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Romantikus partner, barát vagy 
mentor lehet a Replika elneve-
zésű applikációban létrehozott, 
személyre szabott beszélgető-
társ. A mobiltelefonos alkalma-
zás társas kapcsolatokat helyet-
tesítő szerepéről, előnyeiről, 
illetve veszélyeiről Hadi Nóra 
Melinda kolozsvári iskola-
pszichológus, terapeuta beszélt 
lapunknak.

 » POP TAMÁS

V alós személlyel való beszélge-
tés hatását kelti a Replika el-
nevezésű mobiltelefonos app-

likáció. A szöveges vagy hangalapú
csevegésre használt chatbot (em-
beri beszélgetés utánzására képes 
szoft ver) letöltése és megnyitása 
után a felhasználónak lehetősége 

nyílik arra, hogy személyre szabja a 
beszélgetőtárs karakterét. Kiválaszt-
hatja a nemét, hajszínét, bőrszínét, 
ruházatát, és nevet adhat neki. Azt 

is eldöntheti, hogy a csevejtárs ro-
mantikus partner, barát vagy mentor 
legyen. Az angol nyelvű program egy 
havi használatra, vagy akár véglege-
sen is megvásárolható.

Hadi Nóra Melinda kolozsvári 
iskolapszichológus a Krónika meg-
keresésére a telefonos alkalmazás 
társas kapcsolatokat helyettesítő 
szerepéről beszélt. Rámutatott, az 
ember szociális lény, társaságában 
érzi jól magát, alapvető szükségle-
te a kötődés. Emiatt interakciókra 
vágyik, amelyeket eddig főként 
embertársaival létesített. Az em-
beri interakciók fejlesztik a kom-
munikációs, kapcsolatteremtő és 
problémamegoldó készségeket, 
valamint a konfl iktuskezelést és a 
rugalmas alkalmazkodóképessé-
get. „Találkozunk élethelyzetekkel, 
emberekkel, amelyekhez, illetve 
akikhez alkalmazkodni kell. Ezek 
teszik lehetővé azt, hogy sikere-
ket és kudarcokat éljünk meg. Ha 
egy robot próbálja helyettesíteni a 
barát funkcióját, az korlátolt lehe-
tőség” – magyarázta a terapeuta. 
Hozzátette, az emberi személyiség 
nagyon bonyolult és összetett, egy 
applikáció nem képes teljes mér-
tékben leutánozni, és emiatt válik 
korlátolttá. Kifejtette, ezek a kész-
ségek, képességek nagy szerepet 
játszanak önbizalmunk kialakítá-
sában, abban, hogy a különböző 
szociális interakciókra hogyan rea-
gálunk, kompetenssé tesznek min-
ket a világban. A szakember sze-
rint egy robottal ezt kevésbé lehet 
elérni, és adhat rólunk egy olyan 
képet, ami nem reális.

Arra a kérdésre, hogy probléma 
adódhat abból, ha virtuális bará-
tunk nem ellenkezik velünk, a pszi-
chológus azt mondta, ha soha nincs 
konfl iktus, kompr omisszum vagy 
bármi hasonló, nem fejlődünk. „Na-
gyon torzított irányba mehet el vala-
ki, ha csak egy ilyen applikációra ha-
gyatkozik. Elhitetheti magával, hogy 
milyen jól tud társalogni, kapcsola-

tot létesíteni, és amikor kilép a való 
életbe, szembesül az igazsággal, és 
rájön, mégsem úgy van, ahogy gon-
dolta” – fogalmazott a szakember.

ÉLETKORTÓL FÜGGŐEN MÁS ÉRZÉSEKET VÁLTHAT KI AZ EMBERI BESZÉLGETÉST UTÁNZÓ MOBILTELEFONOS APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA 

Hamis képet adhat rólunk virtuális barátunk

Személyre szabható a virtuális beszélgetőtárs
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Arra is felhívta a fi gyelmet, hogy 
nagyon sok függ attól, milyen élet-
korban használunk ilyen alkal-
mazást. Nem hasonlítható össze 
egy felnőtt, aki már találkozott 
különböző helyzetekkel, konfl ik-
tusokkal, egy kamasszal, aki az 
identitáskeresés szakaszában 
van, vagy akár egy kisebb gye-
rekkel, aki majdnem semmilyen 
élethelyzetbe nem került még. 
Rámutatott, a párkapcsolathoz 
elengedhetetlen az önismeret, 
konfl iktuskezelés, kapcsolatte-
remtés és kommunikációs kész-
ség, amelyek elérésére, kialakí-
tására nem ad lehetőséget egy 
ilyen program.

