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Lájkolsz, tehát vagyok   

A téma jelentősége, aktualitása 

 

Napjainkra az internet életünk meghatározó színterévé, az információ, a kommunikáció, a 

munka és tanulás, illetve a szórakozás alapvető eszközévé, a fiatalok többségének elsődleges 

információforrásává vált. Sikerének, robbanásszerű elterjedésének és fejlődésének hátterében 

a technológiai és praktikus szempontokon túl szociális jellege és lehetőségei állnak, emberi 

természetünk alapmotívumaira építve társas szükségleteinket elégíti ki. Különösen igaz ez a 

social media (közösségi média), és még inkább a social networks (közösségi hálózatok) 

megjelenése óta. 

A kétezres években, különösen az utóbbi hat-nyolc évben a közösségi hálózatok 

használatának rendkívül dinamikus terjedése, életmóddá válása látványos változásokat hozott 

a fiatalok kommunikációjában. Szociális kapcsolataikat jelentős részben az interneten, 

ismeretségi hálózatokhoz csatlakozva (Twitter, MySpace, Facebook…) élik meg, amelyeken 

keresztül társalognak, üzeneteket küldenek, híreket, információkat, képeket, videókat 

osztanak meg egymással. 

Mára felnőtt az első olyan generáció, ún. digitális generáció (más megnevezéssel digitális 

bennszülöttek, Prensky, 2001), amely szocializációját alapvetően meghatározta az internet, a 

digitális technológia. A napjainkban felnövekvő nemzedékek internethasználatát pedig még 

tovább fokozta a közösségi hálózatok megjelenése. 11-16 éves magyar fiatalok az európai 

átlag feletti aktivitással használják az internetes közösségi hálózatokat (Kósa, László, 2010). 

Kétharmaduknak van saját profilja valamelyik közösségi oldalon, valamint 25 európai ország 

9-16 éves nethasználó fiataljai közül a magyaroknak van a legtöbb ismerőse valamelyik 

közösségi oldalon, 46 százalékuk 100-nál több visszaigazolt kapcsolattal rendelkezik (ezt az 

arányt Nagy-Britannia és Belgium (42-42%) közelíti meg, míg az uniós átlag 29 százalék). A 

2010-es adatok szerint a magyar fiatalok közösségi profiloldalai az európai átlagnál magasabb 

arányban nyilvánosak, ugyanakkor digitális írástudásuk és a biztonságos internethasználatra 

vonatkozó ismereteik az uniós átlagnál alacsonyabb szintet mutatnak (e tekintetben 

Magyarország a 25 európai ország sorában hátulról a negyedik). (EU Kids Online 2010). 

 

Az új jelenség lehetőséget és kockázatot egyaránt tartalmaz, s bár a kettő közötti 

választóvonalat korántsem egyszerű meghúzni, e vonatkozásban a tudatosság erősítése 

pedagógiai felelősségünk. Az online közösségi térben zajló szocializációs és kommunikációs 

folyamatok megismerése, pozitív és negatív hatásainak feltárása, elemzése kiindulópontot, 

irányt és feladatokat jelöl ki a kutatás, az oktatói-nevelői munka, illetve a pedagógusképzés 

számára.  

 

A Facebook-jelenség vizuális aspektusaira irányuló kutatás szükségességét másrészről a 

közösségi hálózatok szociális közegét uraló elsöprő erejű vizualitás indokolja. A Facebook 

szociális funkciója mellett egyben a legnagyobb képgyűjtemény is, melyre 300 millió képet 

töltenek fel naponta. W. J. Thomas Mitchell (1992) nyomán már a kilencvenes évektől 

picturial turn-ről, képi fordulatról beszélünk, az új médiatartalmakban egyértelműen látjuk a 

vizualitás szerepének, megjelenési mértékének további növekedését, a képek és mozgóképek, 

a világunkat és identitásunkat meghatározó képiség dominanciáját. A vizualitás uralta 

szociális interakció, a képi információk végtelen áradata alakítja a fiatalok mindennapi 

vizuális közegét, amely alapvetően hat szemléletükre, formálja ízlésüket és egyben terepet és 

fórumot szolgáltat kreativitásuknak is. A közösségi hálón zajló vizuális kommunikáció, a képi 

tartalmak, vizuális tapasztalatok folyamatos bővülése, a vizualitás globalizációja, a 

képfogyasztási, képnézési szokások és általában a képekhez fűződő viszony változása, 

valamint új képi kifejezőeszközök megjelenése feldolgozást és értelmezést kíván.  
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Célkitűzések, hipotézisek 

 

A kutatás célja a jelenleg világszerte legnépszerűbb, legnagyobb és legnagyobb hatású, mára 

több mint egy milliárd regisztrált felhasználót magába foglaló közösségi háló, a Facebook 

vizuális tartalmainak vizsgálata, tipologizálása, a Facebook-felhasználók képhasználati, 

képnézési szokásainak, motivációinak, preferenciáinak, valamint képi önbemutatási 

stratégiáinak és ábrázolásimódjainak vizsgálata és feltárása, azaz a közösségi hálón zajló 

vizuális kommunikáció tanulmányozása és értelmezése. 
 
A Facebook közösségi terében folyó vizuális kommunikáció sajátosságainak feltárása két 

kutatási szakaszban, két eltérő, de egymást kiegészítő vizsgálati módszerrel történt. 

A kutatás első szakaszában a tartalmi és módszertani okokból is a képelemzés alapját képező 

kérdőíves felmérés a Facebook-felhasználók képhasználati szokásainak és gyakorlatának 

megismerésére irányult.  

A kutatás második szakaszában történő képelemzés pedig a kérdőívben hozzájáruló 

válaszadók Facebook-profilján található nyilvános vizuális kommunikáció rögzített képi 

tartalmait vizsgálta, különös tekintettel a megfigyelhető nemi és életkori eltérésekre, továbbá 

a nyelvterület és kultúra, valamint vizuális-művészeti képzettség szerinti különbségekre, és az 

e szempontok szerint megállapítható közös mintákra. A képelemzés egyrészről alkalmas lehet 

az önbevallásos kérdőívre adott válaszok ellenőrzésére, pontosítására, árnyalására, másrészről 

a képtipológia felállításával, a képi önreprezentáció tipikus és sztereotipikus elemeinek és 

ábrázolási konvencióinak bemutatásával több nézőpontból is rálátást kínálhat az új szociális 

színtér vizuális kommunikációjának jelenségkörére. 

 

Hipotézisek: 

 

1. hipotézis 

Megalkotható a Facebook-ikonográfia. A Facebook vizuális tartalmai tipologizálhatók, 

elkülöníthető, definiálható típusokba, kategóriákba sorolhatók, melyek jellemzik a 

közösségi háló képi kommunikációját és érvényesen írják le a Facebook-felhasználók 

csoportjainak vizuális formában megjelenő karakterét. A jellemző képtípusok nem illetve 

kor szerint változnak (nők és férfiak, illetve különböző korcsoportok képhasználati, 

képnézési szokásai, motivációi, preferenciái különböznek, mennyiségileg és tartalmilag 

eltérő képeket töltenek fel, osztanak és néznek meg a Facebookon). 

 

alhipotézis 

A közösségi háló elsődlegesen a mindennapi kapcsolattartás, a szociális interakció eszköze 

és színtere. A Facebook általános megítélése – amely a közösségi hálóra, mint a 

szórakozás, a szabadidő kellemes eltöltésének eszközére tekint, határozottan eltávolítva az 

iskola, a tanulás terepétől – a Facebook-képanyagban is megmutatkozik, az iskola és a 

tanulás képi reprezentációjának marginalitásában. 

 

2. hipotézis  

A Facebook-fotók nő-, illetve férfi reprezentációi megfelelnek a korosztályok társadalmi 

elvárásainak, a női és férfi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiáknak. 

 

3. hipotézis  

A Facebook-ra feltöltött képek nő-, illetve férfiábrázolásai követik a professzionális 

tömegmédia nő- és férfi reprezentációit, ábrázolási konvencióit, és az ábrázolási 

konvenciókban közvetített szimbolikus tartalmakat, sztereotípiákat. 
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A dolgozat felépítése 

Bevezetés 

A téma jelentősége, aktualitása. 
Célkitűzések, hipotézisek. 
A dolgozat felépítése. 
Szakirodalmi áttekintés. 

 

 

Elméleti háttér 

 
Internetes kommunikáció. 
Kommunikációs modellek a 
közösségi hálózatok 
kommunikációjában. 
Háló-lét-kérdések az oktatásban 
A Facebook az oktatásban 

 
Offline és online identitás-
kommunikáció. 
Benyomáskeltés és 
énmegjelenítés. 
Én-képzés. Az identitás-képzés és 
önismeret-fejlesztés pedagógiai 
vonatkozásai 

 
A kép demokratizálódása, 
digitalizálódása, 
dematerializálódása. 
A személyes fotográfia 
funkcióváltozása. 
KÉPesség-fejlesztés, vizuális 
nevelés az „új képkorszakban” 

1. kutatási szakasz 
Módszer: online kérdőíves 
adatvétel, adatelemzés 
Mintavétel: részben egyszerűen 
elérhető alanyokra építő, 
esetleges (tanítványok, kollégák, 
ismerősök), részben hólabdaszerű 
mintavétel, részben célirányos 
megkeresés.  

Kérdéscsoportok: 
Általános Facebook-használat 
Képhasználat 
Önbemutatás 
Tudatosság, adatvédelem 
Negatív tapasztalatok 

2. kutatási szakasz 
Módszer: a kérdőívben hozzájáruló 
válaszadók Facebook-profilján 
található nyilvános vizuális 
kommunikáció rögzített képi 
tartalmainak kvantitatív és 
kvalitatív elemzése 

 

 

   
Összegzés 
A hipotézisekben megfogalmazott 
kutatási kérdések megválaszolása. 
A kutatás hozadéka, korlátai, 
jövőbeli lehetőségei. 

 

 

ÉNKÉPezés, KÉPMÁSolás – vizuális oktatási projektek 
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A téma szakirodalma. Hazai és külföldi Facebook-kutatások 

 

A közösségi hálózatok társadalomtudományos megközelítésének elméleti alapját az 

internetre, az internet és az internetezés egyénre, az interperszonális, csoport-, illetve 

csoportközi kapcsolatokra gyakorolt hatására, társadalmi következményeire vonatkozó 

kutatások adják. Az antropológia és a szociológia elsőként fedezte fel az internetet, mint a 

kutatás lehetséges tárgyát. Vizsgálták az internetezés társas interakciókra, illetve a társadalom 

egészére gyakorolt hatását, az internet és a társadalmi tőke kapcsolatát, valamint a digitális 

írástudás és társadalmi szegmentáltság összefüggéseit, a digitális szakadék kérdéskörét. 

(Kiesler et al., 1984; Rheingold, 1993; Turkle, 1996; Castells, 1996 [2005]; Wellman, Gulia, 

1999; Wellmann et al., 2000; DiMaggio et al., 2001, Katz., Rice, 2002; Bargh, McKenna, 

2004; 2004; Molnár, 2002; Zhao, 2006; Csepeli 2009; Csepeli, Prazsák, 2009, 2010).  

Az internetre vonatkozó pszichológiai kutatások két fő témára, az internetfüggőségre (Young, 

Rodgers, 1998; Song et al., 2004; Demetrovics, Kun, 2007), és az internet és az agresszió, 

illetve a médiaagresszió és az agresszív viselkedés összefüggéseire (Malamuth et al., 2005; 

Hinduja, Patchin, 2007) fókuszáltak. Az említett jelenségekkel összefüggésben is vizsgálták a 

különböző személyiségtényezők és az internethasználat kapcsolatát, többek közt az 

introverzió és extroverzió, vagy a szorongás, félénkség személyiségdimenzió vonatkozásában 

(Amichai-Hamburger, Ben-Artzi, 2000; Birnie, Horvath, 2002). A pszichológiai és 

szociálpszichológiai kutatások további, a közösségi hálózatok szempontjából is releváns témái 

két csoportba sorolhatók. Egyrészt az online és offline valóság összefüggéseit, egymásra 

hatását vizsgálják, ide tartozik az online és offline identitás kapcsolata (Turkle, 1995; 

Wallace, 2002), az énbemutatás és identitáskonstrukció (Bargh, McKenna, 2002, 2004), 

valamint az anonimitás (Palme, 2002) kérdésköre. Másrészt kifejezetten az online társas 

jelenségeket, internetes közösségek jellemzőit, a csatlakozás és a részvétel motivációit, 

következményeit tanulmányozzák (McKenna, Green, 2002; Ben-Ze‘ev, 2005; Ujhelyi, 2011). 

Az internetről szóló kommunikációtudományi diskurzus az internet kommunikációban, 

betöltött szerepéről, dimenzióiról, a felgyorsult és határtalan információáramlás, az aktív 

médiafogyasztás és interaktivitás (Rafaeli, 1988; Rafaeli, Sudweeks, 1998; Newhaven, 

Rafaeli, 1996), a decentralizált kommunikáció, a személyes és szabad véleménynyilvánítás 

lehetőségeiről és következményeiről, valamint az internetes nyelvről (Bódi, 2004) folyt. A 

közösségi média megjelenésével az érdeklődés középpontjába az új kommunikációs csatornák 

és műfajok (blogok, webzinek, online tévék, rádiók) sajátosságai, hatékonysága, információs 

és társadalmi szerepe került. Az új kommunikációs formák megjelenése a mainstream média 

konstruált, manipulatív hírközlésével szemben, illetve mellett autentikusabb, hitelesebb, 

elementárisabb információáramlás lehetőségének élményét és ígéretét kínálta (Lasica, 2001). 

Az ezredfordulótól a kommunikációkutatás fókuszába a digitális identitás (Stalder, 2000), a 

digitális lábnyom, a médiatudatosság, médiaműveltség kérdésköre és az internet biztonságos 

használata (Livingston Haddon, 2009; Livingstone et al., 2012) került. 

Magyarországon a pedagógiai megközelítésű kutatások a digitális kompetencia mellett az 

információs és kommunikációs technológiák (IKT) oktatásban való felhasználását, a tanítási-

tanulási folyamat online kiterjesztésének lehetőségét vizsgálták (Kárpáti (szerk.), 2003; 

Kárpáti, 2008; Molnár, Kárpáti, 2012). 2012-ben az újmédia-kutatás keretein belül indult a 

BGF Kutatóközpont digitális identitás kutatása az online kommunikáció és média területén 

Veres Zoltán és Fehér Katalin vezetésével. 2013 őszétől az Oktatási Hivatal és az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Információs Társadalom Oktató- 

és Kutatócsoportja (ELTE PPK ITO) Digitális állampolgárság-kutatása a digitális 

kommunikáció és eszközhasználat modelljére, az online társadalomban való részvétel 

kompetenciáira, a napi szintű, szabályos és értékteremtő internethasználatra irányul, valamint 

az eredmények alapján célzott fejlesztési tervek kidolgozására az oktatás-nevelés számára. 
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A közösségi hálózatok többek közt a blogok, mikroblogok, internetes újságok, online 

élőadások, videó- és fotómegosztó oldalak, virtuális világok és más online játékok mellett a 

közösségi média részét képezik. A közösségi média (user-generated, consumer-generated  

media) népszerűségének, dinamikus terjedésének legfőbb oka, amely az említett valamennyi 

webalkalmazás sajátja, illetve amely a hagyományos médiától megkülönbözteti, hogy olyan 

kommunikációs eszköz, amely az online megjelenési lehetőségeket aknázza ki annak 

érdekében, hogy ne csak információt nyújtson számunkra, hanem az interaktivitás, a dialógus, 

a többirányú kommunikáció lehetőségét is.  

A közösségi médián belül a social network vagy közösségi háló jelentése tágabb értelemben 

olyan hálózat, amelynek tagjai kapcsolatba léphetnek, kommunikálhatnak egymással. 

Szűkebb értelemben pedig a közösségi hálózat fogalmán ma már köztudottan olyan webes 

alkalmazásokat értünk, amelyek online kapcsolatot biztosítanak a felhasználók között.  

A közösségi hálózat kritériumai, hogy a felhasználó publikus vagy félpublikus profiloldalt 

hoz létre magának egy behatárolt rendszerben, amely összeköttetést biztosít a felhasználók 

között, és amelyben a felhasználó megnézheti és áttekintheti kapcsolatait és mások 

kapcsolatait (boyd, Ellison, 2007).   

 

A közösségi média és a közösségi hálózat komplex természetéből adódóan (technikai, 

kommunikációs, szociális, kulturális) több diszciplína, inter- és multidiszciplináris kutatás 

tárgya. A Facebook-studies gyűjtőfogalomként utal azokra a kutatási területekre, amelyek 

diszciplinárisan nem feltétlenül körülírhatók, nem egységes tudományos megközelítések 

egységes értelmezési keretek, modellek és teóriák mentén, hanem a kutatás azonos terepe és 

tárgya alapján tartoznak össze, azaz különféle nézőpontból vizsgálják a Facebook közösségi 

hálózatát. Közös kiindulópontjuk, hogy a közösségi hálózatok, és kiváltképp – legnagyobb 

mérete és hatása révén – a Facebook használatának széles körű elterjedése az élet számos 

területét érintő jelentős – társadalmi, pszichológiai, gazdasági – változásokat indukál. Az 

újfajta kommunikációs struktúrák, az új média kiterjedt használatának hatása számos 

aspektusból vizsgálható, a szocializációban, a személyiségfejlődésben, az interperszonális és 

interkulturális kommunikációban, a tanítási-tanulási folyamatokban, a diák-diák, a tanár-diák, 

és a tanár-tanár kommunikációban egyaránt érzékelhető változásokat, és egyúttal témát és 

feladatokat eredményezett a kutatás számára.  

A Facebook születésével az emberi kapcsolatok megélésének, működtetésének, a szociális 

viselkedésnek olyan új színtere jött létre, amelyben több millió kölcsönhatás, interakció 

játszódik le nap, mint nap. Ez az önmagában is lenyűgöző jelenség ugyanakkor a 

társadalomtudósok számára is kivételes, korábban nehezebben hozzáférhető lehetőséget 

hozott az online közösségek és a szociális viselkedés megfigyelésében, a kutatásba bevonható 

résztvevők egyszerű és gyors elérésében.  

A Facebook tehát egyrészt, mint megkerülhetetlen társadalmi jelenség, jelentős szociális 

következményekkel, másrészt, mint hozzáférhető folyamatosan bővülő adatbázis egyfajta 

tudományos laboratóriumként került a társadalomtudományi kutatások fókuszába. 

 

A Facebookra vonatkozó kutatások összefoglalásának alapját a Perspectives on Psychological 

Science folyóirat 2012-ben közölt összesítő elemzése (Wilson et al., 2012) képezi, amely a 

társadalomtudományok területén megvalósult Facebook-kutatások empirikus eredményeit 

tekintette át, lektorált tudományos folyóiratokban és konferenciakötetekben 2005 és 2011 

között megjelent 412 releváns cikket elemezve a témában, valamint Ujhelyi Adrienn e cikk 

alapján készült összefoglaló írása a Facebook szociálpszichológiája (Ujhelyi, 2014) címmel.  

 

A társadalomtudományok területén megvalósult Facebook-kutatások alapvetően öt téma köré 

csoportosíthatók: a felhasználók és a Facebook-tevékenység leíró elemzése; a Facebook-
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használat jellemzői, mint a magánélet és közélet, intimitás és nyilvánosság sajátos 

összefüggései; az önbemutatás, az identitás kifejezése, az önfeltárás és a személyes 

információk megosztásának veszélyei; a Facebook-használat motivációi; és a közösségi 

hálózat szerepe a szociális interakciókban, hatása egyéni, interperszonális és csoport-, illetve 

társadalmi szinten. Az öt témakör lényegében a facebookozással kapcsolatban feltehető kik, 

mit, hogyan, miért és milyen következményekkel alapkérdésekre választ kereső kutatásokat 

foglalja magába (Ujhelyi, 2014). 

 

A Facebook felhasználók leíró jellemzése (Kik?) 

Az eltelt időszakban sokat változott a kutatás tárgya, a Facebook, kontinensek, országok, 

demográfiai csoportok egyre szélesebb körét elérve a felhasználók köre folyamatos bővül, 

megnehezítve a kutatási eredmények összevetését. A 2004-ben Mark Zuckerberg által a 

Harvard hallgatói számára alapított ismeretségi oldal néhány év alatt minden 13. életévét 

betöltött, érvényes email-címmel rendelkező számára elérhető világméretű hálózattá lett. 

A felhasználók száma a vizsgált 2005-2011 időszakban 140-szeresére nőtt, folyamatosan 

alakítva a hálózat demográfiai mintázatát. Az eredetileg egyetemistáknak szánt hálózatban 

2010-ben a leggyorsabban növekvő demográfiai csoport a 34 éven felüliek csoportja volt 

(Fletcher, 2010). Az azóta eltelt időben a felhasználók száma tovább emelkedve mára 

meghaladja az 1 milliárdot (890 millió regisztrált aktív felhasználó naponta, 1,39 milliárd 

felhasználó havonta 2014 decemberében – Facebook, 2015). Az iStrategyLabs 2014 

januárjában az Amerikai Egyesült Államok Facebook-felhasználói körében végzett felmérése 

a Facebook további „öregedését‖ mutatja, miszerint az összes felhasználó legnagyobb 

csoportját, 31,1 százalékát a 35-54 évesek alkotják, valamint 2011 januárja óta a 

legjelentősebb, 80,4 százalékos növekedést az 55 év felettiek produkálták. 

A Facebook magyar változata 2008. november 26-án indult. A Social Daily adatai szerint 

Magyarországon 4,6 millió aktív felhasználója volt a Facebook-nak 2015 februárjában, 52.17 

százalékuk, azaz 2,4 millió nő és 47,83 százalékuk, azaz 2,2 millió férfi. A megadott adatok 

alapján életkor szerint a legnagyobb csoportot a 25-35 évesek alkotják, az összes felhasználó 

25,65 százalékával. Ezt követi 24,35 százalékkal a 18-34 évesek, 23,91 százalékkal a 35-44 

évesek csoportja. A nők létszámfölénye a 35 év feletti korosztályokban jellemző. 

 

A milánói egyetem (Università degli Studi di Milano) kutatócsoportja 69 milliárd kapcsolatot 

és 721 millió Facebook-felhasználót magába foglaló mintát tanulmányozott (ez az egyik 

legnagyobb elemszámú közösségi háló-kutatás). Az eredmények szerint két felhasználó 

között átlagosan kevesebb, mint 4 (3,74) láncszem, azaz köztes kapcsolat van. A felhasználók 

99,6 százaléka legfeljebb öt lépésre van más Facebook-felhasználóktól, 92 százalékuk pedig 

maximum négylépésnyi távolságban van egymástól. A felhasználók ismerőseinek számát 

illetően 20 százalékuk kevesebb, mint 25, 50 százalékuk több mint 100 ismerőssel 

rendelkezik. Az ismerősök legnagyobb valószínűséggel hasonló korúak és azonos 

országbeliek. A felhasználók átlagosan 214 ismerőssel rendelkeznek az Egyesült Államokban, 

ez a szám magasabb, mint a kutatás 190-es átlaga (Backstrom, 2011; Backstrom et al., 2011; 

Ugander et al., 2011), és a Facebook statisztikában (2012) szereplő 130-as világátlag. 

 

A kutatások a Facebook-felhasználók demográfiai összetételét vizsgálva, nem és életkor 

szerint eltérő Facebook-használati szokásokról, és eltérő aktivitásról számoltak be. 

Megállapították, hogy a Facebook-aktivitás, a használat gyakorisága az életkorral fordítottan 

arányos, valamint, hogy a fiatal korosztályok a Facebookban elsődlegesen a szórakozás és 

személyes életük színterét látják, míg az idősebbek legfőképpen munkájukkal kapcsolatban 

használják a közösségi hálót (Archambault, Grudin, 2012). A legnagyobb svéd Facebook-

kutatás szerint a nők nagyobb arányban és aktívabban használják a közösségi hálót (Denti et 
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al., 2012). Egy amerikai tanulmány pedig egyértelmű összefüggést mutatott ki az életkor és az 

ismerősök száma között, a 15-30 éves fiataloknak tizenegyszer több ismerősük van a 

Facebookon, mint az 50 feletti idősebbeknek (Quinn, Chen, & Mulvenna, 2011). A 

pszichológiai megközelítések a személyiségjellemzők, leggyakrabban a Big Five és a 

Facebook-használat, aktivitás, ismerősök száma összefüggéseit vizsgálták, megállapításaik 

alapján kiolvashatók, megjósolhatók az egyén személyiségvonásai Facebook-profiljának 

tartalmaiból (Ryan, Xenos, 2009; Golbeck et al., 2011; Moore és McElroy, 2012). (A Big 

Five ötfaktoros személyiségmodell és arra épülő személyiségteszt, amely öt dimenzióban 

vizsgálja a személyiséget: extroverzió-introverzió; együttműködés; lelkiismeretesség; 

stabilitás – neurocitás; élményekre való nyitottság.) A Big Five-on kívül a nárcizmus és a 

Facebook-használat kapcsolatát vizsgálták, összefüggést kimutatva a narcisztikus 

személyiségjegyek és az aktívabb Facebook-használat, gyakoribb állapotfrissítés és több 

megosztás között (Buffardi, Campbell, 2008; Ryan, Xenos, 2009; Mehdizadeh, 2010). 

 

Facebook-tevékenységek, aktivitások (Mit?) 

A Facebook közösségi szolgáltatása többféle információs és szociális jellegű tevékenységhez 

nyújt teret. Alapvető Facebook-tevékenység az ismerősök bejelölése, illetve visszajelölése, 

üzenetküldés, üzenőfalra írás (wall post), megjegyzés, hozzászólás (komment), megjelölés 

(tag), állapotfrissítés (status update), csevegés (chat), lájkolás (like), bökés (poke), 

bejelentkezés egy adott lokációról (check-in), jegyzet írása (note), csoportok létrehozása, vagy 

csatlakozás már meglévő csoportokhoz, mások profiljának nézegetése, vagy részvétel 

Facebookon játszható játékokban (FarmVille, Pet Society, Mafia Wars), valamint a Facebook 

egyéb applikációinak használata. 

 

Joinson (2008) a Facebook-aktivitásokat az alábbi kategóriákba sorolta (Ujhelyi, 2014): 

kapcsolatok ápolása; hasonszőrűek felkutatása (hasonló emberekkel való kapcsolat felvétele, 

csoportokhoz való csatlakozás); fotók posztolása és nézegetése; játékok, applikációk, kvízek 

használata; „nyomozás‖, mások profiljának és tevékenységének figyelése; mások társas 

hálózatának feltérképezése. 

 

Evans és munkatársai (2012) demográfiai jellemzők, motiváció és tevékenység alapján hat 

Facebook-felhasználói típust különböztettek meg:  

– Fans – a rajongók (a használók 18%-a), akik azonos politikai, művészeti, zenei 

érdeklődésű csoportokhoz csatlakoznak;  

– Branders – az önreklámozók (16%), akik többnyire inkább nyilvános, mint privát 

hálózatként használják a Facebookot, üzleti célra, önpromócióra, illetve társadalmi 

tőkefelhalmozás céljából;  

– Social-Searchers – a keresők (22%) főként tájékozódásra, hírek keresésére, elsősorban 

média eszközként használják a Facebookot; 

– Influencers – a befolyásolók (17%), véleményformálók, akik információkat, videókat, 

linkeket osztanak meg profiljukon keresztül;  

– Gamers – a játékosok (4%) Facebookon töltött idejüknek nagy részében leginkább a 

játékokat, és applikációkat, online kuponokat használják, és jellemzően ugyanannyi aktivitást 

folytatnak idegenekkel, mint ismerősökkel; 

– Neutrals – a semlegesek (23%), akik a legritkábban és a legkevésbé aktívan használják a 

Facebookot és különböző szolgáltatásait, tevékenységük csupán a legközelebbi családi vagy 

baráti köreikkel való kapcsolattartásra szorítkozik. 
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A Facebook-használat jellemzői. (Hogyan?) 

