szülőként?
„Az első kütyü- és internethasz-
nálattól kezdve olyan kapcsolatot 
kell kialakítani a gyermekkel, hogy 
mindig érezze, számíthat a szülőre. 
Szülőként pedig képezze magát az 
ember az aktualitásokról. A legegy-
szerűbb forma: ki-ki kérdezze meg 
gyermekét, épp mi köti le a fi gyelmét 
az interneten, mit és miért használ, 
kérjük, hogy mutassa meg, miként 
kell használni, vagy akár szálljunk 
be egy közös játékba is” – részletez-
te a szakértő. Kifejtette, baj esetén 
felnőtt fejjel is legyünk nyitottak a 
segítségkérésre akár más szülő vagy 
szakember segítségének igénybevé-
telével. A legfontosabb, hogy a gye-
rek biztonságban érezze magát.

Merre tartanak a trendek?
Kérdésünkre, hogy az utóbbi idők 
trendjei szerint merre tartanak je-
lenleg a fi atalok közösségimédia-fo-
gyasztási szokásai, Baracsi Katalin 
elmondta, mivel sokan sokféle közös-
ségimédia-felületet használnak, élet-
kornak megfelelően lehet diff erenci-
álni a jelenlegi és jövőbeli trendeket 
is. Rámutatott, az Instagram, TikTok 
és a Snapchat reneszánszát éli, de 
például a 16 évnél idősebb korosztály 
körében már lecseng a TikTok. A szá-
mítógépes játékok világában élők szá-
mára felfutó platformok a Reddit és a 
Discord. Az üzleti életben, közéletben 
tevékenykedő fi atalok pedig a Twitte-
ren is megmutatják magukat.

„Nem klasszikus közösségi médiu-
mok, de szintén ebbe a körbe tartoz-
nak a csevegőprogramok, amelyek a 

BARACSI KATALIN INTERNETJOGÁSZ SZERINT TÖREKEDNI KELL A FELELŐS ÉS TUDATOS KÖZÖSSÉGI MÉDIAPLATFORM-HASZNÁLATRA

TikTok: veszély rejtőzhet a népszerűség mögött

A fi atalok körében népszerű TikTok könnyen kezelhető,
kreativitást és digitális kompetenciát fejlesztő applikáció

Búcsú. Max von Sydow többször alakította a mély érzésű, 
zárkózott, belső konfliktusaiban őrlődő férfi  szerepét
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kapcsolattartás elsődleges felületei. 
A nagy kérdés, hogy vajon a Face-
book tud-e olyat mutatni, amivel 
visszacsábítja erre a felületre a fi ata-
lokat, akik inkább máshol vannak, 
és hogy az applikációfejlesztések te-
rén ki lesz az új versenytárs. Ezek a 
tényezők mind-mind befolyásolják 
a trendeket. Mindegyikben közös 
viszont, hogy törekedni kell a fele-
lős és tudatos használatra, egymás 
jogainak tiszteletben tartására” 
– hangsúlyozta Baracsi Katalin. 
Hozzátette, az internet megjelené-
se előtt is jellemző volt, hogy min-
den generáció a maga útját járta, 
és megvoltak a csak rá jellemző 
tevékenységek. Nincs ez másként 
az internet világában sem, nyilván 
ezért népszerű a TikTok és a hozzá 
hasonló közösségi platformok a fi a-
talok körében, ezeken a felületeken 
ugyanis könnyedén megtalálhatják 
és megmutathatják saját magukat.

 » „Fontos meg-
tanítani minden 
korosztálynak, 
hogy engedély 
nélkül, megalá-
zó, bántó, sértő 
tartalommal bíró 
felvételt nem 
lehet feltölteni 
a világhálóra” 
– szögezte le 
Baracsi Katalin.

