
Az árnyékolt rész 

 

Szinyei Merse Pál festményén láthatjuk, ahogy hat fiatal a fák árnyékában ül. Körülöttük sok virág, 

a kék ég és rajta megannyi kicsinyke bárányfelhő. Láthatóan piknikezik a társaság; páran 

beszélgetnek, az egyikőjük épp eszik, másikuk pedig valamit matat a zöld fűben. 

A távolban észrevehetünk két, igen messze levő, de még észlelhető figurát, meglátásom szerint két 

hölgyet. Kiemelném, hogy ők a napsütötte részen állnak a dombon. 

A képről arra asszociálok, hogy kétféle ember van: az olyan, aki szeret sütkérezni a napon, és 

az, aki inkább az árnyékban maradna. Egy mai példával magyarázva, vannak, akik mindent 

megosztanak a közösségi médián, és szeretnek a figyelem központjában lenni. Megosztják velünk, 

hogyan edzenek, utaznak, tanulnak, unatkoznak, betegek, milyen ruhát választottak ki aznap, és 

persze a legnépszerűbb dolog: milyen elegáns, egészséges, bio vagy vegán ételt fogyasztanak 

éppen, ami többe került, mint sokak fél otthoni gardróbja. Míg egyesek azon törik a fejüket, mi 

legyen a következő dolog, amit kitehetnének, mások minden ilyesmit megtartanak maguknak. 

Sajnos manapság sokan kihasználják azt, ha rengeteg ember követi őket a közösségi médián. Őket 

nevezzük influencernek vagy internetes (instagram, tiktok stb.) celebeknek. Ezek az emberek 

többnyire nem magukat adják a hálózatokon, mert nincsenek megelégedve magukkal, vagy nem 

akarják felfedni igazi énjüket. Magukat tökéletesnek állítják be tömérdek ember előtt, akik aztán 

azt hiszik, főleg a fiatal korosztály, hogy ezek a celebek a valóságban is így néznek ki. Ezért hiszik 

sokan magukról, hogy nem felelnek meg a társadsalomnak. Sokan photoshopolják képeiket, és így 

egy tökéletes fotót kapnak, majd ezt a „hamis” képet kiteszik akár milliók elé. 

Vegyük példának a világhírű Kylie Jenner-t. Rengeteg plasztikai műtéten esett át, testének minden 

porcikáját átalakította, hogy a társadalom szépnek találja őt, mégis photoshopolja képeit. 

Ezek szerint bármennyire is törekszünk arra, hogy tökéletesen nézzünk ki, soha sem elég a 

végeredmény? 

Véleményem szerint néha jobb az árnyékolt részen maradni, nehogy a napos oldalon túl erősen 

tűzzön a nap.  