A Facebook-használat hogyanjára választ kereső kutatások középpontjában az énbemutatás és 

identitáskommunikáció áll. Az énbemutatásra vonatkozó kutatások alapkérdése, hogy 

mennyiben fedi a Facebook profilon bemutatott online identitás a profil tulajdonosának valódi 

(offline) személyiségét. 

Gosling és munkatársai (2007) 133 felhasználói profilt vizsgáltak (Gosling et al., 2007). A 

profil oldalak információinak független személyek által értékelt adatait vetették össze a profil 

tulajdonosának önértékelésével és ismerőseinek értékeléseivel. Az eredmények erős 

korrelációt mutattak online és offline személyiség között. Más kutatások is hasonló 

eredményre vezettek online és offline identitás kapcsolatát illetően, a közösségi hálón 

létrehozott profil meglehetős pontossággal közvetíti tulajdonosa személyiségét (Waggoner et 

al., 2009; Weisbuch et al., 2009, Back et al., 2010). Az ún. kiterjesztett valóság hipotézis 

(Back et al., 2010) lényege, hogy a Facebookon létrejövő kapcsolati háló elsődlegesen a valós 

(offline) kapcsolatokra, barátságokra épül, illetve a valós viszonyok működtetését terjeszti ki 

az online kommunikációs térben, ami egyben korlátozza is az egyént abban, hogy a korábban 

megismert, elfogadott, elvárt személyiségétől eltérő képet mutasson. Az „offline to online‖ 

tendencia érvényesülésének következménye tehát a Facebook-profilok többségének 

hitelessége, a felhasználók saját néven, hiteles személyes adatok, valós információk 

közzétételével vesznek részt a közösségben (Lampe et al., 2006; Lampe et al., 2007; Pempek 

et al., 2009; Ross et al., 2009). Ezzel együtt a kommunikáció online formája bizonyos határok 

között mégis lehetőséget teremt az identitás formálására, konstruálására, idealizálására 

(idealizált virtuális identitás hipotézis – Manago et al., 2009). Az önbemutatás azon 

folyamatához, mely során személyiségünket igyekszünk pozitívabban, jobb fényben 

feltüntetni, az online térben új stratégiák társulnak. Zhao és munkatársai (2008) (Yurchisin és 

munkatársai nyomán, 2005) kifejezésével a felhasználók a Facebookon egy „remélt lehetséges 

én‖-t (hoped-for possible self) jelenítnek meg, egy olyan selfet, melyet a valóságban 

(különböző okokból) nem tudnak kifejezésre juttatni.  

 

Énmegjelenítését, identitáskommunikációját a felhasználó elsősorban maga alakítja profilján 

közzétett tartalmakkal, saját döntése, hogy milyen és mennyi információt ad közre magáról 

Facebook-profilján, ugyanakkor profilja megtekintésekor egyéb tényezők is befolyásolják a 

látogató felhasználóról szerzett benyomásait, többek közt például az ismerősök száma és 

jellemzői. Az ismerősök száma, illetve karakterisztikája indirekt módon befolyásolja a profil 

által közvetített identitást. Vizsgálták a népszerűséget, a vonzó, attraktív megjelenés és az 

ismerősök számának összefüggéseit. Korrelációt mutattak ki a felhasználók ismerőseinek 

száma és a vonzóerő között (Walther et al., 2009). Egy tanulmány kimutatta, hogy az 

ismerősök növekvő száma pozitívan befolyásolja a felhasználó megítélését, úgy 300 

ismerősig, afelett azonban a hitelesség megkérdőjeleződésével csökken ez a hatás (Tong et al., 

2008). Egy másik tanulmány arról számolt be, hogy a felhasználó üzenőfalán posztolók 

vonzereje, attraktivitása pozitívan hat a profil tulajdonosának megítélésére, azaz vonzóbbnak 

találják (Walther et al., 2008).  

 

Az önbemutatási stratégiákkal összefüggésben a kutatások egy része az eltérő társadalmi 

közegek összeéréséből, átfedéséből eredő esetleges szerepkonfliktusok kérdését veti fel. Azok 

a különböző társadalmi szerepek (partner, kolléga, alkalmazott, családtag, barát…), amelyeket 

a való életben eltérő közegben és kontextusban működtetünk, a Facebook online 

közösségében átfedésbe kerülnek, összeérnek, ami problematikussá teszi az egyén 

megnyilatkozásait, információközlését, valamennyi szociális szféra és szerep elvárásainak 

való megfelelését (Lampinen et al., 2009; Binder et al., 2009). 
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A Facebook-használat hogyanjára vonatkozó további kutatások a személyesség és 

nyilvánosság, a magánélet és közélet paradoxikus összefüggéseit vizsgálták. A személyes 

adatok megosztása, nyilvánossá tétele alapvető adatvédelmi kérdéseket vet fel és számos 

kockázatot rejt magában, a pletykától a lejáratásig, a nem kívánt kapcsolattól a zaklatásig, az 

adatokkal való visszaéléstől a kiszolgáltatottságon át az identitáslopásig (boyd, 2008; 

Taraszow et al., 2008; Debatin et al., 2009).  

A Facebook folyamatosan fejleszti átfogó adatvédelmi rendszerét, a kockázatok mérséklése 

azonban a felhasználók tudatosságának erősítésével lehetséges.  A kezdetek óta a felhasználók 

hozzáállása a személyes információk megosztásával, veszélyeivel, illetve a személyes adatok 

védelmével kapcsolatosan érzékelhetően változott. Ebben a témában az egyik első átfogó 

tanulmány a Carnegie Mellon University 4000 hallgatója részvételével készült (Gross, 

Acquisti, 2005), amelyből az derült ki, hogy a Facebook felhasználók kevéssé tudatosak és 

felelősek a személyes adataik közzétételét illetően, a résztvevők több mint 50 százaléka 

megosztotta aktuális lakcímét, 40 százaléka a telefonszámát, és jellemzően nem foglalkoztak 

a Facebook adatvédelmi beállításaival. A későbbi felmérések a Facebook biztonsági 

beállításainak értőbb használatáról, a felhasználók tudatosabb attitűdjéről, a nyilvánosság 

óvatosabb, körültekintőbb kezeléséről számoltak be. (Lewis et al., 2008; Fogel, Nehmad, 

2009; Dey et al., 2012;). Ugyanakkor egyes tanulmányok arra mutattak rá, hogy különbség 

van az adatvédelmi kérdésekre adott válaszok és vélemények, illetve az ezzel kapcsolatos 

megfigyelt tényleges viselkedés között (Acquisti, Gross, 2006; Christofides et al., 2009;  

Stutzman, Kramer-Duffield, 2010) 

 

Facebook-használat motivációi (Miért?) 

Ujhelyi Adrienn (2014) a Facebook-használathoz fűződő motivációkat Katz, Gurevitch és 

Haas (1973) tipológiáját követve rendszerezi: 

 

Szociális integratív szükségletek: 

A Facebook alapvető funkciója szociális, elsődlegesen a társas szükségletek kielégítésére 

irányul. A tanulmányok többsége a csatlakozás legfőbb motivációjaként az ismerősökkel, 

barátokkal való kapcsolattartás lehetőségét jelölte meg (Ellison et al., 2006, 2007; Joinson, 

2008). A Facebook használata tehát egyrészt egyszerű és praktikus lehetőség a meglévő 

kapcsolatok fenntartására, kiegészítve a kapcsolattartás hagyományos formáit, másrészt a 

régebbi, távolabbi ismeretségek, rövidéletű kapcsolatok működtetésére és hatékony 

bevonására a társadalmi tőke rendszerébe (Ellison et al., 2007; J. Lewis, West, 2009). A 

Facebook-jelenlét a folyamatos kommunikáció lehetőségével a szociális kötelékek 

fenntartásának, stabilizálásának lehetőségét teremti meg. A folyamatos visszajelzések, 

támogató megnyilvánulások szociális funkciója evolúciós gyökerekre vezethető vissza, az 

állatvilágban fontos szerepet játszó kurkászáséhoz hasonlítható. Az emberi társadalomban a 

kurkászás helyettesítője a mosoly, a beszélgetés, a pletyka, „small talk‖ (Tufekci, 2008). 

Csermely Péter szóhasználatával élve a „pótpótvakargatásokban‖ (szintén utalva egy 

majomcsaládban egymás vakargatásával erősített kapcsolatokra, kohézióra) a modern 

technológiával nemcsak, hogy az eredeti vakargatást beszélgetés, de az interakcióban a 

személyes jelenlétet virtuális jelenlét helyettesíti. A „pótvakargatások‖ azonban a 21. századi 

társadalmak és a személyiség egyik legfontosabb stabilizálói (Csermely, 2005; Csermely 

Péter et al., 2009). 

 

Személyes integratív szükségletek: 

A Facebook-jelenlét másik fontos funkciója az énmegjelenítésben, az identitásépítés 

folyamatában és identitáskommunikációban, önkifejezésben betöltött szerepe. A kutatások 

zömében arra az eredményre jutottak, hogy az ismeretségi háló a valós szociális tér online 
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kiterjesztése, ahol a virtuális tér kapcsolatrendszere a reálist támogatja. A Facebook-

ismeretségekre érvényes „offline to online‖ trendből adódóan a felhasználók online 

bemutatkozása nem térhet el gyökeresen offline megismert énjüktől, a már említett kutatások 

is igazolják, hogy a közösségi hálón létrehozott profil meglehetős pontossággal közvetíti 

tulajdonosa személyiségét (Waggoner et al., 2009; Weisbuch et al., 2009, Back et al., 2010). 

Ugyanakkor a felhasználóknak személyes profiljuk kialakításával lehetőségük van arra, hogy 

önmagukat jobb fényben tüntessék fel, valós személyiségükbe – tudatosan vagy nem 

tudatosan – kívánt, vágyott személyiségelemeket vetítsenek, online énjüket, identitásukat 

megkonstruálják, online és offline identitások sajátos elegyét, variációját, kompromisszumát 

teremtve meg. A fényképek megosztása, kiválasztása, szelekciója révén, azzal, hogy olyan 

képeket választ, amelyek – nézete szerint – vonzóbbnak, divatosabbnak, társadalmilag 

aktívabbnak mutatják, – tudatosság és szándékosság nélkül is – arra készteti az egyént, hogy 

alkosson, bemutasson, létrehozza karakterének online változatát. 

 

Kognitív szükségletek: 

A Facebook-használatának alapvető motivációja a könnyű, gyors és költséghatékony, ezáltal 

kényelmes (Shambare és Mvula, 2011) információszerzés lehetősége (Joinson, 2008). A 

felhasználó számára elfogadott, hiteles személyektől tájékozódik, a közösségi háló a fiatalok 

többségének elsődleges információforrásává vált. 

 

Affektív szükségletek: 

A Facebook-felhasználók általános megítélése a közösségi hálóra, inkább, mint a szórakozás, 

a szabadidő kellemes eltöltésének eszközére tekint, eltávolítva a munka, az iskola, a tanulás 

terepétől. A Facebook elsődlegesen a mindennapi kapcsolattartás, a szociális interakció online 

eszköze és terepe, a kialakított emocionális kötődések, a kapcsolatok működtetése során átélt 

érzelmi, indulati élmények állandó motivációt jelentenek. 

A Facebook folyamatosan bővülő alkalmazásaival és fejlesztéseivel emellett számos további 

lehetőséget nyújt a szórakozásra, az élményszerzésre, a felhasználók a megosztott 

tartalmakkal, képekkel, videókkal, írásokkal, mémekkel egyúttal élményeket, emóciókat 

osztanak meg. 

 

Menekülés szükséglete: 

Egyes kutatásokban a résztvevők facebookozásuk egyik fő motivációjaként az unalom 

elűzését nevezték meg, szerintük a Facebook használat egyszerű időtöltés az unalom ellen 

(Lampe et al., 2006, 2008), a halogatás, a figyelemelterelés eszköze (Wright, 2010). 

Ugyanakkor mások arról számoltak be, hogy a felhasználók elfoglaltságaik mértékétől 

függetlenül fordítanak időt facebookozásra, vagyis nem elsősorban unaloműző tevékenység 

(Pempek et al., 2009; Wilson et al. 2012). 

 

A Facebook-használat következményei (Milyen hatással?) 

A kutatók a Facebook-jelenlét és használat életünkre gyakorolt hatását individuális, 

interperszonális és társadalmi szinten tanulmányozták. Meg kell jegyezni, hogy a kutatások 

hatásvizsgálataikban többnyire korrelációs módszert alkalmaztak, melyben a tényezők 

együttjárása nem feltétlenül ok-okozati összefüggést jelent. 

Egyéni szinten a Facebook-használat intenzitása és az önértékelés, önbecsülés (Gonzales, 

Hancock 2011), a kapcsolati tőke (Valenzuela et al., 2009), a magány (Burke et al., 2010) és a 

szubjektív jóllét (Mehdizadeh, 2010; Denti et al., 2012) összefüggéseit vizsgálták.   

2010-ben 1193 résztvevővel végzett felmérés arról számolt be, hogy csökkent a magányosság 

érzése és erősödött a kapcsolati tőke hatása azok körében, akik folyamatos interakcióban 

vannak másokkal a Facebookon, míg azok körében, akik passzívan követik ismerőseik 
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bejegyzéseit, feltöltéseit, anélkül, hogy aktívan bekapcsolódnának a kommunikációba, nőtt a 

magányosság érzete (Burke et al., 2010). Egy másik kutatás a résztvevők érzelmeinek 

fiziológiai indikátorait mérte öt percen keresztül facebookozás közben, azok esetében, akik 

közvetlen kapcsolatba, interakcióba kerültek másokkal (ismerőseik profiljára kattintottak és 

posztoltak, kommenteltek, üzentek…), az indikátorok kifejezettebben mutatták ki az 

örömérzetet, mint azoknál, akik passzívan böngésztek a Facebook-oldalak között (Wise, 

Alhabash, & Park, 2010). A hatásokat illetően a legtöbb kutatás különbséget mutatott ki a 

passzív és az aktív Facebook-használat között, valamint rövidebb és hosszabb időtávlatban is 

eltérő hatásokat tapasztaltak. Megállapították, hogy a passzív Facebook-jelenlét, mások 

oldalainak kommunikációt és interakciót nélkülöző monitorozása negatív következményekkel 

járhat, önértékelési zavarokat okozhat, csökkentheti az egyén önbizalmát, önbecsülését, 

önmagával és az életével való elégedettségérzetét és erősítheti az irigység (Krasnova et al., 

2009), vagy a magány (Burke et al., 2010) érzését. Ennek hátterében a felhasználók 

önmagukat jobb színben, sikeresebbnek feltüntető idealizált énreprezentációi, életélvező és 

boldogságot közvetítő tartalommegosztásai állnak, amelyeket látva a passzív megfigyelő úgy 

érezheti, mások élete sokkal jobb, boldogabb és tartalmasabb, mint a sajátja. Ezzel szemben a 

Facebook közösségben való aktív részvétel stabilizálhatja és növelheti az egyén társadalmi 

tőkéjét (Ellison et al., 2007; Valenzuela et al., 2009), a folyamatos és többnyire pozitív 

visszajelzések révén érzelmi támogatást nyújt (Ellison et al., 2007) és pozitívan hathat a 

szubjektív jóllét érzetére (Mehdizadeh, 2010). 

Mindez azt is jelenti, hogy a Facebook és a kapcsolati tőke viszonya, működtetésének 

mértéke, illetve e tekintetben a Facebook-használat előnyeinek kihasználása bonyolultabb 

összefüggéseket mutat, több tényező, a Facebook-használók eltérő személyiségét, aktivitását, 

tevékenységét is magában foglaló összetettebb pszichológiai és szociológiai folyamatok 

függvénye.  

A facebookozás egyénre gyakorolt hatásait vizsgáló pszichoszociológiai kutatások központi 

témája a függőség, az addikció. A Bergeni egyetem kutatói (Andreassen et al., 2012) 

kifejlesztettek egy 18 itemes skálát a Facebook-addikció mérésére (Bergen Facebook 

Addiction Scale (BFAS) – Facebook addikciós skála). 423 fővel végzett vizsgálatuk 

eredményei alapján megállapították, hogy a fiatalabbak, a szorongók és a nők 

veszélyeztetettebbek a Facebook-függőségre. 

 

Interperszonális szinten a kutatók vizsgálták a Facebook-részvétel párkapcsolatokra gyakorolt 

hatását, a folyamatos megfigyelés és nyomon követés lehetőségéből adódó negatív 

következményeket, a Facebook-féltékenységet (Facebook jealousy) (Muise et al., 2009; 

Elphinston és Noller, 2011; Tokunaga, 2011). Egy magyar mintán végzett felmérés (Rőmer és 

Fekete, 2014) alátámasztva a korábbi kutatások eredményeit megállapította, hogy az 

alacsonyabb önértékelés magasabb Facebook-féltékenységi értékkel jár, a szorongás és a 

Facebook okozta féltékenység között, valamint a Facebookon töltött idő és a féltékenység 

mértéke között pozitív kapcsolat van, illetve hogy az alacsonyabb szintű párkapcsolati 

bizalom magasabb fokú Facebook-féltékenységhez vezet. 

Interperszonális szinten a Facebook-használata a tanítási-tanulási folyamatban, a diák-diák, a 

tanár-diák, és a tanár-tanár kommunikációban is érzékelhető változásokat eredményezett 

(Hew, 2011). A kutatások többsége a Facebook-jelenlétnek és aktivitásnak a diákéletre 

gyakorolt pozitív hatásáról számolt be. A Facebook segíti az azonos intézménybe járó diákok 

összetartozás-élményének, illetve az intézményhez tartozás érzésének kialakulását, illetve 

erősíti azt (Stern, Taylor, 2007). „Social glue" kohéziós szerepét hangsúlyozzák az egyetem, 

illetve a campus életébe való beilleszkedésben, illetve megkönnyíti az elszakadást az 

otthoniaktól (Madge et al., 2009). Csökkenti a campuson kívül lakó diákok hátrányát a 

campuson élőkkel szemben az összetartozás élményének megélését illetően. Az így kialakuló 
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pozitív attitűd pedig jó irányba befolyásolhatja tanulmányaikat (Dorum et al., 2010). A 

Facebook megkönnyítheti a tanárokkal való kommunikációt azoknak az egyébként félénkebb, 

visszahúzódóbb diákoknak, akik az osztályteremben nehezebben nyílnak meg (Bosch, 2009). 

A tanári Facebook-jelenlét és megnyilatkozás pedig növelheti a tanár hitelességét, 

megbízhatóságát a diákok szemében, ezen keresztül pozitívan befolyásolja a tanulók 

motivációját az adott tantárggyal kapcsolatban, ugyanakkor visszatetsző lehet a tanár túlzó 

kitárulkozása, bizalmaskodása (Mazer et al., 2007, 2009). A Facebook pedagógiai aspektusait, 

diákok és tanárok Facebook-használatát és attitűdjét vizsgálta Tóth-Mózer Szilvia és Lévai 

Dóra (Facebook-kutatás 2011), valamint az oktatás online kiterjesztésének, illetve a Facebook 

oktatásba integrálásának lehetőségeit.  

A Facebook negatív társas következményei között kiemelendő a bullying és cyberbullying 

jelensége, azaz az iskolai kortárszaklatás, illetve annak elektronikus formája (Festl és Quandt, 

2013; Domonkos, 2014), a verbális támadástól, bántó üzenetek küldésétől a valótlan 

információk terjesztésével történő befeketítésen át a kiközösítésig, az agresszióig, vagy a 

szexuális zaklatásig. 

A Facebook egyéni- és csoportkapcsolatokra gyakorolt pozitív és negatív hatásaira irányuló 

kutatások vizsgálták továbbá a munkahelyi, kollegiális kapcsolatokat (Skeels, Grudin, 2009), 

munkáltatók és munkavállalók (Kluemper, Rosen, 2009; Bohnert, Ross, 2010), vállalkozók és 

ügyfelek, kereskedők és fogyasztók (Dholakia, Durham, 2010), szülők és gyermekek 

(Madden et al., 2012) Facebook-interakcióit, valamint az eltérő társadalmi közegek esetleges 

összeérésének, átfedésének következményeit (Lampinen et al., 2009; Binder et al., 2009). 

 

A Facebook jelenségének társadalmi szintű következményeiről főként esettanulmányok 

olvashatók, melyek a közösségi háló társadalmi folyamatokban betöltött szerepére és a 

Facebook társadalom erejére hívják fel a figyelmet. Világszerte történtek olyan események, 

katasztrófahelyzetek, politikai mozgalmak és demonstrációk, háborús folyamatok, 

amelyekben a Facebook kiemelt figyelmet kapott. Nyilvánvalóan a Facebook nem válthat ki 

forradalmi eszméket, a társadalmi problémák, megmozdulások, forradalmak okai, 

következményei, eredményei nem vezethetők vissza a közösségi hálózatokra, melyek 

eszközei, nem katalizátorai az eseményeknek. Ugyanakkor hozzáférhetősége, 

költséghatékonysága, az információáramlás gyorsasága és határtalansága révén a közösségi 

média szerepe a mozgósításban, a nyilvánosság erejében, a folyamatok dinamikájában 

tagadhatatlan és elvitathatatlan. A közösségi média mozgósító és megerősítő erejének 

emblematikus példája a 2011-es arab tavasz, amely során az online közösségi felületek a 

társadalmi és politikai aktivizmus, a szervezés és mozgósítás, valamint a véleményformáló és 

mobilizáló politikai viták új színterévé váltak (Harb, 2011; Iványi, 2014). Magyarországon a 

Facebook társadalom erejéről és összefogásáról, a felhasználók mozgósíthatóságáról, 

aktivizálhatóságáról, segítségnyújtásáról győződhettünk meg a 2013. március 15-i 

hóviharban. A politikai részvétel és aktivitás vonatkozásában a közösségi hálózatok, 

kiváltképp a Facebook közösségépítő, összetartó és mobilizáló ereje kiemelkedő szerephez 

jutott a 2012. decemberi diáktüntetések (Bolcsó, 2013) és a 2013-as budapesti 

Egyetemfoglalás (Kende et al., 2014) teljes időszakában. 

 

A közösségi hálózatok mozgósító, mobilizáló erejében jelentős szerepet kapnak az erős 

kapcsolatokon felül a hálózat gyenge kötései is, azaz az említett példák is alátámasztják a 

hálózati megközelítés megállapításait a társadalmi tőke kiemelten fontos részét képező 

gyenge kapcsolatok „erősségéről‖, jelentőségéről (Granovetter, 1973, 1983).  

A közösségi hálózat tagja folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart fenn közeli barátaival, 

ismerőseivel, családtagjaival, ezek szűkebb kapcsolati hálózatának erős kötései. Ugyanakkor 

a Facebookon nyomon követheti távolabbi ismerőseit és barátait, ismerőseinek ismerőseit, 
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kevésbé szoros, rugalmas, változó kapcsolatait, amelyek gyenge kötésekként működnek, 

mivel azonban híd-funkciót töltenek be a különböző csoportok között a hálózat, a társadalom 

és a személyiség egyik legfontosabb stabilizálói. Az elmélet alapja, hogy a szoros 

kapcsolatban lévő emberek között az információ szabadon áramlik, így valószínűleg 

valamennyien birtokában vannak ugyanazoknak az információknak. Ezzel szemben a 

távolabbi kapcsolatokban kevesebb az átfedés, a kapcsolathálózatban távolabb elhelyezkedő 

személyek számunkra értékesebb információkkal rendelkeznek, illetve tőlünk távolabbi 

csoportokhoz juttathatnak el fontos információkat. Milgram Kisvilág kísérlete (1967; Travers, 

Milgram, 1969) a Facebook-on belül elvégezve évről évre kisebb számot eredményez, 2008-

ban átlagosan 5,28, 2011-ben 3,74 láncszem szükségeltetett a startembertől a célszemélyig 

(Backstrom et al., 2011). 

 

Kevés számú kutatás foglalkozott kifejezetten a Facebook képi tartalmaival, jelen kutatás 

szempontjából releváns megállapításaik részletesebb tárgyalására az elméleti háttér kifejtése 

során kerül sor. Strano (2008) kérdőíves felmérésében a Facebook-felhasználók profilkép-

választását, profilkép-típusait, a változtatás gyakoriságát, valamint a kép-használat kor és nem 

szerinti eltéréseit vizsgálta. Eredményei szerint a nők gyakrabban változtatják profilképeiket, 

és képeiken gyakrabban jelennek barátnőjük, barátjuk, barátaik társaságában. Férfiak és nők 

egyaránt megosztanak családi és párkapcsolati fotókat, az ilyen témájú képek interpretálása 

azonban eltérő a nők és férfiak körében. Az idősebb Facebook-felhasználók (31 év felettiek) 

ritkábban változtatják profilképüket, és gyakrabban láthatók egyedül fotóikon (Strano, 2008). 

Zhao és munkatársai (2008) 63 hallgató Facebook-profiloldalának tartalomelemzése alapján a 

Facebook profilképeket az énmegjelenítés és identitás-közvetítés implicit formájának vélik 

(„show rather than tell‖ – inkább mutatják, mint mondják). A vizsgált profilok átlagosan 88,4 

fényképet tartalmaztak (Zhao et. al., 2008). 

Egy észt kutatás 713 11-18 éves diák képi önbemutatását vizsgálta Facebook-profilképeik 

alapján. Siibak (2009) szerint a felhasználók képi énmegjelenítése és benyomáskeltése a 

referenciacsoportok elvárásaihoz igazodik, a profilképek aktuális (reális) énképünk, vágyaink 

(„ideális én‖) és céljaink („kell(ene) én‖) alapján folyamatos formálódó identitás-konstrukció 

és re-konstrukció eszközei (Siibak, 2009).  

Mendelson és Papacharissi, (2010) a Facebook-profilokra feltöltött fényképeket mint az 

énbemutatás eszközét, és mint az egyéni élettörténet online vizuális lenyomatait vizsgálták. 

Választ kerestek arra, hogy milyen narratívák és milyen énreprezentációk bontakoznak ki a 

hallgatók fotóalbumaiból, melyek a Facebook közvetítette vizuális retorika meghatározó 

elemei, és hogyan mutatkozik meg az offline identitásra épülő online identitás a különböző 

szerepeknek megfelelő eltérő közönségeket magába foglaló, nyilvános és privát szféra 

szimultán közegében (Mendelson, Papacharissi, 2010). 

Hum és munkatársai (2011) 18-23 éves fiatalok profilképeinek tartalmi és mennyiségi 

összehasonlító elemzése alapján – vizsgálták a profilképek számát, a profilképen szereplők 

számát, fizikai aktivitását, természetességét, illetve pózolását, valamint a különböző 

közönségeknek való megfelelését – nem találtak szignifikáns különbséget nők és férfiak 

képhasználatában (Hum et al, 2011). 

Gülnar, Barci és Cakir (2010) Youtube- és Facebook-kutatásának célja az volt, hogy feltárja a 

személyes fotók és videók megosztásának motivációit. A törökországi Selcuk Egyetem 728 

hallgatójának bevonásával végzett felmérésük a képek és videók megosztásának hét fő 

motivációját tárta fel, fontossági sorrendben: nárcizmus és önkifejezés, média-szereplés, 

időtöltés, információszerzés, a személyes státusz emelése, kapcsolattartás és szórakozás. 

Litt és Stock, (2011) a Facebookon található alkoholfogyasztással kapcsolatos képek 

megtekintése és az alkoholfogyasztáshoz való viszonyulás összefüggését vizsgálták, 
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kísérletük eredményei alapján arra hívták fel a figyelmet, hogy a megosztott fényképek 

szociálisan előírt normaként működhetnek az erre fogékony tinédzserek számára.  

Huang és Park (2013) a kulturális különbségek megmutatkozását az arc és a háttér arányának 

összehasonlításával vizsgálták kelet-ázsiai és amerikai felhasználók profilképein, kimutatva 

az amerikai Facebook-felhasználók közeli, az arcra fókuszáló beállításainak nagyobb arányát 

a kelet-ázsiaiak környezetet, kontextust is magábafoglaló profilképeivel szemben. 

Paula Uimonen (2013) egy tanzániai művészeti főiskola diákjainak profilképein keresztül a 

kulturális identitásépítés és -kommunikáció vizuális aspektusait vizsgálta. 