Meghalt 90 évesen Max von Sydow, 
az egyetlen Oscar-díjra jelölt svéd 

fi lmszínész, Az ördögűző és A hetedik 
pecsét sztárja, aki Ingmar Bergman 
számos fi lmjének főszerepét alakítot-
ta. Párizsban vasárnap bekövetkezett 
halálának hírét francia felesége, Cat-
herine Brelet producer közölte tegnap 
a Paris Match című francia hetilap in-
ternetes oldalával. Mint írta, „megtört 
szívvel és végtelen szomorúsággal kell 
közölnünk a rendkívül fájdalmas hírt, 
hogy Max von Sydow 2020. március 
8-án eltávozott”. A színész 1929. április 
10-én született a svédországi Lundban 
értelmiségi családban, anyja tanár, 
apja etnológus volt. Az első kisebb 
fi lmszerepek után az igazi áttörést 
Bergmannak köszönhette, aki rábízta 
A hetedik pecsét című fi lmjének egyik 
főszerepét, a halállal párviadalra kelő 
keresztes lovag fi guráját.

Nemzetközi fi lmes karrierje az 1970-
es évek elején indult, az angolul, fran-
ciául és olaszul folyékonyan beszélő 
színész leggyakrabban Hollywoodban 
dolgozott, de feltűnt angol és olasz 

fi lmekben is. A rendezők szívesen fog-
lalkoztatták a mély érzésű, zárkózott, 
belső konfl iktusaiban őrlődő, szelle-

mileg kiemelkedő férfi  szerepében, ám 
sokoldalú jellemábrázoló képessége 
miatt kalandosabb, akciókban gazda-
gabb, szórakoztató tömegfi lmekben is 
megállta a helyét. Emlékezetes alakí-
tást nyújtott Az ördögűző, A keselyű 
három napja, a Menekülés a győze-
lembe, a Flash Gordon, a Hannah és 
nővérei, a Dredd bíró, az Ellenséges 
vizeken, a Csodás álmok jönnek, a 
Különvélemény című fi lmekben. Pá-
lyájának különlegessége, hogy a színé-
szeknek ahhoz a szűk köréhez tartozik, 
akik eljátszották már Jézust (Minden 
idők legnagyobb története) és az ördö-
göt is (Hasznos holmik).

Bár két Oscar-jelöléséből egyet sem 
sikerült díjra váltania, művészetéért 
számos rangos elismerést kapott, így 
egyebek között a Hódító Pelléért el-
nyerte a Bodil-díjat és az Európai Fil-
mdíjat, 2006-ban a San Sebastián-i 
Film fesztiválon életműdíjat kapott, 
2017-ben a Los Angeles-i fi lmkritiku-
sok szövetsége ugyancsak életművéért 
ismerte el, 2012-ben pedig a francia Be-
csületrend lovagja lett.

Elhunyt Max von Sydow, a Bergman-fi lmek sztárjaMeghallgatás a Bánk
bán előadásaira

Meghallgatást hirdet a Bánk 
bán előadásaira a Coopera, a 

jelentkezési határidő március 30. – 
közölte az MTI. A darabot – amelynek 
díszbemutatója augusztus 9-én lesz 
a csíksomlyói Nyeregben – több mint 
100 alkalommal tervezik színpadra 
állítani a következő három évben Ma-
gyarországon és külföldön, így keresik 
azokat az új és tapasztalt művészeket, 
akik a Bánk bán 2020 projekt előa-
dásainak valamely szerepét kívánják 
elénekelni. A meghallgatásra a kívánt 
szerep egy áriájával kell készülni, a ze-
nei kíséret biztosított. A meghallgatás 
április 6-i fordulójára a jelentkezési 
lap és a beküldött videó- vagy hang-
felvétel alapján hívják be a jelentke-
zőket. A meghallgatáson részt vesz 
Vadász Dániel, a Coopera igazgatója 
és az előadás producere; Vidnyánszky 
Attila, az előadás Kossuth-díjas ren-
dezője; Kesselyák Gergely Liszt-díjas 
karmester; Molnár Levente, a darab 
címszereplője és a projekt művészeti 
vezetője; valamint a Coopera partner-
színházainak képviselői.