Hadi Nóra Melinda szerint a 
lelki betegségek kezelésében sem 
lehet teljes mértékben az alkal-
mazás által nyújtható gyógymód-
ra hagyatkozni. „Mindenképpen 
szükséges egy szakember és terá-
pia, viszont a terápiás kezelésnek 
lehetne része bizonyos mértékig. 
Például ha valaki inkompetens-
nek érzi magát szociális téren, 
kezdheti egy ilyen applikációval. 
Adott helyzetekben, mint például 
a szociális szorongás esetében, 
részben segítségünkre lehet egy 
ilyen alkalmazás” – magyarázta 
a klinikai pszichológus.

Arra a felvetésre, hogy mi tör-
ténhet az emberiséggel, ha egyre 
gyakrabban ilyen applikációkat 
használ, a szakember azt vála-
szolta, nem lehet jó vége. „Szin-
te mindenre jellemző az életben, 
hogy bármi, ami segítséget nyújt, 
bármi, ami jó számunkra, mér-
tékkel ajánlott. Tudnunk kell, 
hogy hol az a határ, ahol már il-
lene megállni, mert ha túllépjük, 
több hátrány származhat belő-
le, mint előny. Úgy gondolom, 
az emberiségnek nagyon nehéz 
lesz a jövőben fi gyelni arra, hogy 
megálljon annál a határnál, amit 
nem tanácsos átlépni” – hangsú-
lyozta Hadi Nóra Melinda.

 » KRÓNIKA

É letének 73. évében elhunyt Diny-
nyés József zeneszerző, éne-

kes-gitáros – közölte a hírt közössé-
gi oldalán testvére, Dinnyés Ágnes. 
Dinnyés József 1948. augusztus 
4-én született Szegeden. 1963-ban 
kezdett énekelni, 1966-ban alapító 
tagja és dalszövegírója volt az első 
magyarul éneklő szegedi zenekar-
nak, az Angyaloknak. 1967-ben Kar-
rier című, Veress Miklóssal közösen 
írt dalával lett országosan ismert, 
amellyel 2. helyezést ért el az első 
magyar pol-beat fesztiválon. Egy 
szál gitáros, szájharmonikás, közéle-
ti témákat megéneklő dalai miatt egy 
ideig magyar Bob Dylanként, „Bob 
Dinnyésként” emlegették annak da-
cára, hogy Bob Dylan ekkor már egé-
szen más utakon járt, és Dinnyést is 
egyre jobban foglalkoztatta a magyar 
költészet. 1973-as, első kislemezén két 

Buda Ferenc- és egy Morgenstern-vers 
mellett egyetlen saját szerzeménye, 
az Aranyos emberek szerepelt.

Az 1970-es években egyrészt a ver-
smegzenésítések és a saját dalok ket-
tőssége jellemezte műsorait, másrészt 
az, hogy miközben számtalan koncer-
tet adott országszerte, sőt hivatalos 
ünnepségek állandó fellépője volt, 
a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat 
egészen 1985-ig nem volt hajlandó 
nagylemezt készíteni vele, akkor is 
kicenzúrázták a címadó Határtalanul 
című dalát. A lemez megjelenése után 
öt évvel megjelent a Kín és dac című, 
35 dalos albuma költők verseire. 
Ezt követte az Ezt nem fújta el a szél 
(1992), Töretlen hittel (2000), továbbá 
14 kazettán népballadák, zsoltárok, 
énekelt versek.

Az 1990-es években alapított 
Aranyalmás Kiadó sorra megjelen-
tette a hosszú évek során össze-
gyűlt szerzeményeit. Öt évszázad 

magyar nyelvű költészetéből ver-
seiből előadás-sorozatot szerkesz-
tett. Szabadiskolát alapított, mely-
nek keretein belül a történelem, 
irodalom és a zene hármasságát 
mutatta be az érdeklődő kisközös-
ségeknek. Igazi népművelőként 
járta Magyarország településeit, a 
Kárpát-medence magyarlakta terü-
leteit. 2001-ben megkezdődött 24 
CD-re tervezett életmű-sorozatának 
kiadása. 1988-ben Dalaim könyve 
címmel kötete jelent meg, róla Se-
bők János írt könyvet A daltulajdo-
nos címmel. Aktív szerepet játszott 
a hagyományőrzésben: a Tanítók 
Emlékfája mozgalom szervezője-
ként csaknem száz emlékfát állított 
már azért, hogy „a múltat ne felejt-
sük el”. Dinnyés Józsefet 2001-ben 
a Magyar Kultúra Lovagja címmel 
tüntették ki. 2018-ban a Magyar Ér-
demrend Lovagkereszt polgári ta-
gozat kitüntetésben részesült.

Elhunyt Dinnyés József szegedi zeneszerző, énekes-gitáros

Dinnyés József aktív szerepet játszott a hagyományőrzésben