Jelen Facebook-kutatás elméleti hátterének összefoglalására három fejezetben, három 

megközelítésben, a hálózati kommunikáció, az identitáskommunikáció és a vizuális 

kommunikáció aspektusából kerül sor. Az első fejezet a Facebook technológiai hátterét adó 

internet és az internetes kommunikáció jellegzetességeit, a közösségi média és a közösségi 

háló szempontjából legfontosabb fejlődési szakaszait, valamint a közösségi hálózatok 

kommunikációjában megfigyelhető kommunikációs modelleket tekinti át.  

A második elméleti megközelítés az énbemutatás és benyomáskeltés szakirodalmi 

áttekintésétől, valamint a szükséges énkép és identitás meghatározásoktól jut el az offline és 

online identitás és identitás-kommunikáció összehasonlításáig és a Facebook-identitás 

értelmezéséig. 

Az elméleti rész harmadik fejezete a képről szól. A képek és a képekhez fűződő viszonyunk 

változásának a Facebookon megfigyelhető képhasználat és vizuális kommunikáció 

szempontjából fontos szakaszait, a személyes fotográfia funkcióváltozását, a kép 

demokratizálódását, digitalizálódását, dematerializálódását összegzi. 
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Az internettől a közösségi hálózatokig 

 

Az internet és a világháló gyökerei az 1960-as évekig nyúlnak. 1960-ban Joseph Licklider 

„Man-Computer Symbiosis‖ (Ember-számítógép szimbiózis) című cikkében a szimbiózis 

metaforájával fejezi ki jövőbe vetített elképzelését és reményét az ember és a számítógép 

nagy teljesítményekre képes, hatékony, kooperatív kapcsolatáról, 1962-es írásában pedig 

felveti a hálózatba kötött számítógépek ötletét, Intergalactic Computer Network néven, amely 

lehetővé tenné adatok és programok tárolását és azok elérését a világ bármely pontjáról, 

bármely, a hálózatra csatlakozó számítógépről. 

 

„Az ember-számítógép szimbiózis az emberek és az elektronikus számítógépek közötti 

kooperatív interakció küszöbön álló fejleménye." 

„Tanulmányom célja az ember-számítógép szimbiózis koncepciójának felvázolása és – 

reményeim szerint – kifejlesztésének elősegítése…[…] Reményeim szerint nincs messze 

az az idő, amikor az ember és a számítógép szorosan együttműködik, és az így kialakuló 

kapcsolat olyan gondolkodást tesz lehetővé, amely meghaladja az emberi agy eddigi 

képességeit, az információfeldolgozás új formái pedig túllépnek majd a mai 

információkezelő gépek korlátain." (Licklider, 1960, 4.) 

 

Marshall McLuhan szintén az 1960-as évek elején alkotta meg a globális falu („the global 

village‖) kifejezést, utalva a technológia fejlődésével bekövetkező felgyorsult 

információáramlásra, amely a befoghatatlan méretű világot falusi környezetté szűkítve, tértől 

és időtől függetlenül olyan gyorsan juttatja el az információt az emberekhez, mint egy kis falu 

közösségében. 

 

„Miénk a vadonatúj egyszerreminenütt világ. Az „idő‖ megszűnt, a „tér‖ elenyészett. 

Globális faluban élünk…‖ (McLuhan, 1967, 2012, 63.) 

 

Licklider vagy McLuhan profetikus kijelentései az elektronizált információs korról mára 

nemhogy nem abszurdak, de evidenciaként hatnak, ahogy a számítógép mindennapi életünk 

szerves részévé, a számítógépes rendszerek globális összekapcsolhatóságának gondolata az 

internet valóságává, a kommunikáció természetes közegévé vált. 

Az internetes kommunikáció fejlődésének eddigi története az 1960-as években megjelenő első 

digitális hálózatoktól a World Wide Web-en át a Web 2.0 megjelenéséig vezet. Ezen az úton 

az első lépést az USA Hadügyminisztériumán belül a tudományos technikai eredmények 

katonai célú felhasználásának előmozdítására létrehozott ARPA (Advanced Research Projects 

Agency), majd az 1969-ben négy oktatási intézményt (University of California Los Angeles, 

Stanford Research Institute, University of California Santa Barbara, University of Utah) 

összekötő APRANET (Advanced Research Projects Agency Network) jelentette. Az 1970-es 

években további oktatási és kutatási intézmények csatlakoztak a hálózathoz. 1972-ben 

megszületett az első e-mail program. Az internet – elnevezése eredetileg az angol 

internetworking szókapcsolat rövidüléséből származik, utalva a különböző hálózatok 

összekapcsolódására – az előzménynek tekinthető APRANET és további négy hálózat (az 

angol NPL, az egyesült államokbeli Rand és Merit network, és a francia Cyclades) részleges 

összeolvadásával jött létre. Széleskörű elterjedésében további hálózati kommunikációs 

rendszerek (Because It's Time NETwork, Computer Science NETwork 1981-ben, European 

UNIX Network 1982-ben, National Science Foundation Network, és a European Academic 

and Research Network 1986-ban) játszottak szerepet. 1983-ban az ARPANET-ből 

leválasztották a katonai MILNET hálózatot. Az 1980-as évek végére a rendszer gerincét már 

nem az APRANET, hanem az NSFNET (National Science Foundation Network) alkotta. 
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1990-re az ARPANET megszűnt, átadva helyét a fejlettebb gerinchálózatoknak. Az internet 

kezdetben a kormányszervezetek, oktatási intézmények és kutatóintézetek hálózata volt, mely 

elsődlegesen katonai és szalmai célokat szolgált. Növekedésével egyre szélesebb körben 

hozzáférhetővé válva gyorsan általános kommunikációs és információs médiummá vált. A 

kormányzatok erőteljes kontrollja fokozatosan megszűnt, és a kommunikációs folyamatok 

feletti irányítást egyre inkább a felhasználók vették át, így jött létre a mai fogalmaink szerinti 

internet.  

Az internet paradigmaváltását a World Wide Web megszületése jelentette. Létrejöttéhez 

vezető úton két tanulmányt érdemes megemlíteni. Vannevar Bush As we may think (1945) 

című tanulmányában írta le a Memex gép elvét. A Memex – amely sosem valósult meg – 

egyfajta, asztalba építhető gépesített magánkönyvtár a felhalmozódott tudásanyag 

mikrofilmes tárolására, gyors keresésére és kiadására, és amelyben az adatok tárolása és 

összekapcsolása az emberi asszociációkhoz hasonlóan történik. Theodor Nelson az 1974-ben 

megjelent Computer Lib és Dream Machines köteteiben egy elképzelt globális hipertextuális 

rendszert, a Xanadu-t írja le, amely már egy internetes könyvtárként képzelhető el, a 

történelem során írt valamennyi szöveget magába foglaló, összekötő és online elérhető 

rendszer, „egy mindent felölelő képes enciklopédia-graffiti ország, a Világ Összes Műve‖. 

(Sugár, 1996). 

 

„A Xanadu név Coleridge Kubla kán című költeményéből származik, az «irodalmi 

emlékezet mágikus helyét» jelöli, ahol minden megőrződik. Ez a névválasztás is jelzi a 

hipertext eredendő és mély irodalmi gyökereit. Talán a hipertext az az első komoly 

civilizációs vágyálom, amit a rohamosan fejlődő kompjúter-technológia valósít meg‖ 

(Sugár, 1996, Szűcs, 2012). 

 

Nelson alkotta meg a hipertext (egy nemlineáris, nem szekvenciális, komplex, különféle 

információs egységek csomópontjaiból és azokat összekötő linkekből álló rendszer) és a 

hipermédia (a hipertext audiovizuális és multimédiás elemekkel való kiterjesztése) fogalmát 

(1965) és lényegében megjövendölte a legnagyobb hipertextrendszer, a World Wide Web mai 

technológiáját. A Web alapgondolatát a gyakorlatban először Tim Berners-Lee valósította 

meg az 1980-as években a CERN-ben (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet), a különböző 

intézményekben világszerte dolgozó kutatók közötti információcsere elősegítésére.  

 

„A World Wide Web (világháló) project célja, hogy lehetővé tegye bármilyen 

információ belinkelését. [...] A világháló project eredetileg az atomkutatásokkal 

foglalkozó fizikusok közötti információ, hír és dokumentum megosztásra szolgált. Mi 

azonban nagyon érdekeltek vagyunk abban, hogy kiterjesszük a webet más területekre, 

ezért szervereket hoztunk létre más jellegű információ számára is. Mindenki 

együttműködésére számítunk‖ (Berners-Lee, 1991, Szűts, 2012) 

 

A World Wide Web lényege egy olyan globális információs hálózat, egymással 

hiperhivatkozásokkal (hyperlink) összekötött dokumentumok rendszere, melyet bármely 

felhasználó az internet hálózatán keresztül érhet el. A világháló létrejöttét két dátumhoz 

kapcsolják: 1990-ben Berners-Lee létrehozta a hálózati kommunikációt sztenderdizáló 

protokollt, a http-t, a leíró nyelvet, a html-t, és az első böngészőt és szervert, útjára indítva a 

World Wide Web-et, amely 1991-ben a CERN-ben dolgozó felhasználók számára is 

elérhetővé vált. Hálózata már grafikus felhasználói felületekkel is operált, ami nagymértékben 

megkönnyítette a tájékozódást a kutatók számára. 1993. április 30-án a CERN vezetői 

bejelentették, hogy a világháló technológia mindenki számára szabad és ingyenesen 

hozzáférhető. A World Wide Web az Internet robbanásszerű elterjedését hozta, és néhány év 
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alatt globális médiummá vált. 1993-ban a Web vizuális paradigmaváltása a NCSA (National 

Center for Supercomputing Applications) által fejlesztett Mosaic webböngésző 

megjelenésével indult, amely multimédiás grafikus felhasználói felületén már képeket is meg 

tudott jeleníteni. (Szűcs, 2012) 

1993-ban elindult az első magyarországi World Wide Web szerver is. A Soros Alapítvány, a 

Silicon Graphics Magyarország és a MATÁV együttműködésének eredményeként 1996-ban 

létrejött C3 Kulturális és Kommunikációs Központ a kommunikációval és kultúrával 

kapcsolatos véleménycserék és újítások nyilvános színtereként segítette az új médiumok, 

többek között az Internet széleskörű elterjedését, innovatív használatát. Erre a célra kialakított 

Internet Műhelyekben a látogatók előzetes bejelentkezés után ingyenesen ismerkedhettek a 

világhálóval, szörfölhettek a neten. Ebben az évben jelent meg a Heuréka, az első hazai 

keresőszolgáltatás. Az internetes üzenetek küldésére először a nemzetközi Hotmail, majd a 

Soros Alapítvány C3 Kulturális és Kommunikációs Központja által kifejlesztett, 1997-ben 

induló Freemail nyújtott ingyenes lehetőséget. Ezekben az években a legkorábbi netes 

kommunikációs formák egyike, az email jelentette az internetes kommunikáció fő irányát, de 

a fejlesztéseknek köszönhetően az interakció lehetőségei és terei rövid időn belül kibővültek.  

Az interneten zajló kommunikáció a társadalomszerveződés korábban nem látott formáit teszi 

lehetővé, közösségek spontán önszerveződését, illetve a közösségeken belüli közvetlen 

kommunikáció akár egyidejű többcsatornás megoldásait. (Rheingold 1993; Castells 2000; 

Vályi, 2004) 

A weboldalak, híroldalak, portálok integrálják a különböző kommunikációs lehetőségeket a 

közös érdeklődés mentén, lazán szerveződő közösségeik számára. A levelezőlistákban a 

résztvevők saját nevükkel, emailcímükkel szerepelnek, aszinkron (e-mail), írott, hosszabb 

üzenetekkel kommunikálnak. A chat, csevegő- vagy társalgószobákban „nick‖ néven belépő 

beszélgetők rövid szöveges üzenetek formájában szinkron (real-time, synchronous) 

kommunikációt folytatnak. A webes fórumokon, melyek egy adott téma megvitatására 

szerveződnek, a kommunikálók szintén többnyire nicknéven, de aszinkrón (delayed, 

asynchronous) módon vesznek részt. A blogok – elnevezése a weblog kifejezés 

lerövidítésével jött létre – internetes naplók, melyek lényegében gyakran (naponta) frissített, 

egyedi stílusú, többnyire személyes tematikájú és hangvételű honlapok. A bloggerek 

ritkábban valódi nevükön, gyakrabban nicknéven írnak, dátumozott formában, általában 

fordított időrendi sorrendben (a legfrissebbtől a régebbi felé) haladva jelenítik meg 

bejegyzéseiket (poszt), linkekkel, képekkel, esetleg mozgóképpel, hanganyaggal tűzdelve, 

melyekhez az olvasók megjegyzéseket (komment) fűzhetnek, aszinkrón kommunikációt 

folytatva. Az online játszható szerepjátékokban, virtuális világokban a résztvevők 

avatarjaikon (virtuális alterego) keresztül kommunikálnak.  

A világhálót létrehozó alapvető célkitűzések a Web 2.0 megjelenése és elterjedése nyomán 

tapasztalható fordulattal látszanak beérni. A Web 2.0 valójában nem technikai újítás, azok az 

informatikai megoldások, amelyek a Web 2.0-hoz társított alkalmazások sajátjai már 

korábban is léteztek, azonban a szélessávú internet-hozzáférés elterjedésével kerültek 

előtérbe. Ugyanakkor a Web 2.0 kifejezés közismertté vált annak a folyamatnak a 

megnevezésére, amelyben az internet megjelenítő eszközből felhasználói és fejlesztői 

platformmá válik, és amelyben a hangsúly a közzétételről a megosztásra, a 

tartalomszolgáltatásról a tartalom-előállításra, a passzív jelenléttől az interaktív és aktív 

részvétel felé, a szerkesztői központú professzionális médiától a közösségi média felé 

tolódott. Ezek a változások a szolgáltatói és felhasználói attitűdök és gyakorlatok tekintetében 

valóban új korszakot jelölnek. Ez egyúttal új kommunikációs formák és színterek elterjedését 

jelenti az utóbbi évek internetes kommunikációjában, melyben a Web 2.0 alkalmazások váltak 

dominánssá, többek közt a mikroblogok, wikik, kép- és videó-megosztó oldalak, közösségi 

hálózatok. A web 2.0 egyúttal a korábban zömében statikus és textuális tartalom mellett a 
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multimédiás tartalom, hang-, kép-, és mozgóképi információk elterjedését is jelenti. (Mátyus, 

2007; Szűts, 2012) 

 

„A web 2.0 olyan új kulturális tudást teremtett, amely csak minimális kompetenciát és 

technikai hozzáértést vár el felhasználójától, és […] a médiatartalmak előállításában az 

embereknek korábban elképzelhetetlennek vélt tömege vehet részt.‖ (Gelegonya 2011, 

96.) 

 

A közösségi média (user-generated, consumer-generated media) előretörésével a társadalmi 

szerveződés új formái és színterei jelentek meg (mikroblogok, videó- és fotómegosztó 

oldalak, flashmobok, közösségi hálózatok), kitágítva a 21. század emberének információs, 

kommunikációs és kapcsolati horizontját. A közösségi média népszerűségének, dinamikus 

terjedésének legfőbb oka, amely az említett valamennyi webalkalmazás sajátja, illetve amely 

a hagyományos médiától megkülönbözteti, hogy olyan kommunikációs eszköz, amely az 

online megjelenési lehetőségeket aknázza ki annak érdekében, hogy ne csak információt 

nyújtson, hanem az interaktivitás, a dialógus, a többirányú kommunikáció lehetőségét is. 

Médiaelméleti megközelítésben a közösségi média megjelenésével az internet az egyes 

egyének közötti (one-to-one) kommunikáció több, különböző lehetősége és a hagyományos 

tömegkommunikáció broadcast egyén a tömeghez (one-to-many) modellje mellett a közösség 

tagjai között zajló tömeg a tömeghez (many-to-many) kommunikáció első valódi lehetőségét 

nyújtja. (Vályi, 2004; Szűts, 2013) 

A közösségi médián belül az utóbbi években a legnagyobb népszerűségre a közösségi 

hálózatok (social networks) tettek szert. A közösségi hálózatok olyan webes alkalmazások, 

amelyek online kapcsolatot biztosítanak a felhasználók között. Szolgáltatásaik révén a 

felhasználó publikus vagy félpublikus profiloldalt hoz létre magának egy behatárolt 

rendszerben, amely összeköttetést biztosít a felhasználók között, és amelyben a felhasználó 

kapcsolatokat alakíthat ki, és tarthat fenn különböző kommunikációs csatornákon keresztül, 

követheti barátai, ismerősei bejegyzéseit, megnézheti és áttekintheti kapcsolatait és mások 

kapcsolatait. Más online csoportoktól vagy közösségektől eltérően nem téma, érdeklődési kör, 

feladat mentén, hanem emberek köré szerveződnek. (boyd, Ellison, 2007)   

A közösségi hálózatok között a legnépszerűbb a 2004-ben Mark Zuckerberg, a Harvard 

Egyetem akkor másodéves hallgatója által alapított Facebook, amely az eleinte barátokat, 

évfolyamtársakat magába foglaló kis csoportból mára a legnagyobb és egyben legnagyobb 

hatású ismeretségi hálózattá, a világot behálózó online közösséggé lett.  

 

Kommunikációs modellek a közösségi hálózatok kommunikációjában 

 

Horányi Özséb gondolatmenete és megfogalmazása szerint az emberiség történetében a 

kommunikációs eszközöknek (a technológiának) négy forradalma zajlott le: az orális kultúrák 

korszaka, a beszélt emberi nyelv megjelenésével; az irásbeliség első korszaka a beszéd 

rögzítésére szolgáló eljárások (pl. hieroglifa, piktogram, írás) megjelenésével; az irásbeliség 

második korszaka vagy a Gutenberg-galaxis korszaka a nyomtatás megjelenésével; és az 

elektronikus korszak az elektronikus (tömeg)kommunikáció megjelenésével. Jelenleg is tart 

az elektronikus kommunikáció második forradalma az internet, a számítógépek közvetítette 

kommunikáció (CMC: computer-mediated communication) megjelenésével. A technológiai 

változások jelentős hatást gyakoroltak a kommunikációra, és jelentős változásokat idéztek és 

idéznek elő a kommunikáció tágabb környezetében, a társadalomban és a kultúrában is.  

Megváltozott a kommunikátumnak (adott információ) térben való lokalizáltsága: az orális 

kommunikátum (beszéd) térben szigorúan lokalizált (a közvetlen emberi kommunikációnak 

helyben részesei kell legyünk); az írásos feljegyzés (könyv, fotó, film) ugyan lokalizált, de 
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szállítható, másolható; a számítógépes hálózaton jelen lévő kommunikátum voltaképpen nem 

lokalizálható. Megváltozott a kommunikátumok elérhetőségének módja, és jelentősen 

lecsökken az elérési idő is. „A szó elszáll‖, a beszéd korszakában a tudás birtokosának 

élethosszától, a szájhagyománytól, illetve az egyéni és kollektív emlékezettől függ a 

kommunikátum elérhetősége, amelyhez face-to-face kommunikációs szituációra, így akár 

jelentős fizikai távolság leküzdésére van szükség. Az írott (nyomtatott) információk 

elérésének módját tekintve az elszemélytelenedés jellemző, ez az elérhetőség esélyének 

megnövekedését is jelenti. Térben korlátozottak, viszont maradandóak (élethossza korlátozott, 

de másolható). A számítógépes hálózat közvetítette kommunikátum elektronikus úton, szinte 

a megalkotás befejeztével képes eljutni térben a hálózat bármely pontjára és elvben tetszés 

szerinti ideig tárolható, elérésének módja korlátozható. Jelentősen megnövekedett egy adott 

információt (a kommunikátumot) elérők száma: a beszélt szöveget csak a jelenlévők érik el 

közvetlenül, az írott és különösen a nyomtatott szöveget akár már tömegek is elérhetik 

változatlan formában és akár egyidejűleg, a számítógépes hálózat a kommunikátumok 

korlátlan és egyidejű elérhetőségét biztosítja még szélesebb tömegek számára. Jelentősen 

változott a kommunikátum struktúrája: az orális kommunikátum struktúrája lineáris, a klisék, 

a közel azonos dolgok közel azonos ritmikus struktúrája jellemzi, az írott kommunikátum 

struktúrája alapvetően lineáris, bár megjelenik a nem-lineáris is (utalás, lábjegyzet, index), de 

használata nehézkes. Az elektronikus kommunikátum jellegzetes és hatékony 

megnyilvánulása a hypertext. (Horányi 1997). 

 

„Ha a gyerekek az űrbeli gyarmatokon születnek majd, akkor is tartanunk kell velük a 

kapcsolatot. Papírt nem postázhatunk, de hypertextet igen.‖ (Nelson, 1996) 

 

A kommunikációban bekövetkező változások a kommunikáció fogalmának újragondolását 

tették szükségessé, ennek nyomán számtalan kommunikációs elmélet született. A különböző 

kommunikációs iskolák a kommunikáció más-más aspektusát tekintik a kommunikáció 

központi kérdésének. A kommunikáció tranzakciós/ transzmissziós felfogása (Shannon-

Weaver, Schramm, Jakobson, Barnlund, Berne) a kommunikáción az információ átadását érti 

adó és vevő között, amely a kommunikáció egyéb tényezőivel egészül ki az egyes 

modellekben, mint a visszacsatolás (feedback), a kontaktus, a kontextus, és a jelentés. A 

szimbolikus interakcionizmus irányzatának szociálpszichológiai megközelítése a 

kommunikáció interakciós modellje (Mead, Blumer, Cooley), amely az interakciót, a nyelv és 

a szimbólumok jelentőségét hangsúlyozza a kommunikációs szituációban. A kommunikációt 

nem egyszerűen információ-átadásként, hanem kétirányú folyamatként vizsgálja, amelyben a 

résztvevők egyaránt dinamikus aktív félként közösen hozzák létre a kommunikátumot. 

George Gerbner kultivációs koncepciója vagy társadalmi kommunikációs modellje (1956) a 

hatásparadigmához tartozik, a kommunikáció minta- és értékadó-közvetítő, szocializáló 

szerepét hangsúlyozza a televízió feltételezett uralkodó jelentésközvetítő szerepének és a 

médiatartalom befogadóra kifejtett hatásának vizsgálatában (domináns ábrázolási minták 

kultivációja – McQuail, 1983). A kommunikáció rituális modelljét James W. Carey (1975) 

alkotta meg, mely a kommunikációt kultúrába ágyazottan írja le, a transzmissziós modellektől 

eltérően nem az információátadás aktusára, hanem társadalmi vetületeire, a kommunikáció 

valóságteremtő, reprezentációs képességére koncentrál. Elmélete szerint, a kommunikáció 

rituális cselekvés, drámai aktus, „…egy szimbolikus folyamat, ami által létrehozzuk, 

fenntartjuk, módosítjuk és átalakítjuk a valóságot.‖ (Carey, 1992. 23. in Andok, 2005). A 

valóság e tekintetben nem valami eleve adott, hanem reprezentáció, a kommunikáció által 

teremtett és fenntartott társadalmi jelenség.  

A kommunikáció participációs felfogása (1997) Horányi Özséb nevéhez köthető, elmélete 

szerint a kommunikáció célja a problémák felismerése és az egymással kommunikációban 
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lévők felkészültségekben (tudásokban, hiedelmekben, szokásokban…) való kölcsönös 

részesedése (participáció) révén a sikeres problémamegoldás.  

 

A közösségi hálózatok, különösen a Facebook elképesztő méretű és bonyolultsági fokú 

hálózatával, hibrid, egymással összekapcsolódó médiumok konvergenciájával, valamint az 

aktív, tartalomlétrehozó felhasználó pozíciójával a kommunikációs lehetőségek rendkívül 

komplex szerveződését valósítja meg, egyetlen felületen egyesítve a személyes-, csoport-, és 

tömegkommunikációt, a köz- és magánszférát.  

A Facebook magas szintű interaktivitási potenciállal rendelkezik, a kölcsönös kapcsolat és a 

visszacsatolás sokféle lehetőségét nyújtva a felhasználóknak. Újdonsága, hogy a nagyfokú 

interaktivitást a tömegkommunikáció jellemzőivel, az elérhető nagy közönséggel, a 

kommunikáció globális jellegével egyesíti. A Facebook közösségében az interakcióban 

résztvevő egyének kommunikációjuk során személyiségjegyeiknek szelektív kifejezésével 

irányítják a róluk kialakuló benyomást, idealizált énképet közvetítve közönségüknek. A 

Facebook, a többségében valós ismeretségekre épülő kapcsolatok miatt behatárolt, a face-fo-

face interakcióknál mégis tágabb teret enged a benyomáskeltés irányítására, az 

identitáskonstrukcióra, valamint a szimultán többcsatornás kommunikáció révén az eltérő 

szerepek szerinti interakciók egyidejű gyakorlására és az interaktivitás különböző fokozataira, 

de egyúttal a felhasználónak lehetősége van könnyen és gyorsan váltani anonim és felvállalt 

személyiség között, illetve váltogatni a passzív szemlélődő és az aktív résztvevő magatartást.  

A kultivációs és a participációs felfogás a kommunikációt nem eseménynek vagy aktusnak, 

hanem egyfajta hozzáférhető állapotnak tekinti. Gerbner kultivációs elmélete azonban a 

többségi televízió közvetítette domináns ideológia passzív, kivédhetetlen befogadását 

feltételezte. A participációra alapozott koncepció a számítógépes hálózati kommunikáció 

különféle komplex kommunikációs jelenségeire is érvényes keretet biztosít, és a szereplők 

aktív részvételére épít. A korábbi felfogásokkal szemben, a kommunikációban az 

információnak egyik féltől a másikig való tényleges elérése helyett az elérés lehetőségét, az 

elérhetőséget, hozzáférhetőséget hangsúlyozza. (Horányi 1997) E szerint  

 

„a kommunikáció voltaképpen a probléma felismeréséhez és a probléma megoldáshoz 

szükséges releváns felkészültség elérhetőségét jelenti egy (problémamegoldó) ágens 

számára. Ez egy állapot: az ágens világának egy lehetséges állapota‖ (Horányi, 1999. 

7.) 

 

A közösségi hálózat magas interaktív és participatív potenciálja korábban nem látott mértékű 

társadalomszerveződést tesz lehetővé, a mai individuális társadalomban a kollektivitás, 

kollaboratív viselkedés, közösségek szerveződésének és formálásának lehetőségét hozza, 

függetlenedve a valós térben való találkozások, és a már létező személyes kapcsolatháló 

kötöttségeitől. Az így nyert kapcsolati (network capital) és részvételi tőke (participatory 

capital), valamint a közösségi elkötelezettség (community commitment) az információszerzés, 

a kölcsönös segítségnyújtás és együttműködő problémamegoldás alapja és alapvető forrása 

lesz. (Wellman et al. 2001; Quan-Haase et al. 2002) 

 

 „A felhasználók olyan társadalmi tőke birtokába jutnak, ami százmilliókat vonz a 

Facebook-világfaluba (Békés, 2009: 18), amely nemcsak profilt és imázst enged építeni, 

hanem virtuális otthont teremt a felhasználóinak. Többek között pedig olyan fórum, ahol 

virtuális kontinuitásban találkozhatunk az életünkben szerepet játszó emberekkel.‖ 

(Ferencz, Rétfalvi, 2011) 
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A közösség fenntartása, megerősítése és integrációja vonatkozásában a közösségi hálózati 

kommunikáció értelmezésére a kommunikáció rituális modellje alkalmas. 

 

„A rituális vagy expresszív modell (Carey 1975) szerint a kommunikációt inkább az adó 

és vevő közös vonásait erősítő osztozás és részvétel terminológiájában, mint a vevőnek 

az adó céljainak megfelelő megváltoztatása terminológiájában lehet definiálni. A 

kommunikáció nem elsősorban instrumentális vagy haszonelvű, hanem normatív 

jellegű. A közönség tagjai lényegében résztvevők.‖ (McQuail 2003, 325.) 

 

A kommunikáció mint rítus a „megosztás, részvétel, összefogás, társulás és egy közös hit 

birtoklása‖ alapján jön létre (McQuail, 2003, 56.). 

A rituális modell megközelítésében a valóság a kommunikáció folyamatában konstruálódó és 

fenntartható társadalmi jelenség. A Facebook közösségeiben a kommunikáció és még inkább 

a vizuális kommunikáció a közösséget összetartó motívumokra, közösségi történetekre, a 

közösség által dekódolható szimbólumokra, közös kulturális értékekre épülő emotív és 

közösségi erőket mozgósító rituális kommunikációs aktus, amely az egyén vágyott vagy 

remélt lehetséges énjének közvetítését, identitásának konstruálását, valamint az üzenetek 

tartalmának befogadását, a jelentéskonstruálás folyamatát, mindezzel a szimbólumok 

reprezentáló funkciója révén a valóság megteremtését és fenntartását szolgálja.  

 

Hálózati társadalom 

 

Az infokommunikációs technológiák és különösen az internet terjedése és ennek társadalmi 

hatásai a kommunikáció és a társadalom vizsgálatában új típusú, hálózati szemléletet és 

megközelítést eredményeztek. A „hálózati társadalom‖ (network society) kifejezés az 1990-es 

évek elején jelent meg a szociológiában. A fogalom ismertté válása Manuel Castells nevéhez 

fűződik, (Castells, 1996, 2005) és az info-kommunikációs technológia térnyerésével, az 

információ jelentőségének felerősödése, a kommunikációs csatornák decentralizált 

hálózatokba rendeződése és a technológiák konvergenciája révén a 20. század második felétől 

formálódó új típusú, információalapú és hálózati alapon működő társadalmi formációt jelent, 

amelynek alapját és működését a modern információs és kommunikációs technológiák 

hálózata biztosítja. 

 

Az új paradigma főbb jellemzői (Castells, 2005, 116-119): 

1. nyersanyagát az információ alkotja 

2. az új technológiák mindent áthatnak 

3. a kapcsolathalmazok az új információs technológiák hálózati logikájára épülnek 

4. rugalmasságon alapul 

5. a technológiák fokozódó konvergenciája, erősen integrált rendszerek kialakulása jellemző 

 

Az új társadalomban az információ, és a megszerzéséhez szükséges társadalmi tőke, ugyan 

jellemzően nem függetlenül az egyéb tőketípusoktól, mindennél fontosabbá, jelentős 

hatalommá válik. A társas viszonyrendszer fenntartása és működtetése az új technológiák 

hálózati kommunikációjába ágyazódik. 

 

„egy olyan társadalomforma lesz, amely egyre inkább a szemtől szembeni 

kommunikáció társadalmi kapcsolathálóit fokozatosan felváltó vagy kiegészítő 

médiahálózatokba szervezi viszonyait." (Van Dijk, idézi McQuail, 2003, 113) 
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A hálózati társadalom meghatározó kulturális sajátossága az individuum felértékelődése, 

valamint az egyéneket körülvevő kommunikációs tér, illetve a kommunikációs színtereket 

biztosító média átalakulása, melynek legfőbb jellemzői a globális jelleg, ugyanakkor lokális 

beágyazottság, a magas fokú interaktivitás és széles körű hozzáférés következtében a 

tömegmédiával szemben a személyre szabott, egyéni médiatartalmak, egyéni 

tartalomszolgáltatás előretörése, és mindezek nyomán új típusú média, horizontális 

kommunikációs hálózat kialakulása. (Castels, 2005) 

Barry Wellman szerint a társadalom strukturális változása a csoportoktól (little boxes) a 

„glokalizáción‖ át a hálózati individualizmus (networked individualism) felé halad (Wellman 

2002). A „glokalizáció‖ (glocalization) kifejezését Wellman és Hampton (Hampton, 2001) 

terjesztette el, a globális és a lokális dimenzió összekapcsolására, utalva a számítógépes 

hálózatok szerepére mind a helyi (lokális) mind a távolságot áthidaló (globális) 

kommunikációban. A glokalizáció tehát az egyén helyi csoportokhoz, közösségekhez 

kötődését, ugyanakkor ezeken túlnyúló, globálisan is kiterjedő kapcsolatait egyaránt magába 

foglalja. A folyamat során az individuum felértékelődik, elsődlegessé válik, az egyén 

társadalmi kapcsolati hálózatában számtalan multiplex, sokrétű, nehezen elhatárolható, 

egymást átfedő, eltérő funkcióval és hálózati tőkével rendelkező közösséghez kapcsolódik. 

Wellman (2002) a személyes hálózati közösség közösséget konstituáló erejét az 

együttműködésben, a közösség tagjai közötti kölcsönös segítségnyújtásban látja. 

Christakis és Fowler korunk hálózati társadalmában a közösségi beágyazottságú, a 

kölcsönösség, az együttműködés és a kapcsolatteremtés magasabb szintje felé tolódó homo 

diktiosz, hálózati ember fogalmának létjogosultságát veti fel. (Christakis, Fowler, 2010) 

 

Társadalmi hálózatok 

 

„Az elmúlt években a hálózatok szeretete behálózta a Földet.‖ (Csermely, 2005, 17.) 

 

A közösségi hálózatok bonyolult kapcsolati hálójában zajló kommunikáció leírásában, az 

utóbbi években a hálózatkutatás megközelítése, a hálózatmodell jelent meg, amelynek alapja, 

hogy a komplex rendszereket leíró hálózatok számos tulajdonságban hasonlóak, 

törvényszerűségeik, válaszaik más komplex rendszerekre, a sejttől az élőlényeken át 

társadalmakra, ökoszisztémákra is transzformálhatók. 

 

„az 1990-es évek vége az az időpont, amikor a kutatók először jutnak arra a 

felismerésre, hogy egymástól függetlennek tűnő rendszereknek (pl. úthálózat, www 

[internet], emberi kapcsolatok szociális hálózata) hasonló tulajdonságaik vannak, ezen 

tulajdonságok matematikailag leírhatók és elemezhetők. [...] A közös tulajdonságok 

felismerése és leírása lehetővé tette, hogy egyre több rendszerben fedezzék fel ezeket 

[…], valamint hogy a hálózatok működését bizonyos határok között előre jósolják‖ 

(Kovács, 2010, 10., Pásztor, 2011, 101.) 

 

A hálózatosodásra az online közösségek, ismeretségi hálózatok szemléletes példát nyújtanak, 

és ennek köszönhetően került előtérbe a hálózatelméleti megközelítés az ezredforduló 

környékén.  

 

„Minden egyes ember egy újabb ajtó, amely másféle világokra nyílik‖ (Barabási, 2003 

idézi Forgó, 2014) 

 

A hálózatokról szóló tudományos cikkek számának ugrásszerű emelkedése két dátumhoz 

köthető, a hálózatok tudományának két alapvető megállapításának, a kisvilág-jelenség 
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általánosításának (Watts és Strogatz, 1998) és a skálafüggetlen viselkedés magyarázatának és 

általánosításának (Barabási és Albert, 1999) időpontjához. 

Ebben a megközelítésben a közösségi hálózatok kicsiny világok, és skálafüggetlen hálózatok, 

amelyek a szabályos rácsok és a véletlenszerű (random) hálózatok között helyezkednek el. A 

szabályos rácsok fokszáma (a hálózat egy eleméhez kapcsolódó többi elem száma) minden 

elemre azonos. A random gráfok fokszám eloszlása Poisson („skálafüggő‖, „egyskálájú‖) 

eloszlást követ (Erdős és Rényi, 1959; 1960), amely rendelkezik egy legjellemzőbb 

fokszámmal, és ahol az ettől jelentősen eltérő fokszám megjelenésének valószínűsége 

rendkívül ritka. A skálafüggetlen hálózatok fokszám eloszlása (hatványfüggvény szerinti 

eloszlás) a rácsok és a random gráfok eloszlása között helyezkedik el, jellemzője, hogy 

csekély számú sok kapcsolattal bíró csomópont mellett nagyszámú kevés kapcsolattal 

rendelkező hálózati csomópont található a rendszerben. Ezek a hálózatok egyesítik a 

szabályos rácsok magas csoportképzési potenciálját és a random hálózatok tagjainak gyors és 

könnyű kapcsolatteremtését, bejárhatóságát. (Csermely, 2005) 

 

A hálózatok kulcsfontosságú tulajdonságai: kisvilágság, skálafüggetlenség, 

egymásbaágyazottság és gyengekapcsoltság. 

 

A skálafüggetlenség – tehát a hálózat elemeinek olyan eloszlását jelenti, amikor csekély 

számú sok kapcsolattal bíró csomópont (hub) mellett nagyszámú kevés kapcsolattal 

rendelkező hálózati elágazás (node) található a rendszerben. Annak a valószínűsége, hogy 

valamely elemnek egy nagyságrenddel több kapcsolata legyen, éppen egy nagyságrenddel 

kisebb. A hálózatban a csomópontok kapcsolatainak a száma (fokszám-eloszlása) 

hatványfüggvényt követ. A skálafüggetlenség a véletlen hibákkal szemben ellenállóbbá teszi a 

hálózatokat a random gráfoknál, kedvez a különbözőségnek, a diverzitásnak, amely a 

rendszerek stabilitásának az alapja. 

 

A kisvilágság – a kifejezés arra utal, hogy a technológiai fejlődés, a közlekedés, az 

információáramlás felgyorsulása következtében a nagyvilág zsugorodni látszik, a Föld 

lakossága sokkal közelebb van egymáshoz, mint korábban. A kisvilágságot a jelenség 

előfutáraként először Karinthy Frigyes fogalmazta meg 1929-ben megjelent Láncszemek 

című írásában, ösztönös megérzése a 21. századról a közösségi média és a social network óta 

kiváltképp beteljesülni látszik:  

 

„…soha még ilyen kicsike nem volt a Földgolyó, mint amilyenné mostanában lett – 

persze viszonylagosan. A szóbeli és fizikai közlekedés egyre gyorsuló irama 

összezsugorította a világot… …amit gondolok, csinálok, amit akarok vagy szeretnék, 

arról[…] percek alatt értesül a Föld egész lakossága.‖ 

„Annak bizonyításául, hogy a Földgolyó lakossága sokkal közelebb van egymáshoz, 

mindenféle tekintetben, mint ahogy valaha is volt, próbát ajánlott fel a társaság egyik 

tagja. Tessék egy akármilyen meghatározható egyént kijelölni a Föld másfél milliárd 

lakója közül, bármelyik pontján a Földnek – ő fogadást ajánl, hogy legföljebb öt más 

egyénen keresztül, kik közül az egyik neki személyes ismerőse, kapcsolatot tud létesíteni 

az illetővel, csupa közvetlen – ismeretség – alapon, mint ahogy mondani szokták: 

„Kérlek, te ismered X. Y.-t, szólj neki, hogy szóljon Z. V.-nek, aki neki ismerőse…‖ stb.‖ 

„…soha nem kellett ötnél több láncszem ahhoz, hogy a Földkerekség bármelyik 

lakosával csupa személyes ismeretség révén, összeköttetésbe kerüljön a társaság 

bármelyik tagja." (Karinthy, 1929) 
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„A "kicsi a világ" jelenségből fejlődött ki a kommunikációs hálózatok, a cyberterek 

tudománya, aminek rendkívüli jelentősége az internetkapcsolatok, a gráfok elméletében, 

az emberi agy neuronkutatásaiban és számos más területen csúcsosodik ki.‖ (Braun, 

2003). 

 

A kisvilágiság jelenségének felismerése és elmélete később egyaránt megjelent különböző 

tudományterületeken, matematikusok (Erdős, Rényi, 1960) és társadalomtudósok (Pool, 

Kochen 1958, Milgram „hat lépés távolság‖ elmélete, 1967; McLuhan „világfalu‖ elmélete 

1964, 1967; Watts, Strogatz, 1998) tanulmányaiban is. 

Stanley Milgram által 1967-ben kidolgozott „hat-lépés-távolság" elméletéhez 300 önkéntes 

bevonásával végzett kísérletet. Arra kérte őket, hogy egy képeslapot barátaik, ismerőseik 

segítségével egy általuk nem ismert személyhez továbbítsanak. A 296 küldemény alapján a 

kísérlet eredményei azt mutatták, hogy abban az időben (1967) két találomra kiválasztott 

embert átlagosan 5,5 lépesnyi „távolság‖ választott el egymástól, azaz legfeljebb hat ismerős 

– illetve azok ismerősei – révén lehetett eljutni egyik embertől bármelyik másikig a Földön. 

Milgram Kisvilág-kísérlete a legnagyobb és legnagyobb hatású közösségi hálózaton, a 

Facebook-on belül elvégezve évről évre kisebb számot eredményez, a Milánói Egyetem 

kutatása szerint 2008-ban átlagosan 5,28, 2011-ben átlagosan 4,74 lépésnyi távolságra volt 

startember és célszemély a Facebook globális hálózatában. (Backstrom et al., 2011; Ugander 

et al., 2011) 

A kisvilágság egyrészt a világban való tájékozódás, könnyű és gyors információáramlás 

eszköze, másrészt biztonságunkat, biztonságérzetünket, lelki egyensúlyunkat, kognitív 

tulajdonságainknak megfelelő befogadóképességünket jelenti a táguló, elidegenedett világban. 

Közösségi létünket 5, 15, 35, 80 és 150 fős csoportokban éljük meg, melyek megfelelnek a 

családi, legjobb baráti kapcsolatainknak, közeli barátainknak, csoport-, és munkatársainknak, 

valamint távolabbi ismerőseinknek. Fenntartott aktív kapcsolataink kognitív határa átlagosan 

150 főben meghatározható (Dunbar-szám – Dunbar, 1998). A Facebookon fenntartott 

ismeretségek átlagos száma is hasonló értéket mutat, és bár jóval több is lehet ennél egyes 

felhasználóknál, az aktív kapcsolattartás és interakció tekintetében a fenti megállapítás az ő 

esetükben is érvényes. (Csermely, 2005, Szücs, 2011) 

 

Az egymásbaágyazottság – miszerint a hálózat egy részét vizsgálva hasonló felépítésű 

(önhasonló, fraktál jellegű – Mandelbrot, 1977) skálafüggetlen hálózatot találunk, azaz a 

főhálózat legtöbb eleme maga is egy-egy komplex alhálózat.  

 

„A hálózatok olyanok, mint a Matrjosa-babák.‖ (Csermely, 2005, 38.)  

 

Az egymásbaágyazottság a világ egyik alaptulajdonsága, és egyben kognitív képességeinkhez 

mérten a világ megismerhetőségének, felfoghatóságának feltétele. 

 

„Az egymásbaágyazottság tehát a tudatos emberi létnek is egyik alapfeltétele. Igaz ez a 

társadalmi szinten is. Szükség van bizonyos önállóságunkra, mert e nélkül nem alakul ki 

az éntudat. Ugyanakkor muszáj, hogy kötődjünk a többiekhez, mert e nélkül 

reménytelenül bizonytalanok és kiszolgáltatottak vagyunk (mellékesen meg 

életképtelenek is, de ezt már csak a modern kor tette velünk). Az egymásbaágyazottság 

embervoltunk alapja.‖ (Csermely, 2005, 43.) 

 

A gyengekapcsoltság – a hálózatokban az erős kapcsolatok mellett gyenge (Putnam (2000) 

megfogalmazásában kötés (bonding) és híd (bridging) jellegű) kapcsolatok is vannak, sőt a 

kapcsolatok döntő többségét gyenge kapcsolatok adják. A gyenge kapcsolatok a 
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skálafüggetlenség következményei, ugyanakkor szerepet játszanak a kisvilágság és az 

egymásbaágyazottság kialakulásában is. A szociális hálózatok hierarchikusak és modulárisak. 

Az egymásbaágyazottság egyik kulcseleme, a modulrendszer is többnyire gyenge 

kapcsolatokkal kötődik egymáshoz, a modulokon belül a kapcsolatok erősebbek, a modulok 

között gyengébbek. Ilyen értelemben az internetes interakciók gyakran gyenge kapcsolatok a 

személyes jelenlétet igénylő erős kölcsönhatások helyett. Csermely Péter szóhasználatával 

élve ―pótpótvakargatások‖ (utalva egy majomcsaládban egymás vakargatásával erősített 

kapcsolatokra, kohézióra), a mai info-kommunikációs technológiával nemcsak, hogy az 

eredeti vakargatást csevegés, de az interakcióban a személyes jelenlétet virtuális jelenlét 

helyettesíti. A ―pótvakargatások‖ azonban a 21. századi társadalmak és a személyiség egyik 

legfontosabb stabilizálói. A kutatók a hálózatok gyenge kapcsolatainak fontosságára, a 

gyenge kapcsolatok „erősségére‖, jelentőségére figyeltek fel (Granovetter, 1973, Csermely, 

2005).  

Mark Granovetter korszakalkotó munkájában (1973) rájött arra, hogy a legfontosabb 

információk igen gyakran nagy távolságból, a gyenge kapcsolatok mentén érkeznek. 

Ebben az értelemben a közösségi háló gyenge kapcsolatai, felületes ismeretségei a híd 

szerepét töltik be az egyes csoportok között, szerepük tehát rendkívül fontos. Az elmélet 

alapja, hogy a szoros kapcsolatban lévő emberek között az információ szabadon áramlik, így 

valószínűleg valamennyien birtokában vannak ugyanazoknak az információknak. Ezzel 

szemben a távolabbi kapcsolatokban kevesebb az átfedés, a kapcsolathálózatban távolabb 

elhelyezkedő személyek számunkra értékesebb információkkal rendelkeznek. Az emberek 

gyakran támaszkodnak gyenge kapcsolataikra, hogy hasznos információkat nyerjenek a 

tágabb hálózatból (kisvilágság). A gyenge kapcsolatok jelentőségét a biológiai hálózatok 

válságreakcióinak vizsgálatai igazolják. A biológiai hálózatokban válság, stressz hatására a 

hálózat csoportjait szétválasztó folyamatok, a hálózat dezintegrációja indul meg. A válság 

elmúltával a hálózat újraépítése, újrarendeződése az alaphelyzethez képest újszerű módon 

következik be. Ebben a folyamatban döntő szerepet játszanak a kreatív hálózatos elemek, 

amelyek több csoport átfedésében léteznek, így új helyzet, válság, stressz idején véletlenszerű, 

gyenge kapcsolataik révén képesek csoportot váltani, a szétesett csoportokat újszerű módon 

összekapcsolni. Társadalmi hálózatokra vonatkoztatva válság idején a kapcsolathálózatban 

meglazulnak a távolabbi kapcsolatok, a társadalom zártabb, egymással kevesebb kapcsolatot 

tartó szigetekké esik szét, az együttműködés helyett mások kiszorítása válik jellemzővé. A 

válságkezelés a társadalmi hálózatok esetében is a hálózat újraszövése, hídteremtő 

kapcsolatokban rejlő együttműködés lehetőségének megteremtése, amelyben kulcsszerepe 

van a tehetségeknek, a legkiválóbbaknak. A megoldás útja a társadalom érték- és 

bizalomszigeteinek megőrzése és építése, illetve a szigetek közötti kapcsolatok kiépítése. 

Miközben a társadalom egyes csoportjai a társadalom más tagjaival kapcsolatot létesítve 

képesek javítani saját helyzetükön, a társadalom egész szövetének megerősítésében vesznek 

részt. (Csermely, 2005, Csermely et al., 2009) 

 

 

Facebook-kommunikáció 

 

A közösségi hálózatok közül a Facebook regisztrált felhasználóinak aránya (2013-ban már 

több mint egy milliárd felhasználó) a legnagyobb, ezáltal a létrejövő interakciók száma is 

hatalmas, kortól, nemtől, kultúrától függetlenül alakulhat ki kommunikáció, egyetlen felületen 

integrálva az internet és a mobilkommunikáció szolgáltatásait, egyesítve a személyes-, 

csoport-, és tömegkommunikációt, a kommunikációs lehetőségek rendkívül komplex 

szerveződését megvalósítva. Mindezek alapján kimondható, hogy a Facebook a világ 
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legnagyobb egységes kommunikációs hálózatává vált. A kommunikáció nyelve nem egységes 

ugyan, a kommunikáció azonban egységes módon és médiafelületen történik.  

A csatorna és a kód tekintetében a közösségi hálózatok hálózati alapon szerveződő internet 

alapú médiumok, kommunikációs csatornájuk informatikai-elektronikai, a különböző 

szolgáltatók (szerverek) közötti adatcserén alapul, amelyek különféle alkalmazásokat, 

kommunikációs felületeket működtetnek. Az információ továbbítása digitális jelekkel 

történik. A kódolásra és dekódolásra képes eszközök típusai napról napra bővülnek, a 

személyi számítógépek mellett egyre elterjedtebb a laptopok, notebookok, okostelefonok, 

táblagépek, ebook-olvasók használata. A kommunikációs technológia által létrehozott 

produktum, azaz kommunikátum lehet írás, kép, hang vagy multimediális kombinációik. 

A kommunikációban a közösségi hálózat tagjai, többnyire az egymást ismerősként bejelölő és 

a kezdeményezést elfogadó felhasználók vesznek részt. A résztvevők száma alapján a 

kommunikáció lehet kétszemélyes, csoportos, az összes ismerősre, vagy még tágabb körre 

kiterjedő. A közöttük zajló kommunikáció az idő vonatkozásában lehet szinkrón vagy 

aszinkrón, azaz egyidejű vagy késleltetett. A kommunikációs szituáció térbeli aspektusát 

tekintve a résztvevők külön térben létezését a Facebook virtuális tere kapcsolja össze. 

Az internetes kommunikációs lehetőségek konvergenciájának következtében a közösségi 

hálózat többféle kommunikációs csatornát és a kontaktusteremtés különféle lehetőségeit 

ajánlja fel a felhasználóknak. A kommunikáció történhet személyes, kizárólag a címzett vagy 

címzettek számára látható üzenet formájában, az üzenőfalra írt, az összes ismerős számára 

publikus szöveg, vagy csevegés (chat) formájában, valamint multimediális tartalmak közlése, 

megosztása vagy nonverbális jelzések útján, mint a „lájkolás‖ (like – tetszésnyilvánítás 

kifejezésére használt ikon), vagy a megbökés (poke) ikon kevésbé pontosan körülhatárolt 

funkciója, intimebb, indiszkrétebb jelentéssel. A chatalkalmazás segítségével a 

felhasználóknak azonnali üzenetváltásra van lehetőségük. A Facebook rendszere jelzi a 

felhasználónak, hogy ismerősei közül éppen ki elérhető az adott pillanatban, így azonnali 

valósidejű interakció lehetőségét nyújtja, melyet 2011-től a Skype online telefonszolgáltatás 

integrálásával tovább bővített a csoportos és a video-beszélgetés eszközeivel.  

Az üzenőfalon (wall) megjelenő bejegyzések és megosztások segítségével a felhasználó 

rendszeresen frissített információhoz juthat barátairól, illetve juttathat információt magáról. 

Az állapotfrissítés (update status) a „mi jár a fejedben‖ szövegdoboz mellett a „kivel vagy?‖ 

és a „hol vagy?‖ ablakokkal egészült ki, amely tovább erősítheti a virtuális kontinuitás, a 

folyamatos jelenlét érzetét. Az üzenőfali bejegyzések mentén szerveződik az interaktív 

Facebook-kommunikáció jelentős része, az állapotfrissítések mellett kép- és mozgókép 

feltöltésre, linkek posztolására és egyéb alkalmazások tartalmainak megjelenítésére ad 

lehetőséget. Adatvédelmi beállításokkal meghatározható a bejegyzések nyilvánossági köre, 

2011-től lehetőség van az ismerősök különböző szempontú listázására (Smart lists), a 

felhasználó ismeretségi kapcsolatainak tetszőleges csoportosítására, melyhez a szolgáltató 

valóságos közösségeink mintájára ajánl fel sablon-listákat (család, közeli barátok). Képek 

feltöltésére nemcsak az üzenőfal felületén van lehetőség, a Facebook rendszere korlátlan 

mennyiségű kép feltöltését engedélyezi, amelyeket a felhasználó fotóalbumokba rendezve, 

felcímkézve, illetve a „tagelés‖ funkció használatával a képeken szereplő ismerőseit bejelölve 

és így profiljaikkal közvetlen összeköttetést biztosítva tárolhat profiloldalán. Az albumok 

megtekintése is beállításokkal korlátozható. A felhasználók individuális tartalom-

szolgáltatását, véleménynyilvánítását, önkifejezését teszi lehetővé a Facebook saját blogíró 

alkalmazása, a jegyzetek. A Facebook eseményszerkesztő funkciója online és offline 

közösségi élet egymásba érését jelzi, praktikus eszközt szolgáltatva offline események, 

rendezvények, összejövetelek online megszervezéséhez. A Facebook legelemibb és 

legjelentősebb integrált szolgáltatása a „like‖ funkció, amely általánosan, ugyanakkor 

leegyszerűsítve a tetszésnyilvánítás kifejezésére szolgáló nonverbális eszköz. Lehmann 
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Miklós a like szituatív használatának eltérő jelentéseit különbözteti meg: lojalitás-lájk, 

kölcsönösség-lájk, tudatosság-lájk, ön-lájk, nyerő-lájk, muszáj-lájk, kapcsolat-lájk, 

jótékonyság-lájk, felkérés-lájk, közösség-lájk (Lehmann, 2012). A like-gomb sokrétű 

jelentéstartalma is jelzi szerepének fontosságát az egyén személyiségének, identitásának, 

közösséghez tartozásának, a közösségben elfoglalt pozíciójának kifejezésében, és a közösség 

tagjainak visszajelzéseiben. 

A kommunikációban résztvevők konfigurációs lehetőségei alapján kétszemélyes egyirányú, 

kétirányú, váltakozó irányú (a csevegés esetében); többszemélyes, csillagszerű (egy személy 

küld többnek üzenetet), láncszerű (egymásnak továbbküldött üzenet), illetve véletlenszerű 

kontaktusról beszélhetünk (Fülöp, 1996, Pásztor, 2011). 

A kontextus vonatkozásában a közösségi oldalon megjelenített kommunikációs tartalom, 

üzenet az adott aktuális kommunikációs szituáció kontextusán kívül intertextuális kapcsolatba 

kerül az oldalon található tartalmakkal, valamint hipertextuális viszonyba kerülhet egyéb 

internetes tartalommal a felhasználástól függően. 

A kommunikáció alaptényezőihez járuló Jakobson által felvázolt kommunikatív funkciók a 

Facebook tartalmai között is fellelhetőek. Az affektív/emocionális funkció kifejezésére, a 

kommunikátor szubjektív viszonylatainak (érzelem, hangulat, attitűdök) üzenetbe kódolására 

a chat-kommunikációban elterjedt jeleket és ikonokat, ún. emotikonokat alkalmaznak. Az 

üzenet befogadóra gyakorolt hatására vonatkozó konatív funkció a különféle felhívásokban és 

meghívásokban, hirdetésekben, reklámokban jelenhet meg. A referenciális (üzenet és a 

valóság viszonya), a poétikai (kifejezés, esztétikai hatás), és a metanyelvi funkció (magára a 

kódra vonatkozik) az üzenetek és megosztott tartalmak révén mutatkozik meg. A fatikus 

funkciónak (kapcsolat fenntartása) pedig az ismerősök kijelölésében, a kommunikáció 

létrehozásában és fenntartásában, akár folyamatos jelenlét, virtuális kontinuitás fenntartásában 

van szerepe. (Pásztor, 2011) 
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Háló-lét-kérdések az oktatásban 

 

A mcluhani tézist alkalmazva, miszerint a közvetítő maga az üzenet, megfogalmazható a 

kérdés, mit üzen az új média, hogyan változtatja meg gondolkodásunkat, a tudásról, és a tudás 

intézményeiről alkotott elképzeléseinket, ismeretszerzési, olvasási, tanulási módszereinket és 

szokásainkat. 

 

Az internet térhódítása, a hypertext szerkezete az ismeretszerzés merőben másfajta módját 

hozta, az egymással számtalan módon, többféle logika alapján összekapcsolt, nem lineáris, 

nem szekvenciális multimédiás szövegek befogadása másféle attitűdöt és feldolgozást kíván. 

A „lábjegyzetszerű‖ hivatkozásokon, újabb és újabb linkeken keresztül a hypertext 

olvasásának nincs egyetlen iránya, meghatározott követési útvonala, ez a befogadótól 

folyamatos aktív részvételt, egyéni választásokat és döntéseket, irányítást kíván, és lehetővé 

teszi linkek, illetve saját szövegrészek hozzákapcsolását a már meglévő szövegrészek 

hálózatához. A hypertext fogalmát kiterjesztve és a hypermédia értelmében használva 

szövegen egyúttal multimediális tartalmakat, képet, hangot, mozgóképet is értünk. 

 

„A hypertext kifejezés, melyet Theodor H. Nelson alkalmazott először a hatvanas 

években, utal az elektronikus szöveg egyik formájára, egy radikálisan új 

információtechnikára és egy új publikálási formára. A hypertext alatt - fejti ki Nelson - 

nem-folyamatos [non-sequential] írást értek; olyan szöveget, mely elágazik, és 

választási lehetőséget kínál az olvasónak, mely leginkább egy interaktív képernyőn 

olvasható. Általában kapcsoló elemekkel [links] összekötött szövegdarabok soraként 

képzelik el, melyek különböző útvonalakat biztosítanak az olvasónak." (Landow, 1997) 

 

George P. Landow Hypertextuális Derrida, posztstrukturalista Nelson? című írásában érdekes 

párhuzamra mutat rá az irodalomelmélet szakértőinek a textualitáshoz, a narratívhoz, az író-

olvasó szerepéhez, funkciójához kapcsolódó kritikai megállapításai és a számítástechnika 

teoretikusainak hypertextre vonatkozó kijelentései között, többek közt Jacques Derrida és 

Theodor Nelson, Roland Barthes és Andries van Dam írásaiban. Megállapításaik szerint „a 

középpont, a margó, a hierarchia, a linearitás fogalmára épülő konceptuális szerkezetet fel 

kell váltani egy másikkal, ami a multilinearitáson, a csomópontokon, a kapcsolóelemeken 

[links], a hálózatokon alapul‖ (Landow, 1997). 

 

Landow szintén párhuzamot von a Roland Barthes által megkülönböztetett írói (írható) és 

olvasói (olvasható) szöveg distinkciója, valamint a nyomtatott szöveg és az elektronikus 

hypertext különbsége között. Hiszen a hipertext beteljesíti Barthes írói vagy írható szövegről 

alkotott elképzeléseit: 

 

„az irodalmi műnek (az irodalomnak mint műnek) azt a célját, hogy az olvasó többé ne 

fogyasztó legyen, hanem a szöveg létrehozója. Irodalmunkat az a kíméletlen hasadtság 

jellemzi, melyet az irodalom intézménye tart fenn a szöveg létrehozója és használója, 

tulajdonosa és fogyasztója, szerzője és olvasója között. Az olvasó ily módon egyfajta 

tétlenségre van kárhoztatva - intranzitív; egyszóval komoly: ahelyett, hogy maga 

működne, ahelyett, hogy hozzáférne a jelölő mágiájához, az írás öröméhez, be kell érnie 

a szöveg elfogadásának vagy elutasításának sovány vigaszával: az olvasás nem más, 

mint népszavazás. Az írói szöveggel szemben tehát ott az ellentétes érték, a negatív, 

reaktív érték: a szöveg, amelyet lehet olvasni, de nem lehet írni: az olvasható szöveg. 

Minden olvasható szöveget klasszikus szövegnek nevezünk.‖ (Barthes, 1970, idézi 

Landow, 1997) 

http://www.artpool.hu/hypermedia/jegyzetek.html#George
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Roland Barthes megfogalmazása az ideális szövegről lényegében a hypertext leírását adja: 

 

"Ezt az ideális szöveget sok-sok hálózat [réseau] alkotja, melyek kölcsönös hatást 

fejtenek ki egymásra, de egyik sem élvez elsőbbséget a másikkal szemben; ez a szöveg 

jelentők galaxisa, nem pedig jelentettek struktúrája; nincs kezdete; nincs iránya; 

többféle úton beléphetünk, és egyik sem nevezhető ki önkényesen a fő útvonalnak; az 

általa mozgósított kódok olyan messzire kiterjednek, ameddig csak a szem ellát, nem 

lehet őket meghatározni...; a jelentés rendszerei megszállhatják ugyan ezt az abszolút 

plurális szöveget, de számuk soha nem korlátozható, mert a nyelv határtalanságán 

alapul" (Barthes, 1970, idézi Landow, 1997) 

 

A hypertextualitás mellett érvelve Barthes az írható szöveg nem-lineáris voltát hangsúlyozza, 

Derrida a textuális nyitottságot, az intertextualitást emeli ki. Barthes is, Derrida is az ideális 

szöveget különálló olvasási egységek hálózataként tekinti. Ez a szövegegység (Barthes-nál 

lexia, Derridánál morceau, azaz falat, darab, morzsa) az elkülöníthetőség és idézhetőség révén 

„elszakadhat bármely adott kontextustól, és határtalan számú új kontextust teremthet 

teljességgel korlátozhatatlanul." ( Derrida, idézi Landow, 1997) 

 

A diszkontinuitás, és a beláthatatlan kapcsolódási útvonalak, hivatkozások révén a hypertext 

egy sohasem-befejezett, képlékeny, élő, intertextuális szövet, amelyet Derrida assamblage-

nak, (asszamblázsnak), Nelson docuverse-nek (dokuverzumnak), Landow metaszövegnek 

nevez. 

 

"Az asszamblázs szó sokkal inkább alkalmas arra, hogy sugallja: az itt javasolt össze-gyűjtés 

fonadék-, szövedék-, vagy hálóstruktúrával rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy az értelem 

vagy a jelentés különböző szálai vagy vonalai szétváljanak és összekapcsolódjanak"  (Derrida, 

idézi Landow1997) 

 

„Az egymással számtalan módon összekapcsolt szövegek kölcsönösen hatnak egymásra, de 

egyik sem élvez elsőbbséget a másikkal szemben‖- írja Landow. Barabási Albert László 

kutatásai (2003) a skálafüggetlen hálózatokról azonban bizonyítják a természetes hálózatok 

erősen hierarchizált voltát, a középpontok meglétét, azaz ezekben a hálózatokban „a pontok 

folytonos hierarchiáját figyelhetjük meg, amely a kevés középponttól a sok pici pontig terjed. 

A legnagyobb középpontot két vagy három valamivel kisebb középpont követi szorosan, majd 

egy tucat még kisebb következik és így tovább, végül elérkezünk a sok kis pontig.‖(Barabási 

Albert 2003, idézi Mészáros, 2010) 

 

Barabási a weben való barangolással kapcsolatban megjegyzi:  

„De még akkor is, ha csak egy másodpercig tart, míg egy oldalt leellenőrzünk, még mindig 

háromszázmillió év alatt tudnánk elérni az összes, tőlünk tizenkilenc kattintásnyira lévő 

oldalt. Persze a zavarba ejtő bőség ellenére néha nagyon is gyorsan megtalálunk egy oldalt, 

még kereső nélkül is. A trükk természetesen az, hogy nem az összes kapcsolatot követjük. 

Inkább vezérfonalakat használunk.‖ (Barabási Albert, idézi Mészáros, 2010) 

 

Ennek a magyarázatát a hálózat skálafüggetlen tulajdonsága adja, amelynek értelmében a 

kapcsolódás nem véletlenszerű, hanem „népszerűségi alapon‖ történik, vagyis a legtöbb pont 

nagyobb valószínűséggel kapcsolódik egy már sok kapcsolattal rendelkező csomóponthoz 

(középponthoz, összekötőhöz), mint egy kevesebb kapcsolattal rendelkezőhöz. 
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„A hálózat önmaga hozza létre saját – kívülről uralhatatlan – értékelő mechanizmusait, 

amelyek, miközben a hálózat maga elvi hozzáférhetőséget biztosít valamennyi rajta 

tárolt információhoz, a középpontok megjelenésével, és erősen hierarchizált voltából 

adódóan, azonnal korlátozza és szabályozza is az elérést.‖ (Mészáros, 2010) 

 

Ezzel együtt az ismeretek határtalan bősége, és az ismeretszerzés könnyű, gyors és olcsó 

lehetősége, valamint a pluralizált és egyénre szabható haladási útvonalak okán felvetődik a 

kérdés, hogy létezik-e egyáltalán „valódi‖ tudás, valamiféle kanonizált, közmegegyezés 

alapján elfogadott tudás. Értékesebb-e az iskola által preferált, az iskola mint intézmény által 

védett tudás a felhasználó alternatív, esetleg az intézmény, az oktatási programok 

kikerülésével, sokszor motiváltabb, gyakorlatiasabb és élvezetesebb ismeretszerzésének 

eredményénél? 

 

„Az Internet – az oktatás szempontjából - annyiban teremtett forradalmian új helyzetet, 

hogy az iskola immár nem határozhatja meg az ismeretek forrását vagy a tudásblokkok 

elsajátításának sorrendjét, hiszen a diákok immár nem csak a sorban elolvasott könyvek 

segítségével, hanem a hypertexteken barangolva, teljességgel kontrollálhatatlan 

útvonalakon jutnak el az általuk preferált -―lokálisan hasznos‖- tudás 

megszerzéséhez.‖ (Czeizer, 1997) 

 

Konzekvensen továbbgondolva, felvetődik a kérdés, egyáltalán szükség van-e az iskolára, 

mint a formális oktatás tekintélyelvű intézményére. 

 

A falak nélküli iskola és a hálózatba szervezett tanulás gondolata már az internet elterjedése 

előtt megszületett, a modernitás nevelésügyének válságjelenségeivel párhuzamosan 

megjelenő radikális iskolakritikában, az iskolátlanítás („antiiskola‖, „falak nélküli iskola‖) 

utópisztikus programjában. „A társadalom iskolátlanítása‖ (Ivan Illich: Deschooling Society, 

1971) a formális iskolarendszert, az iskola, mint intézmény létjogosultságát megtagadva, a 

tömegoktatás elidegenedésével szemben a nevelés-oktatás újra-társadalmasítását 

önkéntességen és egyéni szabadságon alapuló rendszerrel, önszerveződő módon az önnevelés, 

önképzés egyéni és kollektív formáira épülő közösségek hálózatával kívánta megvalósítani. 

Illich szerint az iskola olyan intézmény, amely formális szabályaival, hierarchikus 

felépítésével és uniformizáló hatásával természetellenes korlátok közé szorítva megöli az 

egyéni érdeklődést, a tanulási kedvet és a kreativitást. Helyette olyan, a tanulás térben és 

időben felszabadított és kitágított ismerethálózatának kialakítását javasolta, amelyet nevelési-

képzési közösségek hoznak létre, és amelyben nézete szerint a tanulás folyamata az esetek 

nagy részében melléktermékként, más tevékenységek (munka, szórakozás) komponenseként 

jön létre.  

Illich utópiájának egyes elgondolásai – a hálózatba szervezett tudás, a kortárs csoportok 

önszerveződő együttműködése, a komponensként végbemenő tanulás lehetősége – az 

internettel és a közösségi oldalakkal megvalósulni látszik. A felhasználók az internet virtuális 

játszóterén szörfölve, elektronikus könyvtárakban, virtuális múzeumokban, játékokon, 

szerepjátékokon keresztül a legnagyobb természetességgel és döbbenetes hatékonysággal, 

sokszor valóban más tevékenység komponenseként sajátítanak el tudáselemeket. Ebben a 

folyamatban nincs központilag meghatározott tanulási útvonal és egységesen elvárt 

teljesítmény, a közösen meghatározott kimeneti célhoz különféle ismeretforrások hálózatain, 

egyéni tanulási utak mentén vezet az út. 

A hálózatkutatás skálafüggetlenségre és a gyenge kapcsolatok erejére vonatkozó 

megállapításait a tanulási hálózatokra alkalmazva, egy ilyen hálózatot kevés erős kapcsolat 

mellett (a tanár, tanársegéd stratégiai irányítása fontos maradhat), sok gyenge kapcsolat 
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alkotja (diákok, tanárok, szakemberek, más intézmények diákjainak, szakembereinek sokrétű 

tudásmegosztása, az internet sokszínű információs forrásai). A tanítás-tanulás folyamatában a 

tanár és a formalizált tananyag központi szerepe helyett kollektív, sok gyenge kapcsolatra 

alapozott tudásmenedzsment, tudásgenerálás és tudásáramlás érvényesül. 

 

A Web 1.0 térhódításával elterjedtek az internetre alapozott tanulásszervező programok, 

online tanfolyamok, összefoglalóan az eLearning 1.0, amely lehetővé tette tanulási tartalmak 

multimédiás feldolgozását, digitális tárolását és elérését, a tantermi tanulás online 

kiterjesztését, de lényegében a frontális oktatás virtuális megvalósítását jelentette. A hálózatos 

tudásgenerálás igazi áttörését azután a Web 2.0 technológia és ezzel együtt az eLearning 2.0 

hozta, az interaktivitás és a tartalomszolgáltatás lehetőségével, amelyhez új, ingyenes 

eszközök gazdag tárháza áll rendelkezésre: blogok, wikik, fájlcserélő, tartalommegosztó 

programok, fórumok, közösségi hálózatok, és az azokat támogató alkalmazások. A Web 2.0 

kommunikációs technológia kiemelkedő sajátossága a címkézés (tag, hashtag), amelynek 

használatával a tartalom még könnyebben válik kereshetővé, rendszerezhetővé, és amely az 

azonos érdeklődés mentén alakuló közösségépítés és közösségbővítés további hatékony 

eszköze is egyben. 

 

„A világhálón reprezentált információkból lehetségessé vált egyéni igényekhez igazodó, 

egyénileg reflektált tudást konstruálni.‖ (Bessenyei, 2007, 204.) 

 

„A „download generáció‖ számára az internet ezen túl nem a tanulás médiuma, hanem 

platformja, a személyes tanulás központja.‖ (Bessenyei, 2007, 204.) 

 

Christine Redecker (2009) összefoglaló cikkében az új info-kommunikációs technológia 

hatása nyomán megváltozott tanulási paradigmáról ír, amelyben meghatározó szerepe van  

– az információk szűrésének, kiválasztásának, kezelésének és rendszerezésének, 

– a közösségi hálók által elősegített, közös érdeklődés és célok köré szerveződő 

csoportokban folyó kollaboratív tanulásnak, 

– az egyéni kompetenciáknak és hozzájárulásnak, 

– a személyre szabott tanulásnak (Redecker, 2009, Kárpáti et al., 2012). 

 

Redecker (2009) az alábbi pontokban foglalja össze a Web 2.0 eszközök alkalmazásának 

előnyeit, fejlesztési lehetőségeit a tanítási-tanulási folyamatban: 

– A tudásszerzés és tudásmegosztás új csatornáit megnyitva, a tananyag egyszerű 

hozzáférhetőségét biztosítva támogatják az egyéni tanulási stílust. A közösségi 

hálózatok munkacsoportjai, a tanári vagy kurzus blogok az információ terjesztésében, 

a wikik a kollektív tudásépítésben, a podcast technológia (hang-, videó- és más 

médiaanyagok internetes közzététele) a tudás könnyen hozzáférhető, rugalmasan 

alkalmazható, személyre szabott közvetítésében játszanak kiemelkedő szerepet. A 

közösségi hálózatok a média-konvergencia révén egyre inkább magukba építik a 

különféle funkciókat. 

– Az alkalmazások, tartalommegosztó-szolgáltatások magával ragadó környezetei, 

látványvilága ismeretek közvetítésének, készségek fejlesztésének új innovatív 

eszközeit és módszereit hívják életre. 

– Személyes tudásmenedzsment és információforrás-hálózat kiépítését teszik lehetővé, 

elősegítve a tanulási folyamat perszonalizációját. 

– Növelhetik az egyéni teljesítményt és tanulmányi eredményt, egyrészt az 

alapkészségek és kompetenciák fejlesztésével, mint az IKT kompetencia, az 

íráskészség, a nyelvtudás, másrészt a személyre szabható tanulási folyamat, valamint a 
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tanulás kollaboratív formáinak elősegítésével új hatékony lehetőségeket teremtenek az 

egyéni tanulás számára. 

– A tanulási folyamat affektív és szociális dimenziói növelik a tanulók aktivitását, 

motivációját, hogy minél hatékonyabban vegyenek részt egyéni képességeik 

fejlesztésében. 

– A személyes, szociális és tanulási készségeken túl hozzájárulnak magasabb rendű 

készségek, meta-kompetenciák fejlesztéséhez (önszabályozó tanulás, reflexió, 

önreflexió, metakogníció). 

 

A halózatosodási tendenciákra építve George Siemens (2005) alapozta meg a tudás szociális, 

hálózati jellegét hangsúlyozó tanuláselméletét, a konnektivizmust, amely a hálózatelméletek 

pedagógiában való alkalmazását jelöli és a tanulást hálózatépítő tevékenységként értelmezi. 

Siemens a konnektivizmus értelmezésében a káosz-, a hálózat-, a komplexitás- és az 

önszerveződés-elméletek alapelveit integrálta (Virág, 2014). A tudás alapú és hálózati 

társadalomban az információ megszerzésében és a tudásépítés folyamatában – ugyan 

jellemzően nem függetlenül az egyéb tőketípusoktól – a társadalmi tőke, a kapcsolatok 

mindennél fontosabbá válnak. 

 

„A tanulás (cselekvőképes tudásként definiálva) rajtunk kívül is tartózkodhat (egy 

szervezetben vagy adatbázisban), speciális információs készletek kapcsolódására 

fókuszáltan, és a kapcsolatok lesznek azok, melyek képessé tesznek minket arra, hogy 

többet tudjunk meg, s ez még fontosabb, mint tájékozottságunk aktuális állapota." 

(Siemens 2005, 5. idézi Virág, 2014) 

 

„A konnektivizmus a tanulást olyan folyamatnak fogja fel, amelyben az informális, 

hálózatba szervezett, elektronikus eszközökkel támogatott információ-csere mind 

nagyobb szerepet kap. A tanulás mindinkább folyamatos, élethosszig tartó, más 

tevékenységekbe beágyazott, hálózatosodott tevékenység-rendszerré válik. (…) A tudás 

körforgásában a személyes tudásvagyonok hálózatba szerveződnek, s az így összeadott 

tudás ismét egyéni tudásforrássá válik. Az együttműködő tevékenységek alkalmai 

szaporodnak, a személyes szociális hálók az informális tapasztalatcsere színtereivé 

válnak, kialakulnak „a gyakorlat közösségeinek‖ hálózatai‖. (Bessenyei, 2007, 208.) 

 

„A tanulás a hivatalos intézmények által összefüggésbe ágyazott információk 

fogyasztása helyett aktív tudásalkotássá válhat.‖ (Siemens, 2005, Bessenyei, 2007) 

 

Kulcsár Zsolt (2010) konnektivista kurzusainak gyakorlati tapasztalatai alapján kilenc tételben 

foglalta össze a konnektivista szemlélet lényegét:  

 

„A tudás mint hálózat 

1. Minden tudás leírható hálózatként. 

2. A tanulás hálózatszervező tevékenység. 

3. Az új tudás elsajátításához a meglévő tudásháló releváns részeit kell előfeszítenünk. 
 
A közösség szerepe 

4. A közösségben való tanulás inspirál. 

5. A közösségi tanulásban a vélemények különbözősége formálja az egyéni 

gondolkodásmódot. 

6. A témák iteratív tagolása segíti a megfelelő fókusz kialakítását. 
 
A kapcsolatok jelentősége 
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7. A hálózati tanulásnak legalább két szintje van: személyközti (interperszonális) és 

személyen belüli (intraperszonális). 

8. A kapcsolatokra való fókuszálás serkenti a kreatív gondolkodást. 

9. A különböző területek közötti kapcsolatok feltárása ma alapvető készségnek számít.‖ 

 

Az emberi gondolkodásban és a tudás-generálásban végbemenő paradigmaváltás persze nem 

jelenti szükségképpen az iskola, a formális oktatás végét, de a tanulási és szocializációs 

folyamatok egyre nagyobb hányada kerül ki a formális intézményi környezetből informális 

közegbe, a modern információs technológiák biztosította decentralizált, önszerveződő 

hálózatokba, Castells (2005) szavaival élve a szervezetekből az áramlások terébe. A 

változások az iskolát számos kihívás elé állítják. Az iskolának le kell mondania a tudás 

kizárólagos birtoklásának és őrzésének illúziójáról. Fel kell tudnia venni a versenyt a 

kommerciális ismeretszerző programok szórakoztató multimediális közegével, a tantárgyi és 

diszciplináris széttagoltság helyett a mindennapi élet koherenciájának élményével, és 

legfőképpen be kell tudnia építeni a tanítás-tanulás folyamatába a konnektivizmus pedagógiai 

szemléletét, a hipermédia és az eLearning 2.0 szabad választásra, egyéni haladásra, 

játékosságra, aktivitásra és interakcióra épülő rendszereit, és a komponensként végbemenő 

tanulás gyakorlatát. Ha a hivatalos oktatási rendszer nem képes reagálni a változásokra, a 

fiatalok életvilága és a nemzedéki kultúra, valamint az iskola közötti szakadék tovább 

szélesedik és mélyül. 

 

Napjaink oktatáselméleti reformja, a kompetencia-alapú oktatás, az iskola célját és tartalmát 

az élet és gyakorlat igényeihez és kihívásaihoz igyekszik közelíteni, és olyan 

kulcskompetenciák fejlesztését célozza, amelyek a minél hatékonyabb eligazodást segítik a 

mindennapi életben. Az eddigi kísérletek, úgy tűnik mégsem képesek igazán megoldást találni 

a távolság csökkentésére, és főképpen a mai iskolák legnagyobb problémájára, azaz 

motivációt, a tanulás és tudás iránti elköteleződést előhívni a tanulókban. A kompetencia-

alapú oktatás célja, hogy az életre készítsen fel, az életben hasznosítható tudást adjon a 

tanulóknak. A probléma azonban sokkal összetettebbé válik, amint megfogalmazódik a 

kérdés, mit nevezünk életnek, mit nevezünk valóságnak. A mai diákok életvilága és az iskola 

világa lényegében, mint párhuzamos világok léteznek egymás mellett a fiatalok fejében, egyes 

természeti népeknél használt fogalmakkal kifejezve élő idő és holt idő. Mindaz, amit az iskola 

tanít, nemigen használható, fölösleges, már-már értelmezhetetlen és értéktelen abban a 

világban, amelyet teljes és számukra egyetlen hiteles valóságként élnek meg. Az új medialitás 

és új virtualitás az élet egészét képes kitölteni. A „mátrixban‖ az élet csak káprázat, látszat, 

díszlet, konstrukció, szimuláció, szimulákrum, amelyben a világ jónak és kényelmesnek 

mutatkozik, kívül hagyva a valóság súlyát, visszavonhatatlan és újraindíthatatlan természetét, 

amelyhez képest az iskolai műveltség életidegen, és amelyben az idősebb generáció, a szülők 

és tanárok elveszítik tekintélyüket, hiszen nem rendelkeznek „élettapasztalattal, 

életbölcsességgel‖. (Knausz, 2009). Olyan pedagógiáról érdemes és szükséges gondolkodni, 

amely a valóság és a közvetlen tapasztalat élményét és értelmét adja, miközben nem riaszt, 

hanem a jobbítás lehetőségét villantja fel és azt a hitet, hogy valóságos hatással lehetünk 

valóságos életünkre. A mai pedagógia igazi kihívása ebből a feszültségből adódik. 

 

A szakirodalom, ugyanannak a jelenségnek különböző aspektusát megragadva többféle, mára 

közismertté vált kifejezéssel írja le a számítógép előtt szocializálódott fiatal nemzedék tagjait 

(1982 után születettek), akik mindennapi életébe a digitális technológia elválaszthatatlanul 

beágyazódott:   

net-nemzedék (Net Generation – Tapscott, 1998; Oblinger és Oblinger, 2005); digitális 

bennszülöttek (Digital Natives – Prensky, 2001); az új évezred tanulói (New Millenium 
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Learners – Pedró, 2006; Neomillennial Learners – Baird, Fisher, 2006; Dede, 2005); instant 

generáció, azonnali üzenet generáció (Instant-Message (IM) Generation – Lenhart et al., 

2001); kapcsolgatók (zappers, homo zappiens – Veen, 2003); játékos generáció (Gamer 

Generation – Carstens, Beck, 2005), és leggyakrabban y (1982 után születettek) és z (1996 

után születettek) generáció, utóbbiak a Facebook-generáció. 

 

Az Apple oktatási szférát célzó marketing kampánya az Info Savvy Group (Ian Jukes és Anita 

Dosaj) 2003-as publikációjára hivatkozik, amikor Education portálján szembeállítja a 

„digitális bennszülött‖ diákok és „digitális bevándorló‖ tanáraik közötti szemléletbeli és 

preferencia-különbségeket: 

 

 
1. táblázat: Jukes, Dosaj, (2003) nyomán Bessenyei, 2007, 205. 

 

Ahhoz, hogy a gyerekek a hálózat tudatos és kritikus fogyasztóivá váljanak, a „Truman-show 

kulisszái mögé‖ lássanak, nem elegendő a digitális írástudás, az IKT kompetencia, 

műveltségre, médiaműveltségre, tudatosságra, kritikai gondolkodásra és etikus, 

felelősségteljes attitűdre van szükség. A tanároknak viszont szembesülniük kell a hálózati 

korszak kihívásaival, és ahhoz, hogy eljuttassák az „üzenetet‖, a hagyományos világlátást és 

értékrendet, a szellemi és lelki értékeket, ismerniük kell azt a sajátos nyelvet és sajátos 

kultúrát, amelyet az ember és a technológia szimbiózisa eredményez. 

 

Az info-kommunikációs technológiához való eltérő viszonyulásból, eltérő digitális 

kompetenciákból adódó tanár-diák dichotómia alapvető, de nem egyedüli része a digitális 

szakadék kérdéskörébe tartozó problémáknak. 

A hálózati és tudástársadalomban létkérdés a „hálólét‖. A digitális forradalom a meglévő 

társadalmi egyenlőtlenségekhez új strukturáló tényezőket, új egyenlőtlenségeket teremt.   

Az információs társadalomban, az információ és a megszerzéséhez szükséges társadalmi és 

kulturális tőke, ezen belül a digitális írástudás, az info-kommunikációs eszközök 

használatához szükséges tudástőke, ugyan jellemzően nem függetlenül az egyéb 

tőketípusoktól, mindennél fontosabbá, jelentős hatalommá vált, és tartós hátrányba 

kerülhetnek a kimaradók, a hozzáféréssel nem rendelkezők. A differenciáltabb kutatási 

megközelítések a hozzáférés több szintjét különböztetik meg (pl. financiális, kognitív 

hozzáférés, tartalmi, politikai hozzáférés stb.).  
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A társadalomtudományi szakirodalomban a digitális szakadék (digital gap) korai, elsősorban a 

formális, fizikai hozzáférésben mutatkozó különbségekre vonatkozó kifejezését a széles körű 

és sávú internetpenetrációból adódóan egyre-inkább az összetettebb, a használat szintjén, 

motivációban, kompetenciákban megnyilvánuló különbségeket is magában foglaló digitális 

megosztottság (digital divide), vagy digitális egyenlőtlenség (digital inequality) terminusa 

váltja fel. A megosztottság számos szociológiai változó mentén kimutatható, ezek közül az 

érintett életkori dimenzió mellett, a lakóhely, a jövedelem, a foglalkozás, az iskolázottság, és 

a nem dimenziói a legfontosabbak. Azaz 

 

„minél idősebb valaki, minél kisebb településen lakik, minél alacsonyabb az iskolai 

végzettsége, és minél alacsonyabb a gazdasági aktivitása, annál valószínűbb, hogy 

kimarad az online világból.‖ (interjú Csepeli Györggyel, 2012) 

 

A digitális egyenlőtlenségek legtöbbször erősítik a meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket, 

illetve a meglévő hátrányok befolyásolják, magyarázzák az info-kommunikációs eszközök 

használatának hiányát. Ugyanakkor az információs társadalomba való bevonódás a 

hagyományosan hátrányos helyzetű csoportok számára új esélyt jelenthet, ha meg nem is 

szünteti, de csökkentheti a hátrányt, megszüntetheti a centrum és a periféria közti 

különbségeket és az információhoz való könnyebb hozzáféréssel, a távmunka, távoktatás 

lehetőségével a társadalmi integráció eszköze lehet a klasszikus „hálót adj, ne halat" elv 

alapján. (Bognár, Galácz, 2004) 

 

Amint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 (2013) helyzetértékeléséből, 

illetve SWOT-elemzéséből kitűnik, Magyarország a digitális ökoszisztéma egyes összetevőit 

tekintve felemás teljesítményt nyújt. 

Közel 100 százalékos alapszintű szélessávú lefedettség és magas, uniós átlag feletti 

újgenerációs szélessávú lefedettség mellett Magyarország a keresleti oldalon mutat lemaradást 

európai összevetésben.  

A számítógépek elterjedtsége és használata uniós átlag alatti (a magyar háztartások 55 

százaléka rendelkezik számítógéppel, szemben a 68 százalékos európai átlaggal, a legkisebb 

penetrációt a falvak, valamint a 60 év feletti lakóval is rendelkező háztartások mutatnak). 

A szélessávú internetpenetráció (a 100 lakosra jutó előfizetések száma) szintén elmarad az 

uniós átlagtól (a szélessávú internet előfizetések száma 2013-ban 2,3 millió volt, ez 22,9 

százalék, a 28,8 százalékos uniós átlaggal szemben), ahogy a mobil szélessávú 

internetpenetráció is – jelentős növekedése ellenére is – uniós átlag alatt marad (23 százalékos 

az 54 százalékos uniós átlaggal szemben). 

A digitálisan írástudatlanok aránya mind a 16-74, mind a 15+ korosztályban jóval meghaladja 

az uniós átlagot. (Az Eurostat által alkalmazott módszertan szerint a 16-74 év közötti 

korosztályban 18%-os (az előző évhez képest növekvő különbségű) a magyar lemaradás a 

számítógépet nem használók tekintetében, e szerint a magyar lakosság 26 százaléka, közel 

kétmillió fő digitálisan írástudatlan. A 15 év felettiek [beleértve a 74 év felettieket is] 

internethasználatát mérő hazai kutatások [GKIeNET, Bell ResearchG] még kedvezőtlenebb 

képet mutatnak, adataik szerint 44% körüli a digitálisan írástudatlanok aránya, azaz 3,7-3,8 

millió ember, a teljes magyar lakosság kb. 37 százaléka nem használt még soha 

számítógépet/internetet.) A felmérésekből az is kiderül, hogy a nem-használat okai egyre 

kevésbé vezethetők vissza pénzügyi szempontokra és a fizikai hozzáférés hiányára 

(elsődleges digitális megosztottság), elsősorban kognitív, tudásbeli és motivációs 

természetűek (másodlagos digitális megosztottság), sokan nem érdeklődnek a számítógép és 

az internet iránt, illetve nem gondolják, hogy számukra bármiféle haszonnal járna annak 

használata. Az adatok éppen azoknál a csoportoknál maradnak el messze az átlagtól, amelyek 
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helyzetét, foglalkoztatási esélyeit, társadalmi integrálódását leginkább javíthatná a 

számítógép- és internethasználat. Az 50 év felettiek körében a lakosság kevesebb, mint fele 

digitálisan írástudó (kiemelten érintett a 65+ korosztály), a 8 általánossal rendelkezők körében 

igen alacsony az internet-használat, a kevésbé fejlett régiókban lakók, a munkanélküliek és 

inaktívak körében a digitálisan írástudók aránya messze átlag alatti. (Nemzeti 

Infokommunikációs Stratégia 2014-2020, 2013) 

2014. évi felmérések szerint a 15 évesnél idősebb magyar lakosság 40,6 százaléka nem 

használ számítógépet és 40,4 százaléka nem használ internetet. A digitális készségekkel nem 

rendelkező lakosság 84 százaléka 45 évesnél idősebb, 65 százaléka inaktív, 52 százaléka 

legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, 36 százaléka községekben él. 

Különösen magas a digitális készségekkel nem rendelkezők aránya Magyarország északkeleti 

részén, valamint Délkelet-Magyarországon. (Digitális szakadék csökkentése című (GINOP-

6.1.2-15 kódszámú) kiemelt projekt felhívás, 2015) 

 

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 (2013) összhangban az Európai Unió 

által 2010-ben elfogadott Digitális Menetrenddel (Digital Agenda for Europe, DAE), az 

infokommunikációs technológiában rejlő lehetőségek maximalizálását jelenleg akadályozó 

tényezők mérséklését, kiküszöbölését célozza. A stratégia kiemelt célja, hogy 

– „az infokommunikációs hálózatok egyetlen szegmenségben se alakulhassanak ki 

tartósan olyan szűk keresztmetszetek, amelyek akadályoznák a digitális szolgáltatások 

nyújtását és igénybe vételét; 

– a megfelelő digitális kompetenciák (digitális írástudás, számítógép-használat, 

szoftverek, informatikai és igazgatási rendszerek ismerete, stb.) hiánya miatt egyetlen 

állampolgár, kisvállalkozás vagy közigazgatási tisztviselő se szoruljon ki a digitális 

ökoszisztémából; 

– a digitális eszközöktől tudatosan vagy a szükséges ismeretek hiányában elzárkózó 

állampolgárok is élvezhessék a digitális kor előnyeit (eBefogadás – eInclusion).‖ 

 

Ez a digitális infrastruktúra vonatkozásában a következő célokat tartalmazza:  

– „2020-ra minden háztartás számára legyen hozzáférhető minimum 30 Mbps-os 

internet-szolgáltatás; 

– 2020-ra a háztartások minimum 50 %-a rendelkezzen 100 Mbps, vagy annál gyorsabb 

hozzáféréssel;‖ 

– „2020-ra ne legyen olyan járási székhely, ahol nem érhető el a lakosság legalább 

80%-a számára valamilyen nagy sávszélességű hálózat (NGA, Docsis 3.0 vagy 

magasabb);‖ 

– „bővüljön a mobil szélessávú lefedettség és az elérhető sávszélesség; a lefedettség 

2016-ra érje el a 95%-ot, az átlagos sávszélesség pedig az uniós átlagot;‖ 

 

A digitális kompetenciákra vonatkozó célokat pedig az alábbi pontok foglalják magukba: 

– „a felnőtt lakosság körében 2016-ra a digitálisan írástudatlanok (azok, akik még soha 

nem használtak internetet) aránya csökkenjen 40% alá, 2020-ig pedig 30% alá; 

– 2016-ra a rendszeres internethasználat (azok, akik legalább hetente egyszer 

interneteznek) mutatója érje el a 65 %-ot, a hátrányos helyzetűek esetében pedig az 50 

%-ot, 2020-ra pedig a 75, illetve 60%-ot;‖ 

– „a köz- és felnőttoktatásban dolgozók körében 2016-ra legyen teljes körű az 

alapszintű digitális kompetenciák birtoklása;‖ 

– „a közoktatásban kerüljön sor az infokommunikációs oktatás újragondolására, mind 

az informatika, mint tantárgy esetében, mind pedig az infokommunikáció, mint 

szemléletmód, a tanulást segítő értékes kiegészítő eszköz tekintetében.‖ 
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Az elérendő célokat szolgáló intézkedések (akciók): 

– Képzési és motivációs programok a digitális írástudás terjesztésére (közösségi terek 

[eMagyarország Pontok, IKSZT-k, könyvtárak], illetve oktatási, kulturális és 

közösségi intézmények bázisán, a leginkább rászoruló célcsoportokra 

[munkanélküliek, hátrányos helyzetű családok, idősek]) 

– Ismeretbővítő programok a másodlagos digitális megosztottság csökkentésére (online 

vásárlás és ügyintézés, e-közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások, távoktatás, 

távmunka lehetőségeinek tudatosítása és használatának megtanítása) 

– A távoktatás és a távmunka elterjedésének ösztönzése (infrastruktúra biztosítása, 

mentori támogatás) 

– Integrált közösségi terek (eMagyarország Pontok, Postai Agóra helyszínek, IKSZT-k, 

közösségi házak, Teleházak) és programok létrejöttének és hálózatba szerveződésének 

támogatása; eTanácsadók, pedagógusok részvétele, támogatása. 

 

 

A Facebook az oktatásban 

 

A tudás hagyományos keretek között is mindig valamilyen kommunikációs hálózatban, 

egyéni tudások, illetve egyéni és kollektív tudások egymásra hatásában generálódik. A 

konnektivizmus elméletének újdonsága, hogy abból a dinamikus hálózatosodási tendenciából 

indul ki, amely az infokommunikációs technológia innovációi nyomán új, rendkívül nyitott és 

interaktív közösségi színtereket, a tudástárolás, tudásmegosztás új rendszereit, és ezáltal a 

megismerés és tudásalkotás másfajta módjait teszi lehetővé. 

A konnektivizmus gyakorlati megközelítése, a Web 2.0 nyújtotta technológiai háttér és a 

közösségi hálózatok térhódítása és óriási népszerűsége a fiatalok körében, felveti a Facebook 

oktatási célú alkalmazásának lehetőségét, a tanítási-tanulási folyamatban betölthető 

szerepének kérdését.   

Az empirikus kutatások többsége szerint a Facebook elsősorban a szociális interakció terepe, 

formális keretek között történő használata a tanítás-tanulás folyamatában kevéssé jellemző, 

leginkább informális tanulásszervezésre használják. A szakirodalom jelentős része 

ugyanakkor a Facebook interaktív, reflektív tulajdonságait, az azonnali visszacsatolás és 

együttműködés lehetőségét nyújtó mechanizmusait hangsúlyozva alátámasztja a közösségi 

hálózatok oktatási potenciálját.  

A Facebook oktatásban betöltött szerepét és lehetőségeit vizsgáló empirikus kutatások 

többsége a felsőoktatásban tanuló diákokra irányult. A kutatások alapján a közösségi 

hálózatok oktatásban betöltött szerepét és lehetőségeit tekintve alapvetően háromféle 

használati mód figyelhető meg (Kárpáti et al., 2012):  

 

1. a szocializáció, a közösségépítés elősegítése, az oktatási és kulturális integráció 

(beilleszkedés elősegítése, a „hallgatói szerep‖ elsajátítása, összetartozás élménye, 

„social glue‖ funkció); 

2. a tanulmányokkal kapcsolatos tájékoztatás, információcsere, szervezés 

(adminisztratív, gyakorlatias információk, a tanulmányokkal kapcsolatos feladatokra, 

ügyekre, helyzetekre, szereplőkre vonatkozó reflexiók, érzelmek, indulatok 

kifejezése); 

3. a tervezett, tanulási célú, tantárgyakba integrált használat (tanulói csoportok 

létrehozása, tanár-tanuló, tanuló-tanuló kommunikáció, kollaboratív tanulói 

tevékenységek, tudásmegosztás, tudásépítés). 
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Az eddigi empirikus kutatások többsége a Facebook vonatkozásában az első két pontban 

megfogalmazott oktatási használatról számol be, a harmadik alkalmazási módot, a tantárgyba 

ágyazott oktatási kísérleteket bemutató tanulmányok száma még alacsony. Ezt támasztja alá 

Khe Foon Hew (2011) összefoglaló tanulmánya, amelyben a 2005 és 2010 között megjelent 

empirikus Facebook-kutatásokat elemzi a tanítás-tanulás aspektusából. A vizsgálati 

eredmények szerint óriási népszerűsége és dinamikus terjedése ellenére kevesen használják a 

Facebook-ot kifejezetten tanulmányi, oktatási célokra, a Facebook-on való részvétel indítékai 

között elhanyagolhatóan kis szerepet kapott a tanulmányokkal, iskolai tevékenységgel 

összefüggő motiváció. Ennek lehetséges magyarázataként említik, hogy a Facebook-ra, mint a 

szórakozás, a szabadidő kellemes eltöltésének eszközére tekintenek a diákok, határozottan 

eltávolítva a munka, az iskola, a tanulás terepétől.  

Ugyanakkor a kutatások általában a Facebook-jelenlétnek a diákéletre gyakorolt pozitív 

hatásáról számolnak be. A Facebook segíti az azonos intézménybe járó diákok összetartozás-

élményének, illetve az intézményhez tartozás érzésének kialakulását, illetve erősíti azt (Stern, 

Taylor, 2007). „Social glue‖-ként segíti a beilleszkedést az egyetem, illetve a campus életébe, 

illetve megkönnyíti az elszakadást az otthoniaktól (Madge et al., 2009). Csökkenti a 

campuson kívül lakó diákok hátrányát a campuson élőkkel szemben a kohézió, az 

összetartozás élményének megélését tekintve. Ezáltal, ha nem is kifejezetten tanulmányi 

célokra használják a Facebook-ot, a pozitív attitűd jó irányba befolyásolhatja tanulmányaikat 

(Dorum et al., 2010).  

A kutatások kis hányada foglalkozott a tanárok Facebook-használatával. Alacsonyabb a 

részvétel a közösségi hálón az oktatók körében, a Facebook-profillal rendelkező tanárok 

továbbra is inkább a hagyományosabbnak számító internetes kommunikációt, az e-mail-ezést 

részesítik előnyben. Bár a hallgatók részéről sem jellemző igény a tanár-diák kommunikáció a 

Facebook-on (Selwyn 2009), mégis nyitottabbak a Facebook tanulmányi célokra való 

alkalmazására, mint az oktatók. A tanítási-tanulási folyamat Facebook-on keresztüli online 

kiterjesztésével a privát szféra sérülésének veszélyét a tanárok nagyobb arányban fogalmazták 

meg, mint a diákok (Roblyer et al., 2010). Kevés tanulmány érinti a Facebook-használat 

hatásait a tanár-diák kommunikációban, a témát érintők is inkább egyéni eseteket, interjúkat 

közölnek. A Facebook megkönnyítheti a tanárokkal való kommunikációt azoknak az 

egyébként félénkebb, visszahúzódóbb diákoknak, akik az osztályteremben nehezebben 

nyílnak meg (Bosch, 2009). A tanári Facebook-jelenlét és megnyilatkozás növeli a tanár 

hitelességét, megbízhatóságát a diákok szemében, ezen keresztül pozitívan befolyásolja a 

tanulók motivációját az adott tantárggyal kapcsolatban (Mazer et al., 2009).  

A tanulmányok a Facebook negatív hatásai közt említik a felhasználók túlzott 

kitárulkozásának veszélyeit, a nem megfelelő, nem helyénvaló képek, üzenetek 

megosztásának következményeit karrierjükre, jövőbeni alkalmazásukra.   

A kutatások egy része arra mutat rá, hogy a Facebook-jelenlét szerepe a közösségi élet 

erősítésében (Ryan et al., 2011; Heiberger, Harper, 2008), a pozitív attitűd kialakulásában jó 

irányba befolyásolhatja a diákok tanulmányait (Dorum et al., 2010). Más kutatások hátráltató 

tényezőként említik, hogy a Facebook-használók kevesebb időt fordítanak a tanulásra, ami 

negatív hatást fejt ki tanulmányi előmenetelükre (Kirschner, Karpinski, 2010).  

A vizsgált kutatások alapján a Facebook elsődlegesen a kapcsolattartás, és elsősorban a diák-

diák szociális interakció terepe, a tanulmányokkal összefüggő Facebook-használat a második 

pontban megfogalmazott tevékenységekre terjed ki, a válaszadók többsége a közösségi hálón 

tanulmányaival kapcsolatos tevékenységként csupán adminisztratív információk (órarendi 

változások, határidők…) közlését, illetve iskolai feladatokra, ügyekre, tanárokra vonatkozó 

érzelmek kifejezését, indulatos vagy humoros üzenetek megosztását említette. Selwyn (2007) 

a tanulmányokkal kapcsolatos bejegyzéseket öt kategóriába sorolta: iskolai tapasztalatok 

megbeszélése; gyakorlatias információk (órák időpontja, könyvtári nyitva tartás…); 
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tanulmányi információk (tételek, követelmények, házi feladatok); a tanulmányokkal 

kapcsolatos megnyilvánulások, iskolai feladatokra, ügyekre, helyzetekre, szereplőkre 

vonatkozó érzelmek, indulatok kifejezése, lelki támogatás; és humor, élcelődés. A hallgatók 

tanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseinek mennyisége messze elmarad az egyéb témák 

mögött (Selwyn [2009] által vizsgált 68169 üzenet csupán 4 százaléka kapcsolódott a 

tanulmányokhoz). A Facebook-felhasználók csekély arányú informális iskolai használatában 

az iskolai feladatok csoporttársakkal történő megbeszélése, ellenőrzése, csoport- vagy 

projektmunka szervezése jelenik meg (Madge et al., 2009).  

 

Magyarországon a Facebook-kutatás 2011 (Tóth-Mózer Szilvia, Lévai Dóra) az oktatás online 

lehetőségeivel foglalkozik, nagyobb részt általános iskolás, és középiskolás diákok, illetve 

tanáraik Facebook-használatát vizsgálja. A kutatók a Facebook tanítási-tanulási folyamatba 

való bevonását, a Facebook-on keresztül a tanulási tevékenység online kiterjesztésének 

hatékony lehetőségét hangsúlyozzák. A nemzetközi megállapításokkal egybehangzóan 

azonban, jóllehet a tanárok és diákok kisebb része már felismerte a Facebook oktatással 

kapcsolatos lehetőségeit, (a diákok válaszai alapján tanáraik 40 százalékban osztanak meg 

iskolához köthető tartalmakat – Tóth-Mózer Szilvia, Lévai Dóra, 2011), a Facebook-ot 

elsődlegesen szociális, illetve kommunikációs célból használják és jellemzően nem online 

tanulási környezetként.  

 

Jelen kutatást egy exploratív jellegű esettanulmány előzte meg 2011 októberében és 

novemberében, mely a felsőoktatásban részt vevő hallgatók és oktatók Facebook iránti 

attitűdjét, Facebook-használati szokásait, a részvétel és a kívülmaradás okait, a közösségi 

hálón folyó diák-diák, tanár-diák, illetve tanár-tanár kommunikációt vizsgálta, valamint a 

Facebook-jelenlét és használat lehetőségeit, előnyeit, hátrányait a tanulásra és az oktatói-

kutatói munkára vonatkozóan. A kutatás módszere az Elte Tanító- és Óvóképző Karán, illetve 

a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán tanárok és hallgatók körében (152 fő) végzett 

nyomtatott kérdőíves adatvételi eljárás, valamint az adatok kvantitatív és kvalitatív elemzése 

volt.  

A vizsgálat eredményei alapvetően összecsengenek a feldolgozott szakirodalom 

megállapításaival.  

A Facebook-használat a diákok számára általánosan jellemző, a tanárok körében kevéssé. A 

kutatási minta a nemzetközi eredményekkel és a Socialbakers magyarországi statisztikai 

adataival egybehangzóan az életkor előrehaladtával csökkenő értékeket mutat a Facebook 

iránti érdeklődés, illetve aktivitás vonatkozásában. 

A Facebook a 18-24 éves nappali tagozatos diákok körében örvend a legnagyobb 

népszerűségnek. A nappali tagozatos hallgatók körében magas (93%), a levelezős (75%) és 

különösen az esti tagozatos hallgatók körében (40%) alacsonyabb a részvételi arány. Jóllehet 

talán éppen ezekben a csoportokban, az egymástól távol élő és dolgozó, nem napi 

kapcsolatban lévő hallgatók számára volna legcélszerűbb kiaknázni a Facebook „social glue" 

szerepét, illetve a közösségi háló nyújtotta lehetőségeket, alkalmazásokat a tanítási-tanulási 

folyamat online kiterjesztésében. A tanárok kisebb arányban tagjai a Facebook-közösségnek, 

kevésbé nyitottak a közösségi hálón zajló kommunikációra hallgatóikkal és kollégáikkal. 

Hasonlóan a nemzetközi felmérések adataihoz, a közösségi hálóhoz való csatlakozás legfőbb 

motivációja a már meglévő ismerősökkel, barátokkal való kapcsolattartás, erősen háttérbe 

szorítva az ismerkedés, az új ismeretségek szerzésének lehetőségét, megfelelve az „offline to 

online trend-nek‖. A tanulás/munka, mint motiváció, bár megelőzte az ismerkedés 

szempontját, a mezőny végén végzett.  

Ugyanakkor a Facebook-használók 55 százaléka nyilatkozott úgy, hogy felsőoktatásba 

lépését, beilleszkedését megkönnyítette, segítette a közösségi hálón való részvétel, illetve 
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kapcsolattartás. Még nagyobb arányban, 75 százalékban gondolják úgy, hogy 

tanulmányaikban, illetve oktató-kutató munkájukban segítségükre van az online közösség. A 

közösségi hálózaton eltöltött idejüknek a válaszadók átlagosan 20 százalékát fordítják iskolai 

tevékenységre, a Facebook tanulmányaikkal/oktatói feladataikkal kapcsolatos használatára. 

 

A Facebook óriási népszerűsége és dinamikus terjedése ellenére a közösségi háló 

elsődlegesen a mindennapi kapcsolattartás, a szociális interakció eszköze és terepe, a tanítási-

tanulási folyamatban a Facebook adta lehetőségek kevéssé kihasználtak, ugyanakkor jellemző 

a közösségi oldal használata informális oktatási céllal. E mögött talán az iskolai 

tevékenységek formális és informális közegének megkülönböztetése, szétválasztásának 

igénye húzódik és a Facebook általános megítélése, amely a közösségi hálóra, mint a 

szórakozás, a szabadidő kellemes eltöltésének eszközére tekint, határozottan eltávolítva a 

munka, az iskola, a tanulás terepétől.  

 
1. ábra: Tanulmányi/oktatói-kutatói munkával összefüggő Facebook-használat 

 
 

A. A felsőoktatási intézmény Facebook-oldalának nyomon követése  

B. Oktatással kapcsolatos adminisztráció  

C. Oktatási anyag megosztása  

D. Oktatási anyaggal kapcsolatos linkek megosztása  

E. Iskolai feladat-kiadás  

F. Projektmunka/kutatás online kiterjesztése  

G. Kapcsolatfelvétel tanulmányi/kutatási együttműködéshez  

H. Iskolai témák, ügyek megbeszélése csoporttársakkal/kollégákkal  

I. Tanulmányokkal kapcsolatos közösségszervezés  

J. Iskolai ügyekkel, eseményekkel kapcsolatos információ megosztása  

K. Információ megosztása a felsőoktatási intézményen kívüli, de a tanulmányokhoz kapcsolódó 
programokról, eseményekről  
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A kutatásban résztvevő Facebook-felhazsnálók 0-5-ig értékelték a megadott lehetőségeket, 

milyen mértékben játszanak szerepet a közösségi háló használatában tanulmányaikkal/oktatói-

kutatói munkájukkal összefüggésben. A legtöbben az iskolai témák, ügyek csoporttársakkal/ 

kollégákkal történő megbeszélését értékelték a legmagasabb ponttal (összesen 481 pont), 

pontosabban a hallgatók megbeszélését csoporttársaikkal, ugyanis a Facebook-ot használó 

tanárok mindegyikétől 0 pontot kapott ez a kategória, azaz az oktatók nem társalognak iskolai 

témákról kollégáikkal a közösségi hálón. A második helyen az iskolai ügyekkel, eseményekkel 

kapcsolatos információ megosztása szerepel (438), ezt követi az oktatási anyagok megosztása 

(396), a tanulmányokkal kapcsolatos csoportszervezés (396), majd a kapcsolatfelvétel 

tanulmányi/kutatási együttműködéshez (394). A sort a felsőoktatási intézmény Facebook-

oldalának nyomon követése (196), valamint az oktatással kapcsolatos adminisztráció (170) 

zárta. 

 

A közösségi oldalak tervezett, kifejezetten oktatási célú, tantárgyakba integrált alkalmazásáról 

még kevés tanulmány számol be. Néhány elszigetelt példa mutatja, hogy a Facebook 

hatékony eszköz lehet a tanítás-tanulás folyamatában:  

Carbó és Antolí (2011) vizsgálatában egy közösségi média témájú posztgraduális kurzus 

hallgatói használták a közösségi hálózatokat (Facebook, Twitter, LinkedIn) az oktatási 

keretrendszer (Moodle) mellett. A Facebook-csoportban szaktárgy-specifikus témákat, 

információforrásokat osztottak és vitattak meg a résztvevők. A kísérlet legnagyobb 

előnyeként a hallgatók személyes és szakmai hálózatuk építését és a közös 

problémamegoldást emelték ki. 

Schroeder és Greenbowe (2009) a kémiaoktatásban alkalmazták a Facebook-csoportszervezés 

lehetőségeit, kihasználva az interakció és az együttműködés előnyeit a természettudományos 

kérdések megvitatásában, megoldásában.  

Shih (2011) az angol nyelvtanulás és íráskészség-fejlesztés szolgálatába állította a Facebook 

interaktív színterét. A tanulók közzétették írásaikat a Facebook-csoportoldalon, amelyeket 

tanár és diákok közösen beszéltek meg és értékeltek. Shih vizsgálatában a társak által való 

értékelés (peer assessment) jelentőségét emelte ki. 

Reid (2011) a kritikus írástudás (critical literacy) és a kommunikatív kompetencia 

fejlesztésében alkalmazta a blogot és a Facebookot, a digitális kultúra tanulmányozására és 

gyakorlására és a diskurzus kontextus-függőségének megfigyelésére, tudatosítására. A blog a 

formális íráskészség gyakorlását, a Facebook az informális nyelvezet tanulmányozását és 

megvitatását célozta.  

 

„A Facebook-csoport egy hibrid teret jelentett, amely egy népszerű, iskolán kívüli 

íráskultúrát egy formális, iskolai térbe emelt.‖ (Reid, 2011, 60., idézi Kárpáti et al., 

2012) 

 

Szálas Tímea (Kárpáti et al., 2012) vezetésével egy szabadkai gimnázium 3 osztályában az 

angol nyelv, a képzőművészet és testnevelés tantárgyak tanítása során alkalmazták a 

Facebook közösségi hálózatát. A kialakított csoportokban angol nyelvből a modern amerikai 

kultúra, képzőművészetben a vajdasági magyar műemlékek és a műemlékvédelem, 

testnevelés tantárgyból a szertorna témáját dolgozták fel a tanulók. A projekt célja a téma 

feldolgozásához szükséges forráskeresés, -megosztás és a kollaboratív tanulás, tudásépítés 

volt. A Facebookkal segített angol nyelvtanítás során a tanulóközpontú, differenciált oktatás, 

a tanulási folyamat individualizációja és a tanár mentori, segítő, ösztönző, moderáló, összegző 

funkciója érvényesült. 

Kuttner Ádám (Kárpáti et al., 2012) a designer és kiadványszerkesztő képzés számára 

tervezett Facebook-kísérleti programjához saját alkalmazásokat fejlesztett és integrált a 
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Facebook-környezetbe, a közösségi háló oktatási potenciálját még hatékonyabban használva a 

felnőttoktatásban. Az esettanulmány a Facebook leghatékonyabb oktatási funkciói között az 

aktív véleménycserét, a társak által nyújtott segítséget (peer support) és a folyamatos közös 

értékelés inspiráló erejét emeli ki.  

 

Az említett kutatásokat és Facebook-oktatási kísérleteket áttekintő cikk szerzői a Facebook 

oktatási célú használatának három szintjét különböztetik meg (Kárpáti et al., 2012): 

 

1. Nyilvános tanári profiloldal létrehozása, amelyen keresztül a tanár a Facebook 

üzenetküldő, társalgási funkcióit használva kommunikál a diákokkal, üzenőfalán 

oktatási anyagok, képek, videók, hasznos linkek megosztásával szervezi és segíti a 

tanulási folyamatot. Célszerű a tanár személyes profiljától független nyilvános 

Facebook-oldal kialakítása, ugyanakkor érdemes lazítani a hivatalos kereteken a 

személyesebb megnyilvánulás és kontaktus révén (Muñoz, Towner, 2009). 

2. Tantárgyakhoz kapcsolódó tanulói csoportoldal létrehozása az iskolai tanítás-tanulás 

online kiterjesztését, a tananyag megosztását, interaktív és kollaboratív feldolgozását 

teszi lehetővé.   

3. Facebook-alkalmazások integrációja, a Facebook oktatási alkalmazásai (játékok, 

szimulációk, teszt- és kvízkészítők, nyelvtanulásra alkalmas programok) egyszerű 

kezelhetőségük, szórakoztató látványviláguk, interaktivitásuk és játékosságuk révén 

növelik a tanulók motivációját, aktivitását, lehetőséget adnak a tanulók közötti 

versengésre (Muñoz, Towner, 2009; Wang, Woo, Quek, 2011).  

 

A Facebook előnyei a korábbi oktatási (e-learning) keretrendszerekkel szemben (Kárpáti et 

al., 2012): 

– a közösségi oldalak népszerűségéből kiindulva a tanulók jól ismerik a kezelőfelületet, 

– személyre szabható egyéni profilt hozhatnak létre, nagyobb fokú kontrollal 

rendelkeznek a felület alakításában, 

– a profiloldalakon közzétett tartalmak alapján azonosítható az egyéni érdeklődés és 

szakértelem,  

– ez elősegíti a közös érdeklődés mentén formálódó közösségek, csoportok szervezését, 

a tudás áramlását, 

– a felhasználók a Facebookra naponta többször is belépnek, akár folyamatosan jelen 

lehetnek a közösségi hálón, amely 

– egyszerű és azonnali információcsere lehetőségét, szinkrón és aszinkrón 

kommunikáció akár egyszerre többcsatornás megoldásait nyújtja, 

– jó minőségű multimédiás tartalmak megosztására, kezelésére alkalmas felülettel 

rendelkezik, 

– eszköz- és platformfüggetlen, mobil alkalmazása révén lehetővé teszi, hogy a 

felhasználók a számítógéptől távoli helyen is kommunikálhassanak. 

 

A Facebook közösségi hálózatát elsődlegesen interaktív és participatív potenciálja teszi 

alkalmassá a tanítási-tanulási folyamat online kiterjesztésére, lehetővé téve és támogatva a 

közösségek, tanulói csoportok szervezését és szerveződését, és a közösségeken belüli 

közvetlen, szinkrón és aszinkrón kommunikáció akár egyszerre többcsatornás megoldásait.  

 

A Facebook beteljesíti a késő-modern médiakörnyezet és médiakonvergencia jelenségét, 

amelynek figyelembe vétele, valamennyi hatásával és következményével együtt 

elengedhetetlen az oktatás megújítása során. 
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„A késő-modern médiakörnyezet fogalma a minket körülvevő, egymással 

összekapcsolódó, komplex és hibrid médiumok hálózatát jelöli, amely a társadalmi és 

kulturális környezettel kölcsönhatásban a tapasztalatok egyfajta táraként működik, 

kulcsszereplője pedig a jelentés- és identitáskonstruáló médiahasználó‖ (Myat, 2010, 

47). 

 

 

A web 2.0 nyújtotta közösségi tartalomszolgáltatás eredményeként megváltozott a 

felhasználói attitűd, a közösségi média, kiváltképp a Facebook mindennapi felhasználói 

passzív befogadókból tartalom-előállítókká, üzenetek közlőivé lettek, megvalósítva a many-

to-many kommunikációt. Ebből alapvetően következik az online kommunikáció 

személyesebbé válása. A Facebook kommunikációs terében a magánszféra határai kitolódnak, 

az „én‖ és annak személyes üzenetei (személyes információk, érzelmek, hangulatok 

kifejezése, naplójellegű bejegyzések) – amelyek egy felületen jelennek meg a köz, a hivatásos 

kommunikátorok, médiavállalkozások és közösségek üzeneteivel – láthatóan 

felülreprezentáltak azokkal szemben. Az „én‖ üzenetei személyes jellegű kommunikációt 

generálnak a közösség nyilvánossága előtt. 

 

„A web 2.0-s alkalmazások közelmúltbéli elterjedésével megkérdőjeleződtek adó és vevő 

rögzített pozíciói, felülíródtak magán és publikus közti merev határok, és bárki számára 

lehetőség nyílt a médiareprezentációra és az önreklámra…‖ (Gelegonya 2011, 93.) 

 

A Facebookon zajló kommunikációra „az én nyilvánossága‖ jellemző (Szűts, 2013). Az „én 

nyilvánossága‖ a Facebookon az egyén profiloldalának szöveges tartalmaiban, az üzenőfalra 

írt üzeneteiben (poszt), megjegyzéseiben (komment), profilképeiben, fotóalbumokba feltöltött 

képeiben, az oldalán megjelenített preferenciáiban, illetve a mások által készített tartalmak 

megosztásában nyilvánul meg, melyeken keresztül én-megjelenítésének szándékolt és 

akaratlan elemeiből épül fel online identitása. 

A Facebook újfajta nyilvánosságában zajló kommunikáció meghatározó funkciója az 

önreprezentáció és identitáskommunikáció. 

Mielőtt azonban a Facebookon zajló kommunikáció említett funkcióira, az önreprezentáció és 

identitáskonstrukció, az énbemutatás lehetőségeinek és stratégiáinak tárgyalására kerülne sor, 

szükséges áttekinteni az én-rendszerrel és az identitással, illetve megjelenítésével kapcsolatos 

vonatkozó értelmezéseket és elméleteket. 
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Offline és online identitás-kommunikáció, benyomáskeltés és énmegjelenítés 

 

Identitáselméletek 

 

Az online énkép és identitás, illetve a Facebook közösségi hálózatában megfigyelhető 

énbemutatás és benyomáskeltés vizsgálata szükségessé teszi a téma szempontjából fontos 

elméletek és fogalmak áttekintését, a vonatkozó fogalomrendszer – én, énkép, énrendszer, 

énséma, identitás – tartalmának értelmezését. Az áttekintés az énkutatás mérhetetlenül 

szerteágazó és bonyolult irodalmából a Facebook-jelenlét, -kommunikáció és -interakció 

mélyebb megértése szempontjából releváns és ígéretes elemeket tartalmazó megközelítésekre 

tér ki. 

 

„Az én egyediségünk személyes élményét kifejező szavunk. Olyankor használjuk, amikor 

azt akarjuk jelezni, hogy másoktól elkülönült egységként létezünk: a magunk módján 

érzékeljük a külvilágot és önmagunkat, a magunk módján érzünk, akarunk, cselekszünk, 

és mindenről – legalább élményszintű – tudomásunk is van, mint ahogy arról is, hogy 

testi, lelki, magatartásbeli változásaink ellenére rendelkezünk egyfajta térbeli és időbeli 

folytonossággal.‖ (Komlósi, 2003, 21.) 

 

Az én (self, ego) az énről való tudásunkat, önmagunkkal kapcsolatos ismereteinket jelöli, 

melyek egyidejűleg magukban foglalják testi énünket, szociális szerepeinket, különböző 

csoportokban elfoglalt helyünket, vágyainkat, céljainkat, értékrendszerünket (Sallay 2001).  

 

Bár az én és az énkép fogalmát gyakran szinonimaként használják, az énkép-meghatározások 

az önmagunkról alkotott kép szociális minőségét hangsúlyozzák, az énképet az egyén 

környezetével való interakciója során létrejövő dinamikus struktúraként értelmezve. 

 

Az újabb kognitív modellek az énre vonatkozó affektív-kognitív struktúraként, 

reprezentációként írják le, amely az egyén énreleváns tapasztalatait szervezetté és koherenssé 

teszi, és az énfogalom helyett az énséma elnevezést vezették be.  
Az énsémák olyan tudásstruktúrák, melyek az önmagunkról szerzett információk mentális 

szerveződései, reprezentációi, a tapasztalatokra épülve szervezik és irányítják az énre 

vonatkozó információ felvételét és feldolgozását az énalakulás, -alakítás folyamatában, 

irányítva a viselkedést és cselekvést (Markus–Nurius 1986; Tókos, 2005).   

 

A jelenkori elméletek közös jellemzője, hogy az én komplexitását hangsúlyozzák, nem 

egyetlen egységként, hanem az egyénre vonatkozó reprezentációk összetett rendszereként 

értelmezve, melyben az én különböző aspektusai kontextustól függően aktiválódnak, és amely 

egyaránt tartalmaz személyes és társas reprezentációkat is. 

 

Az identitás az én-rendszer alapját képezi, az Én folyamatos öndefiníciója, tudati 

leképeződése, amely az Énnel való azonosulás élményének megélésével jön létre.  

 

„Identitásunk biztosítja eltérő cselekedeteink közös nevezőjét […] identitásunk révén 

válunk mások számára önmagunkkal azonosíthatóvá.‖ (Hankiss, 1987) 

. 

Az én és identitás fogalma és értelmezése változott az évszázadok folyamán. Az eltérő, 

esetenként egymásnak ellentmondó felfogások sorában felismerhető leegyszerűsített 

tendencia az egységes, integratív Karteziánus Én (Descartes 1641) elképzeléstől Freud hármas 

– az Id (Ösztön-én), Ego (Én) és Superego (Felettes-én) – felosztásán át a posztmodern 
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teóriákban megjelenő összetett, decentrálódott, fragmentálódott szubjektum 

megfogalmazásáig vezet. 

 

―…semmiképpen sem képzelhetjük el a felét vagy a harmadát egy léleknek… Mert csak 

egy lélek lakozik bennünk, és ennek a léleknek nincsenek különböző részei… A hiba, 

amit elkövettek, egymással rendszerint szemben álló, különböző személyeket léptetve fel 

a lélekben, csak onnan ered, hogy funkcióit nem különböztették meg jól a test 

funkcióitól.‖ (Descartes 1649, 1994, 50, 61. o.) 

 

„…a régi identitások, amelyek olyan sokáig tartották egyensúlyban a társadalmi világot 

hanyatlóban vannak, új identitásoknak adják át a helyüket, és töredezetté teszik a 

modern egyént mint egységes szubjektumot.‖ (Hall, 1997, 60. o.) 

 

Az identitás meghatározása számos tudományterület alapkérdése, vitatott tárgya. Az 

identitáselméletek egy része az identitásban funkciójából eredő meghatározottságát, 

tartósságát, szilárdságát, különböző élethelyzeteken át is érvényesülő következetességét 

hangsúlyozzák, más részük a változó élethelyzetekre és szerepekre érzékenyebben reagáló, 

rugalmas-alkalmazkodó, szakadatlan szerveződési és újraszerveződési folyamatot. 

Stuart Hall (1997) kifejtésében tetten érhető az említett tendencia, amelyben az identitásnak 

három, egymástól eltérő koncepcióját különbözteti meg:  

 A felvilágosodás szubjektuma 

A felvilágosodás szubjektuma biztos középponttal, identitással rendelkező, egységes 

individuum. Az Én középpontja, belső magja, identitása már az egyén születésekor 

megvan, és lényegileg változatlan marad az egyén létezése folyamán.  

 A szociológiai szubjektum 

A szociológiai felfogás lényege a szubjektumot nem autonóm, önálló szigetként, hanem 

a környezet, a közösség dimenziójában, azaz a személyes és a nyilvános világok, a 

„bent" és a „kint" viszonylatában értelmezi. Az identitás ebben a viszonyrendszerben az 

én másokkal folytatott interakciója folyamán alakul ki és formálódik. A szubjektum 

ebben a felfogásban is rendelkezik egyfajta belső lényeggel, folyamatos öndefinícióval, 

amely önértelmezési keret azonban a szituációtól és kontextustól függő interakciók 

során változik, változó, megújuló identitásokat képezve. A szociológiában többek közt 

G. H. Mead, C. H. Cooley és a szimbolikus interakcionisták dolgozták ki az identitás és 

az én „interaktív" koncepcióját. 

 A posztmodern szubjektum 

A posztmodern gondolkodók én-felfogásában a szubjektum elveszíti egységességét, 

stabilitását, decentralizálódik, fragmentálódik, nem rendelkezik rögzült, lényegi vagy 

folytonos identitással, hanem elsősorban külső hatások által folyamatosan formálódik és 

alakul, változékonnyá és problematikussá válik. A különböző, akár ellentmondásos 

töredék-identitások nem alkotnak konzisztens, koherens ént. Az egységes identitás 

csupán káprázat, illúzió. Giddens, Harvey és Laclau, Lacan, de Saussure, Derrida, 

Foucault eltérő értelmezéseiben egyaránt megjelenik a decentralizáció, a 

diszkontinuitás, a széttöredezettség, a diszlokáció fogalma.  

  

Az identitás társadalomtudományi fogalmát Erik H. Erikson vezette be az ötvenes-hatvanas 

években, a latin eredetű szó (idem, id ens – ugyanaz, ugyanő, éppen az) jelentése az 

önmagunkról alkotott énkép, az önazonosság folytonossága, önmagunk megítélésének 

viszonylag tartós egysége. Erikson (1968) elmélete szerint az identitás a pszichoszociális 

fejlődés eredményeként jön létre, identitáskrízisek feldolgozásán és megoldásán keresztül, 

mely folyamat során szilárd identitás keletkezik. Kidolgozása, „a társadalmi kölcsönhatások, 
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cselekvések hálójában hitelesülő szakadatlan önmeghatározás‖ (Pataki, 1997), az egyén 

személyes és társadalmi létének és sikerességének elengedhetetlen feltétele. Az egyénnek 

szüksége, szükséglet erejű késztetése van az önmeghatározásra. 

Az identitásnak térben és időben egy folyamatosan létező öndefiníciót kell biztosítania, ami 

egyféle azonosságot jelent mind az egyén, mind a külvilág számára. A stabil személyiség 

azonosságtudata akkor is fenn marad, amikor különböző szituációkban és szerepekben 

eltérően viselkedik, azaz az identitás olyan dinamikus egységet képez, amely a változások 

ellenére képes megtartani koherenciáját és stabilitását.  

 

Pataki úgy véli, hogy az identitás központi eleme az én-szintézisfolyamatának, amely során a 

régebbi és éppen aktuális azonosságok folyamatos integrációja zajlik. Az identitás az életút 

során tapasztalt változó élethelyzetek, történések során „szabad identitásdöntéseken‖ keresztül 

változik, átalakul, megújul. Ez egy folyamatos leképződése az átélt életeseményeknek, 

történéseknek, ugyanakkor bármelyik pillanatban kimerevíthető az identitás aktuális és 

viszonylag szilárd struktúrájának megfigyelésére. (Pataki, 1990, 2004) 

 

Önmagunk meghatározása azonban csak a társas interakciók sorozatában, külső 

referenciákhoz képest képzelhető el, azaz az önazonosság a másokkal való kapcsolatban válik 

egyértelművé: ha tudatosul benne, hogy ő önmagával azonos; ha elkülönülésének jelentése 

van számára. Az identitás tehát lényegében a „ki vagyok én?‖ kérdésre adott kognitív és 

emocionális elemeket egyaránt tartalmazó válasz, tudás és élmény (Pataki, 1987), amely 

magába foglalja mások percepcióját, megítélését, illetve az Én másoktól való 

megkülönböztethetőségének megélését, önreflexióját is.  

 

„Az identitás az a mind teljesebb meggyőződés, hogy az egyén önazonosságának és 

önmaga folyamatosságának a fejlődés elmúlt évei során elért bizonyossága egybecseng 

azzal az azonossággal és folyamatossággal, amit ő mások számára jelent.‖ (Erikson 

1968, 1997, 37.)  

 

„Pszichológiai szempontból az identitásképzés folyamata egy időben alkalmaz 

megfigyelést és önmegfigyelést, amelyek a mentális működés minden szintjén zajlanak, 

és amelyek segítségével az egyén annak fényében ítéli meg magát, ahogyan mások ítélik 

meg őt saját magukhoz és az általuk használt mércékhez képest, miközben mások róla 

szóló ítéleteit aszerint ítéli meg, hogy hozzájuk képest és a számára fontos mércékkel 

mérve milyennek látja önmagát.‖ (Erikson 1968, idézi Cole–Cole 1998, 653.)  

 

Erikson szerint a személyiségfejlődés és a szocializáció pszichoszociális fázisai során állandó 

identitáskeresés folyamatában alakul az egyén identitása, mely folyamat – a serdülőkor 

alapvető feladata – az identitásképzés, egyúttal a serdülés részeként identitáskrízissel járhat. 

Az identitásválságok, amelyeket az egyén átél, személyiségfejlődésének fontos állomásai. 

Leküzdésük függvényében korábbi fázisokból származó énfogalmait integrálva, illetve 

integrált énfogalmát a mások által róla alkotott elképzeléssel összhangba hozva rendelkezhet a 

stabil személyiség alapjául szolgáló konzisztens énképpel, erős identitásérzéssel. Erikson 

identitásfogalmában a szubjektum állandósága egyúttal az egyén elhelyezkedése a 

közösségben, létezésének társas, társadalmi terében, azaz az identitás fontos alkotóeleme a 

csoport-hovatartozás, a társas identitás, az én mellett a mi szubjektív érzésének megléte.  

 

Az egyébként eltérő identitás-megközelítések mindegyikében megtalálható az a közös 

felismerés, amely az identitás összetett struktúrájában a belső (internal) és a külső (external) 

meghatározottságot hangsúlyozza. (Adam Smith (1976/1790) az egyén identitásában 
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elválasztja az Ént, mint tárgyat és az Ént, mint aktív alanyt, Mead (1934) az identitás kettős 

természetét a me és az I megkülönböztetésében értelmezi, de erre utal James (1890) szociális 

szelf fogalma, vagy Cooley (1902) „tükör-én‖ fogalma is.)  

Cooley és Mead elmélete nyomán a szimbolikus interakcionisták (Blumer 1969; Manfold H. 

Kuhn 1964; Goffman 1959) kifejezetten az interakciót állítják elméletük középpontjába, az 

énrendszer kialakulásában az egyén környezetével való interakcióját, az énfogalom szociális 

produktum-jellegét hangsúlyozzák. Az interakció során az egyén folyamatosan értelmezi és 

definiálja a másik megnyilvánulásait, értelmezései a másik viselkedéséhez társított 

jelrendszeren, szimbólumokon alapulnak. 

 

Az identitás dinamikusan vibráló pszichikus jelenség, melyet két alapvető motiváció vezérel: 

az önmeghatározás és a valahova tartozás (Pataki, 1987).  

 

A két aspektus az identitás két – csupán logikailag elkülöníthető – rétegét értelmezi: a 

perszonális ént vagy személyes identitást és a szociális, vagy társas identitást. A ki vagyok én? 

kérdésre adott válaszok tehát egyrészt individuális jellegűek, önjellemzések, 

személyiségjellemzők, képességek, másrészt társadalmi jellegűek, melyek az egyént 

különböző közösségek, csoportok (nemzeti, etnikai, vallási, nemi, életkori, családi, 

szakmai…) rendszerében, szerepeiben, társadalmi kontextusban határozzák meg.  

 

„…a pszichoszociális identitás vizsgálata három egymást kiegészítő tényezőtől – vagy 

talán egyetlen tényező három aspektusától? – függ, nevezetesen az egyén belső 

koherenciájától és a csoportjára jellemző szerepintegrációtól: korának vezéreszméitől 

és ideológiáitól; élettörténetétől és a történeti pillanattól‖ (Erikson, 1975, idézi Pataki, 

1987) 

 

Krappmann (1980) identitáselméletében az élettörténet fogalmának bevonásával 

hangsúlyozza az identitásőrzés folyamatjellegét. Szerinte a koherens identitás kialakulásának 

feltételei a konzisztencia és a kontinuitás, azonosság és folytonosság. Az egyén interakcióban 

való részvétele során alkalmazkodik másokhoz, szerepelvárásoknak felel meg, ugyanakkor 

meg kell őriznie konzisztenciáját és kontinuitását. A konzisztencia követelménye arra 

vonatkozik, hogy a legkülönfélébb szerepekben, eltérő társas viszonyokban is el kell kerülnie 

énje megkettőződését, szakadását, azaz fenntartani egységét, koherenciáját. A kontinuitás az 

egyén élettörténetéből következik, az individuum múltjából, jelenéből és feltételezett 

jövőjéből, az én időbeni folyamatosságára utal, egységének megőrzésére a változások 

folyamatában. Konzisztencia és kontinuitás alapfeltételét egyaránt megvalósító, a társadalmi 

elvárások és az egyéni szükségletek közötti diszkrepanciát feloldó egyensúlyozó magatartás 

kifejezésére, Krappmann identitáskoncepcióját egyensúlyozó identitásnak nevezte.  

  

„Az egyén számára a legsúlyosabb problémát az jelenti, hogyan tartsa fenn az 

egyensúlyt ezek között az önértelmezések között, illetve, hogy tegye partnerei számára is 

érthetővé.‖ (Krappmann, 1980. 69.)  

 

A nyolcvanas évek elején Kenneth J. Gergen és Mary M. Gergen (1983) vezette be az énről 

szóló narratívum, illetve a narratív én fogalmát, utalva arra, hogy az egyén életeseményeit, 

önmagára vonatkozó tapasztalatait igyekszik történetté szervezni, miközben az én ezen 

történetekből konstruálódik, azaz az én elbeszélő, narrátor, az én tartalmai pedig történetek, 

narratívumok. 
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„A történetek az alapvető eszközeink ahhoz, hogy önmagunkat a társadalomban 

érthetővé tegyük…‖, „...a történetek formáját használjuk fel arra, hogy magunkat 

másokkal és önmagunkkal azonosítsuk‖ (Gergen, Gergen 1984). 

 

A 20. század végi narratív identitás-elméletek (Dennett,1991; Ricoeur, 1999; Pataki, 2001; 

László 2005) szerint az identitás a megtörtént események, történések és tapasztalatok nyomán 

az Én által feldolgozott történetekből tevődik össze, amely egyfajta narratív keretet szolgáltat 

önmagunk értelmezéséhez és a világban való elhelyezéséhez, biztosítva énünk számára a 

folyamatos állandóság érzetét. Az Én mint „saját szubjektívíró‖ a történetekből és a változó 

szerepek következtében íródó mellékszálakból írja és szerkeszti eggyé az élettörténetet az 

önéletrajzi emlékezet elemeit felhasználva (Kihlstrom és Cantor, 1984), amelyben a „belső 

narrátor‖ és a narratívákba ágyazott protagonista, „főhős‖ szerepében is az Én, a narratív self 

foglal helyet. A történetalakítás során énünk, írói funkciója mellett szerkesztő, értelmező 

funkcióval is rendelkezik, és az aktuális Én vonatkoztatási rendszerében az új történeteket a 

már meglévő élettörténetbe integrálja. Ez a belső történet, narratíva az Én szubjektív 

reprezentációja, amely identitásunk meghatározó elemeként teremti meg létezésének 

folytonos és koherens érzetét önmaga és mások számára. A narratívák megalkotásában 

kiemelkedő szerepet jelentenek azok a szociális helyzetek, interakciók, amelyek lehetőséget 

adnak az életeseményeket feldolgozó történetek elmesélésére, élettörténetünk epizódjainak 

felidézésére, az önmagunkról való kommunikációra, ezáltal megerősödve az én-

rendszerünkben. A megosztott narratívák hozzájárulnak a közösségi „mi élmény‖, és 

csoportidentitás kialakulásához. 

 

„Az egyén élettörténete egyúttal mindig az identitás-története is. […] Az identitás az 

élettörténet kognitív-szemantikus és élményszerű általánosítása, különös ‖párlata‖ 

annak.‖ (Pataki, 2004, 65. old). 

 

Daniel Dennett (1991) az én narratív felfogásának, illetve a többszörös szövegváltozatok 

elméletének nevezi koncepcióját. Az ember mindent úgy tesz koherenssé eszerint, hogy 

történeteket próbál szervezni az eseményekből, és az önmagának mondott történetekből 

mindeközben megkonstruálja magát az írót, mint egy fikciót (narratív súlypontot), amely az 

én azonosságának és folytonosságának képzetét hordozza. Az elbeszéléseknek alternatíváik 

vannak, amelyek választhatók a pillanatnyi helyzet szerint, de sosincs egyetlen biztos, végső 

változat.  

 

 „A Többszörös Szövegváltozat modell megvéd attól a csábító hibától, hogy 

feltételezzük, kell legyen egyetlen kanonikus elbeszélés (a »végleges« vagy »publikált« 

változat), mely a személy tényleges tudatállapotát képviselné, attól függetlenül, hogy a 

kutató vagy akár maga a szubjektum hozzá tudna férni.‖ (Dennett, Kinsbourne, 1992, 

idézi Pléh, 2011)  

 

„Elméletem szerint a self nem valami régi matematikai pont, hanem egy olyan 

absztrakció, melyet milliónyi attribúció és értelmezés határoz meg (beleértve az 

önattribúciókat és az önértelmezéseket is), melyek az élő test életrajzát alkotják, s 

melyeknek a Self a Narratív Gravitációs Központja.‖ (Dennett, 1991, idézi Pléh, 2011) 

 

Dennett narratív relativizmusa a posztmodern dekonstrukcionizmust előlegezi. Az 

információs és kommunikációs társadalom, a technológiai kultúra új színterei által kiváltott 

mennyiségi és minőségi átalakulások, a társadalmi kapcsolatok és gyakorlatok mediatizációja, 

illetve a globalizációként ismert folyamatok nyomán elsősorban a tér és az idő 



55 
 

összefüggéseiben bekövetkező változások jelentős hatást gyakorolnak az egyén 

önmeghatározására és valahova tartozásának képzeteire.  

 

Anthony Giddens „a társadalmi rendszer kiszakadásának" nevezi a társadalmi kapcsolatok 

kiemelődését az interakciók helyi kontextusaiból, amelyek aztán újrastrukturálódnak a tér-idő 

határtalan közegében (Giddens 1990, idézi Hall, 1992) 

 

 „Mivel a tér a telekommunikáció „világfalujává", a föld pedig gazdasági és ökológiai 

összefüggések műholdas fényképévé látszik összezsugorodni - hogy két ismerős, 

mindennapi képpel éljünk -, és az időhorizontok a jelenig rövidülnek, meg kell 

tanulnunk megbirkózni tér- és időbeli világunk összesűrűsödésének mindent átható 

érzésével.‖ (Harvey 1989, idézi Hall, 1992) 

 

A posztmodern elméletek a koherens, önazonos szubjektum válságát, az identitás felbomlását, 

töredezetté válását hangsúlyozzák. Az én és az identitás nemcsak hogy nem kiindulópont 

többé, de már olyan „konstrukcióként‖, „lágy entitásként‖ sem értelmezhető, amelyet Dennett 

„narratív gravitációs középpontnak‖ nevez. Nincs „elbeszélő rend‖, nincsenek „nagy 

narratívák‖, melyek az Én integratív, szerkesztő, rendező funkcióját feltételezik. A 

mindentudó író szerepét átveszi a benyomások káosza (Pléh, 2011). 

 

„Az a szubjektum, melyet előzőleg egységes és stabil identitásként tapasztaltak meg, 

széttöredezik; nem egyetlen, hanem több, néha ellentmondásos és határozatlan 

identitásból áll össze. Ennek megfelelően azok az identitások, amelyek a „kinti" 

társadalmi tájakat alkották, és amelyek biztosították a szubjektum összhangját a kultúra 

objektív „szükségleteivel", a szerkezeti és intézményi változás következtében 

felbomlanak. Az identifikáció folyamata, melynek során a kulturális identitásunkat 

kialakítjuk, végtelenné, változékonnyá és problematikussá vált.‖ (Hall, 1997, 61.) 

 

Stuart Hall (1997) korábban említett identitás-koncepció felosztásában a posztmodern 

szubjektumban foglalja össze a huszadik század végi teóriák identitás-értelmezéseit. A 

posztmodern gondolkodók én-felfogásából eltűnt a szubjektum azonosságának magabiztos 

öntudata (identitástudat), egységessége, önismeretének biztonsága. A posztmodern 

szubjektum nem rendelkezik rögzült, lényegi vagy folytonos identitással, nem belülről (tudat, 

ész, akarat által) irányított, önálló egyén, hanem inkább külső hatások, struktúrák, 

diskurzusok által formálódik, alakul, ezeknek alá-vetett szubjektum (szub-jektum a latin szó 

eredeti jelentésében). A társadalmi állapotok gyors és szakadatlan változása, az örökös 

bizonytalanság és mozgás, eltérő „szubjektumpozíciók" (Laclau 1990, idézi Hall, 1992) – 

azaz identitások – sokaságát eredményezik az egyén számára. A megsokszorozódott, 

különböző, akár ellentmondásos identitások nem alkotnak konzisztens, koherens ént. Az 

egységes identitás csupán illúzió. A számos szempontból eltérő posztmodern identitás-

értelmezésekben (Giddens, Harvey, Laclau, Lacan, de Saussure, Derrida, Foucault) egyaránt 

megjelenik a decentralizáció, a diszkontinuitás, a fragmentáció, és a diszlokáció fogalma. 

 

Az identitás-értelmezések legújabb fejezetéhez tartoznak a memetikai elméletek. A memetika 

a mémekkel foglalkozó tudomány, a mémek (a görög miméma – utánzás kifejezésből) pedig a 

gének analógiájára olyan alapegységek, amelyek a génekhez hasonlóan képesek magukat 

másolni, replikálni. Ahogy a gének a biológiai, úgy a mémek a szellemi, kulturális élet 

alapegységei, replikátorai, generátorai, amelyek kommunikáció és utánzás útján másolódnak 

és örökítődnek át tudatból tudatba. A memetika alapja a darwini evolúciós elmélet. Arra az 

elvre építve, hogy ha két jelenség működésének logikája ugyanaz, akkor az egyik területen 
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szerzett ismeretek átvihetők a másikra is, született meg az általánosított vagy univerzális 

darwinizmus, miszerint a darwinizmus az élet mindegyik olyan formájára általánosítható, 

amelyeket replikátorok hoznak létre. Megkérdőjelezve az evolúciós pszichológia 

alapkiindulását, miszerint minden gondolatunk, viselkedésünk végső soron a génjeinket 

szolgálja, a memetika és az univerzális darwinizmus a mémek szerepét hangsúlyozza. Az 

evolúciós elméletben a génhez az élőlény kapcsolódik. Az analógiát követve, ha a gén felel 

meg a mémnek, akkor a kérdés az, hogy mi felel meg az élőlénynek. Mérő László szerint az 

élőlény memetikai analógiáját a kognitív sémák jelentik, amelyek tapasztalati tudásunkat 

tömörítő ismeretminták, segítségükkel fogjuk fel és értelmezzük a külvilág ingereit, 

információit. A memetikai megközelítés az Én tudati leképeződését, az identitást mém alkotta 

struktúraként egy dinamikusan stabil mémrendszerként értelmezi. A mémek az identitást 

alkotó történetek, narratívák elemeiként raktározódnak egy kognitív környezetbe ágyazódva 

(Mérő, 2004). Susan Blackmore (2010) szerint az Èn nem más, mint rengeteg mém 

összekapcsolódásából létrejött mémkomplex (mémplex). Ez folyamatosan változik, hiszen 

újabb és újabb mémek csatlakoznak a már meglévő Ènhez, mint mémkomplexhez.  

 

 

Az én bemutatása 

 

Az identitás az egyén másokkal való interakciója során nyer teret, értelmet és funkciót, 

ahogyan az egyén viselkedik másokkal, ahogyan viszonyul a csoport többi tagjához. Az 

interakció során az egyén megmutatkozik környezetének, megjeleníti magát másoknak, 

miközben irányítja és ellenőrzi a róla mások által kialakított benyomást. Goffman (1959) 

elméletében az interakció három alap komponense az átadott (explicit módon átadott 

információk) és a kiadott (tudatos vagy akaratlan üzenetek) kifejezések, valamint a 

megfigyelő következtetései, melyek korábbi interakciókból származó tapasztalatain 

alapulnak. Az átadott és kiadott kifejezések közötti kongruencia mértéke alapvetően 

befolyásolja a megjelenített szerep hitelességét. 

 

A szimbolikus interakcionista iskola meghatározó alakja Erwin Goffman a hétköznapi 

interakciók szereplőjeként megjelenő illetve megjelenített én jelenségvilágát tárta fel, 

elemzése során az alkalmazott látószög a színházi előadásé, a levont elvek dramaturgiaiak. 

Goffman Az én bemutatása a mindennapi életben (1959) című munkája a társas élet 

tanulmányozásának éleslátó és szemléletformáló kézikönyve, mely számos szociológiai, 

szociálpszichológiai elemzés alapjául szolgál. Munkája a társadalmi cselevés gyakorlatának, a 

csoportkapcsolatoknak, és a kontextusnak a fontosságát hangsúlyozza az interakció 

folyamatának leírásában, amely során az egyén identitása megnyilvánul és formálódik a 

mindennapi életben. Az identitást szimbolikus interakcionalista perspektívából közelíti, a 

színházi előadás metaforáját, a dramaturgia megközelítését alkalmazza a szociális interakció 

szereplőinek elemzése során. Alkalmazott metaforájának lényege, hogy az élet egy 

performansz vagy egy előadássorozat, amely a társas interakciók és a szerepjáték, illetőleg az 

interakciók körülményei és a színházi szituáció közötti hasonlatosságon alapul. Eszerint a 

társas interakciókra, mint színházi előadásokra tekint, melyben a szereplők – tudatosan és 

akaratlanul is – folyamatosan alakítják az önmagukról közvetített képet az adott szituációnak 

megfelelően, illetve a többiektől kapott reakciók alapján. Reflektálva az észlelt 

visszajelzésekre, úgy jelenítik meg énjük bizonyos aspektusait, hogy a közönségben az 

érdekükben álló, kívánt benyomást keltsék, többnyire úgy, hogy pozitív fényben tüntessék fel 

magukat. Az analógia nem tökéletes, hiszen a színpadon fiktív, az életben többnyire vélhetően 

valóságos történés megy végbe, másrészt a színpadon játszó személy színházi szerepben 

jeleníti meg magát a szintén szerepet játszó színészek számára. A közönség a harmadik 
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szereplője az interakciónak, amelyről azonban valóságos szituációban nem beszélhetünk 

külön, azaz az életben az interakció kétszereplős, szereplői az előadót és egyszersmind a 

közönséget is alkotják. Mivel azonban az én számos forrásból építkező, szerepek egész sorát 

magában foglaló képzetegyüttes, szerepléseink, szerepmegfeleléseink, benyomáskeltési, 

énbemutatási és viselkedési stratégiáink értelmezéséhez a modell elégtelensége ellenére a 

dramaturgiai keret jól alkalmazható és kitűnően magyarázza a hétköznapi élet viselkedéses 

jelenségvilágát. Goffman színházi kifejezésekre alapozza teóriája egész terminológiáját. 

Társas érintkezéseink a színi előadásokhoz hasonló nyilvános szereplések, „alakítások‖, 

illetve „szerepek‖ begyakorolt „forgatókönyvek‖ alapján, melyek célja a többi résztvevő, 

megfigyelők, azaz a „szerepjátszótársak‖, illetve a „közönség‖befolyásolása.  

Goffman szóhasználatában a homlokzat az én állandó jellegű kifejezéskészlete, az alakításnak 

azon része, amely rendszerint általános és rögzített formában határozza meg a helyzetet a 

megfigyelők számára, akár szándékosan, akár akaratlanul közvetíti a szereplő. A homlokzat 

része a környezet, a „színtér‖ ide tartoznak a „színfalak‖„színpadi kellékek‖, a „díszlet‖, azaz 

a kifejezéskészlet szcenikus része, amelyet a szereplő alakítása részeként használ föl. A 

homlokzat másik része a személyes homlokzat, a kifejezéskészlet azon elemei, amelyeket a 

legszorosabb értelemben azonosíthatunk az előadóval. A személyes homlokzat részei a külső 

kinézet, megjelenés nemi, életkori, ruházati jellegzetességei, testtartás, mozdulatok, 

arckifejezések, vagyis a megjelenés elemei, jelei, amelyekhez a megjelenítés stílusa, módja, 

kifejezéskészlete kapcsolódik. Ezek egy része viszonylag rögzített, változatlan, más részük 

átmeneti jellegű, változékony. Ezeknek az összetevőknek az összhangja adja a homlokzat 

koherenciáját. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy gyakran éppen az összhang elmaradása, 

disszonáns elem adja az illető egyéni báját, egyéniségét és válik figyelemfelkeltővé (pl. a 

milliárdos szerény körülményei és visszafogott megjelenése). 

Az interakció során az én bizonyos aspektusai tárulnak fel. Egyes rétegei előtérbe kerülnek, 

kifejezésre jutnak, a homlokzatot alkotva, míg más elemek háttérbe szorulnak, a színfalak 

mögött. A színfalak mögötti hátsó terület az, ahol a szereplők igazán önmaguk lehetnek, 

levehetik az álarcot, abbahagyhatják a szerepjátékot, és amely a közönség számára 

elérhetetlen. A megfigyelés izgalmas szakasza az az átmenet, amikor a szereplő a színfalak 

mögül a színpadra lép, illetve amikor elhagyja a színpadot, és a megfigyelő számára láthatóvá 

válik, hogyan ölti fel és veszi le szerepének megfelelő álarcát, karakterét. Ami az alakítás 

során megmutatkozik az én-ből, az – Cooley fogalmával élve – a körülmények által 

meghatározott „tükör-én‖ („looking-glass-self‖) (Pataki, 1982 73.). Az emberek igyekeznek a 

tükröt úgy igazítani, hogy a kibontakozó kép megfeleljen társas szükségleteiknek, illeszkedjen 

a társadalom felfogásmódjához, elvárásaihoz. Cooley szerint az alakítás során az egyén a 

megfigyelőkben idealizált benyomást kíván kelteni. 

 

„Ha sohasem próbálnánk meg kissé jobbnak látszani, mint amilyenek vagyunk, akkor 

hogyan javulhatnánk meg, vagy „nevelhetnénk magunkat kívülről befelé‖? S ugyanaz 

az impulzus, melynek nyomán a világnak jobb vagy idealizált képet nyújtunk magunkról, 

szervezett módon fejeződik ki a különböző hivatásokban és osztályokban; ezek 

mindegyikében bizonyos fokig valamiféle álság vagy póz jelentkezik, amit tagjaik 

legtöbbször öntudatlanul elfogadnak, de ami egyfajta összeesküvésként a világ egyéb 

részeinek hiszékenységére van hivatva hatni.‖ (Cooley, 1922, idézi Goffman, 1959) 

 

Az idealizáció egyik jellemző oka, hogy az egyén más társadalmi osztályhoz tartozónak 

mutassa magát. A társadalmi osztályhoz kapcsolódó jelkészlet legfontosabb részét a 

státusszimbólumok alkotják. Többnyire a felfelé irányuló törekvés a jellemző, de bizonyos 

helyzetekben előfordul, hogy az egyén szerényebbnek jeleníti meg magát és háttérbe szorítja 

státuszának kifejeződését (pl. támogatás elnyerése érdekében).  
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Az idealizáció vonatkozhat mindazokra az értékekre, amelyeket a társadalom elfogad, 

szerepelvárásokra, aktuális szituációkra, érdekekre (pl. intelligens nők gyakran butábbnak, 

gyengébbnek, kevésbé határozottnak mutatják magukat férfiak társaságában, átadva a 

lehetőséget partnerüknek az irányításra, képességeik megcsillantására). 

 

„Még ha minden nő társadalmi helyzetének megfelelően öltözködik is, bizonyos játék 

mégis folyik: a fortély, épp úgy, mint a művészet, a képzelet birodalmába tartozik. 

Nemcsak arról van szó, hogy az öv, a melltartó, a hajfesték, a smink elrejti az arcot és a 

testet; a legkevésbé mesterkélt nő is, mihelyt egyszer már felöltözött, nem önmagát 

nyújtja a megfigyelés számára, mint a képen vagy szoborként ábrázolt személy, vagy a 

színész a színpadon, ő is olyan cselekvő, akin keresztül valami jelen nem levőre történik 

utalás – vagyis arra a karakterre, amelyet képvisel, de amely nem ő maga. Ez az 

azonosulás valami nem valóságossal, rögzítettel, tökéletessel, regényhőshöz, portré- 

vagy szoboralakhoz hasonlóval, ez az, ami kielégülést nyújt számára; arra törekszik, 

hogy azonosuljon ezzel az alakkal, s így saját maga számára szilárdnak, igazoltnak 

tűnjék ragyogása.‖ (de Beauvoir, 1953, idézi Goffmann, 1959) 

 

Mivel egy nem kívánt mozzanat, jel, akaratlan megnyilvánulás esetlegesen a szerepjátszó 

szándékai ellen hathat, uralkodnia kell kifejezései felett, hogy egyetlen nem odaillő elem, 

„nem szándékolt gesztus‖, „romboló információ‖ se zavarja meg helyzetének meghatározását, 

illetve a közönség jelértelmezését. 

 

„Attól függetlenül, hogy örömteli vagy szomorú-e az ábrázat, melyet magunkra öltünk, 

mikor elfogadjuk és hangsúlyozzuk, megszabjuk uralkodó hangulatunkat. Ennélfogva 

amíg ennek az önismeretnek a bűvkörében élünk, addig nem csupán élünk, hanem 

cselekszünk is; megkomponáljuk és eljátsszuk választott jellemünket, viseljük a döntés 

súlyát, védelmezzük és eszményítjük szenvedélyeinket, ékesszólóan bátorítjuk magunkat, 

hogy olyanok legyünk, amilyenek vagyunk, alázatosak, megvetőek, gondtalanok vagy 

szigorúak; monologizálunk (egy képzeletbeli közönség előtt), s hálásan beburkolózunk 

elidegeníthetetlen szerepünkbe.‖ (Santayana, idézi Goffman, 1959) 

 

A benyomáskeltés irányítása az idealizálástól a szándékos megtévesztésen, képmutatáson át a 

csalásig, szélhámosságig terjed. A csalók és szélhámosok alakításai természetesen eltérnek a 

hétköznapi interakciók alakításaitól, abban azonban hasonlóak, hogy a szereplőknek fenn kell 

tartaniuk a felkeltett benyomást és kizárni minden olyan kifejezést, amely megkérdőjelezheti 

azt. Ha a megfigyelő felfedezi a homlokzat repedéseit, az előadó hiteltelenné, 

megbízhatatlanná válik. 

 

A benyomáskeltés, énbemutatás zavara az eltérő szerepek összecsúszásából, ütközéséből is 

adódhat. 

 

„…Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy annyi különböző társadalmi én-je van, ahány 

különböző embercsoport létezik, melynek véleménye érdekli. Általában különböző 

oldalaival fordul e különböző csoportok felé. Sok fiatalember, aki szülei és tanárai előtt 

meglehetősen illedelmesen viselkedik, kalózként káromkodik és henceg, ha vagány 

barátaival van együtt. Nem olyannak mutatkozunk gyermekeink, mint klubtársaink, 

vevőink vagy alkalmazott munkatársaink előtt, továbbá főnökeink és munkaadóink előtt 

is másnak mutatjuk magunkat, mint bensőséges barátaink előtt.‖ (James, 1890, idézi 

Goffman, 1959) 
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Az eltérő szerepmegfelelés feltétele a közönség izolálása, azaz az egyén egyik szerepének 

közönsége ne legyen jelen másik szerepének megformálásakor. 

 

Goffman a szerepjátszást nem pusztán személyes összefüggésben értelmezi. A 

csoportkapcsolatok, csoporthoz tartozás, csoportkohézió szerepét hangsúlyozza az interakció 

szempontjából. Számos interakcióban a résztvevők egy része csapatként működik együtt, én-

megjelenítésüket, helyzet-megjelölésüket ez az együttműködés határozza meg, vagyis az 

egyén által közvetített helyzet-meghatározás része egy csoport által meghatározott és 

megjelenített szerep színrevitelének, melynek érdekében a csoport tagjai együttműködnek. A 

csoport által keltett benyomás hasonló egyéni szerepjátékokból vagy egésszé összeálló eltérő 

szerepjátékokból áll össze. Így a „csapathoz‖ tartozás, illetve nem tartozás az interakció 

szereplőit „bennfentesekre‖ és „kívülállókra‖, a „titok tudóira‖ és e szempontból 

„tudatlanokra‖ osztja. Gyakran a csoporthoz tartozás a csoport tagjától azt kívánja, hogy a 

csoport kielégítő megjelenése és megjelenítése érdekében más fényben tűnjön fel, másnak 

mutassa magát. A csapat tagjai közül az „irányító‖ osztja ki a szerepeket az előadásban és 

határozza meg a szerepek személyes homlokzatát, illetve ő az, aki helyreigazítja azt a 

csoporttagot, akinek a szerepjátéka nem a csapat érdekeit szolgálja, nem a közös homlokzatot 

támasztja alá. Ahogy az egyéni alakítás során a szerep felvétele előtti és levetkőzése utáni 

átmeneti szakasz, úgy a csapatszerepjátszás során is érdekes adalékokkal szolgál a 

csapattagok közönség nélküli színfalak mögötti viselkedése (a közönség gúnyos vagy 

tiszteletlen, udvariatlan kezelése, becsmérlése, kinevetése, kibeszélése…), amely azonban, ha 

a közönség számára elérhetetlen marad, nem befolyásolja a közönség előtt tartott előadást, 

csapat szempontjából pedig erősíti a csoportszolidaritást és a csoportkohéziót. Azonban ha a 

közönség a színfalak mögé kerül, és a szereplőket a fenntartani kívánt benyomással 

összeegyeztethetetlen viselkedésen kapja, „óvatlan betolakodása‖ megzavarja a szerepjátszást. 

Az alkalmatlan betolakodás mellet ilyen, a szerep megvalósítását zavaró, bomlasztó elemek a 

„nem odaillő elemek, „nem szándékolt gesztusok‖, „romboló információk‖, „ballépések‖ 

(meggondolatlan, elhibázott cselekedetek, amelyek rombolják a csapatról alkotott képet), 

„jelenetek‖ (a csoporton belüli viszály, egyet nem értés nyilvános kifejezése). 

A benyomáskeltés technikáinak célja ezeknek a zavaroknak az elkerülése. Ilyen technikák, 

illetve képességek, amelyekkel a csapattagoknak rendelkezniük kell a csapatszerepjáték 

hitelességének megőrzése érdekében: a dramaturgiai lojalitás (hűség, a csapat titkainak 

megőrzése, pl. családi szennyes), a dramaturgiai fegyelem (gesztusok, kifejezések érzelmi 

reakciók feletti önkontroll) és a dramaturgiai körültekintés (tervezés, felkészülés az esetleges 

zavarok esélyének csökkentése érdekében pl. megfelelő csapattagok, közönség 

megválasztása, pontos forgatókönyv, színfalak mögötti területekre való bejutás ellenőrzése).  

 

 

Online identitás 

 

Az a törekvésünk, hogy az interakció során benyomást szerezzünk másokról és irányítsuk, 

illetve kézben tartsuk a magunkról másokban kialakuló benyomást társas természetünk 

alapvető jellemzője. Ez nem változik akkor sem, ha az interakciók közege a világháló. 

 

„A homo sapiens egyszerre nagyon merev és elképesztően alkalmazkodóképes, 

mostanság pedig mindannyian az online benyomáskeltés tanulásával ügyetlenkedünk. 

Kíváncsian várom azt az időt, amikor azok a fajta „interakciós szertartások‖, amelyeket 

Goffman leírt, megszilárdulnak a hálón is, a benyomáskeltés játéka megjósolhatóbb, 

megbízhatóbb lesz, s így sokkal kevésbé fogunk félreismerni valakit. Van valami 

megnyugtató abban, ha ránézésre – a testtartásából, az öltözködéséből, a 
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névjegykártyájából, vagy akár a taxiban elfoglalt helyéből – tudjuk, hol áll valaki a 

társas környezetben. Ugyanakkor nagyon élvezem, hogy részese lehetek ennek a 

fölöttébb bizonytalan időszaknak, amikor talpunk alatt egyre reng a föld, s a régi 

szabályok már nem érvényesek.‖(Wallace, 2002, 57.) 

 

A hazugság, a csalás, a félrevezetés „árulkodó jelkészletét‖ a való életben nagyobb részben 

non-verbális jelek alkotják – a tempó, a szünetek, a hangszín, hangmagasság, mimika és a 

gesztusok disszonáns elcsúszásai, kényszer mozdulatok, túlkontrollált testmozgások –, így az 

internetes környezetek többségében mindenképpen hátrányba kerülünk és kisebb az esélyünk 

a félrevezetés leleplezésére. Az idézett szöveg keletkezése óta azonban a megszilárduló 

internethasználati szokások és tapasztalatok az ismerőssé és otthonossá váló webes 

környezetekben, a technológia fejlődése, szélessávú kapcsolat és a mobil szélessáv, a számos 

új alkalmazás bővülő kifejezéskészlete, valamint a közösségi tartalomszolgáltatás és 

interaktivitás lehetőségét nyújtó web 2.0 megjelenése egyrészt elősegíti az online személyiség 

pontosabb, részletgazdagabb, árnyaltabb kifejezését, másrészt bővülő tapasztalataink révén a 

személypercepció megbízhatóbb gyakorlatát. Bár némileg biztosabb talajon állunk, 

ugyanakkor éppen a technikai-technológiai fejlődés említett elemeinek, illetve a felhasználók 

ezekhez kapcsolódó megszilárduló kompetenciáinak köszönhetően a valóság és a virtualitás 

határai elmoshatóbbá, átjárhatóbbá váltak és fiktív személyiségek, hamis profilok, álidentitás-

konstrukciók révén egyre tökéletesebb illúzió, szimuláció, megtévesztés áldozatai is lehetünk, 

melyben a hiteles információ teljesen átértékelődött, megkérdőjeleződött. Ezenközben 

kompetenciáink feltehetően az információellenőrzés, a felismerés és leleplezés terén is 

fejlődnek. 

Goffman interakciós elmélete számos elemében vonatkoztatható az internet világára, az 

online benyomáskeltés énbemutatási stratégiáira, elemzései alapvetően érvényesek az 

interneten zajló interakciókra is. Az interneten zajló nem face to face interakciókban azonban 

fizikai valónktól függetlenítve, ma már akár mindig és bárhol online lehetünk (always on és 

everywhere on), amikor és ahol különféle identitásváltozatokban, alternatívákban, illetve 

eltérő szerepekben vehetünk részt. A való életben – bár bizonyos szerepeinknek ott is egy 

időben kell megfelelnünk – többnyire a szerepek követik egymást, rendszerint térben és 

időben elkülönülnek. A fizikai jelenlétünktől független virtuális tér viszont a szimultán 

szerepjátszás természetszerű közege. Egy időben, egyszerre számtalan szerepet viszünk, 

egyszerre, egy időben, bár más-más virtuális helyen gyakoroljuk a benyomáskeltés 

művészetét, menedzseljük ezeket az identitás-darabokat, amelyek összessége sem rajzolja ki 

teljes személyiségünket.  

 

 „a web sokfélesége és hajlékonysága miatt a felhasználók egyszerre nagyon sokféle 

közösséghez tartozhatnak, ami azt eredményezi, hogy nincs rögzült identitásuk.‖ 

(Csepeli, 2008). 

 

A digitális világ további lehetőségeket nyújt önmagunk definiálásához, új kapcsolatok, 

ismeretek, kompetenciák kialakításához, mindezzel gazdagítva személyiségünket, 

önismeretünket. 

 

„az optimistábbak azt hangoztatják, hogy ez az új szabadságeszme, és hogy a digitális 

identitás nem más, mint korlátozások nélküli alkotás, annak az egyénnek az alkotása, 

amelyet leképez.‖ (Stalder, 2000)  

 

Ez azonban csak az internet, és a digitális identitás egyik oldala. Már nem csak arról 

beszélünk, hogy az internet a mindennapi életünk részévé válik, hanem arról is, hogy 
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mindennapi életünk az internet részévé válik. Internetes jelenlétünk és aktivitásunk nyomán 

kialakult digitális identitásunk ráhatásunktól egyre inkább függetlenedik, befolyásolására, 

kontrolljára egyre kevesebb az esélyünk. 

 

„Elkeseredett küzdelem folyik a szabadságvágytól fűtött individuumok és a 

közigazgatási kontroll-lehetőséget kereső intézményrendszer között a digitális identitás 

feletti ellenőrzésért.‖ (Stalder, 2000) 

 

McKenna és Bargh (2000) tanulmánya a digitális környezet, online tér sajátosságainak négy 

alapvető jellegzetességét emelte ki, melyek hatást gyakorolnak az önprezentációra és 

önkifejezésre: 

 

1. Anonimitás 

Az interneten az egyén könnyedén megőrizheti anonimitását, álarc mögé rejtheti valódi énjét, 

és lehetősége van arra, hogy álnéven, egyszer használatos emailcímet használva, anonim 

proxy szerveren keresztül kapcsolódva, vagy egyéb szoftveres megoldással rejtőzködve 

vegyen részt az interakciókban, blogolhat, fórumozhat és kommentelhet. Az internet bizonyos 

környezeteiben nincs is szüksége álnévre ahhoz, hogy átélje az anonimitás érzését, hiszen a 

világ távoli tájain élőkkel kommunikálhat, akikkel az életben soha nem találkozik és ezekben 

az interakciókban valódi neve megadásával, de minden egyéb valós személyiségére 

vonatkozó információ nélkül csupán egy név lesz a többiek számára.  

Az anonimitás elősegítheti tehát, hogy az egyén identitásától eltérő identitásokat próbáljon 

ki/fel, ezt Nakamura (2002) identitás-turizmusnak nevezi, amely gazdagíthatja a fiatalok 

személyiségét az identitáskeresés és identitásképzés folyamatában.  

 

„Sok vélekedés, szerep és viselkedésmód „felpróbálható‖, módosítható, illetve elvethető 

az integrált énfogalom kialakítására irányuló próbálkozások során.‖ (Atkinson, 

Hilgard 2005, 126.) 

 

Az identitás-turisták számára fantasztikus tárházat szolgáltatnak az interneten keresztül 

játszható számítógépes szerepjátékok, virtuális világok, mint például a World of Warcraft 

vagy a Second Life. Ugyanakkor éppen ezek a készen kapott énmegjelenítések, 

avatárváltozatok erősíthetik a sztereotipikus és előítéletes gondolkodást, károsan hatva 

ábrázolóra és ábrázoltra egyaránt.  

 

McKenna és Bargh szerint az anonimitás azonban nem csak az identitásalkotás korlátlan 

lehetőségét teremti meg, hanem a felfokozott szabadságérzet destruktív hatásokkal is járhat, 

az én folyamatos elfojtása, redukciója révén magában hordozza a deindividualizáció 

lehetőségét. Az énjét vesztett egyén feltétel nélkül követi a csoport normáit, elveszíti 

önkontrollját, felelőssége megszűnik, és a csoportidentitás kiszoríthatja az egyéni identitást. 

Személyiségétől függően, az óvatos adatvédelemtől az ártalmatlan leskelődésig, 

agresszivitástól a bűnözésig, az áhítatos rajongástól a zaklatásig széles skálát mutatnak azok a 

motivációk, amelyek áthathatják az anonim internetező viselkedését és tevékenységét.  

Egyes országokban (Dél-Korea, Kína) létezik olyan szabályozás, amely a nagyobb portálokon 

kötelezi a felhasználókat valós nevük használatára, de más országok egyes weboldalain is 

felmerült az ilyen irányú szabályozás lehetősége. 2010 júliusában például az egyik 

legnépszerűbb játékfejlesztő, a Blizzard Entertainment jelentette be a valódi nevek kötelező 

használatát a fórumain, amely a népszerű World of Warcraft és Starcraft MMORPG 

(massively multiplayer online role-playing game), azaz csak interneten keresztül játszható 

szerepjátékok több milliós táborát érintette. Miután 2500 oldalnyi tiltakozó komment gyűlt 
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össze a hivatalos fórumon, az egyik fórummoderátor a saját példáján keresztül akarta 

megmutatni a tiltakozóknak, hogy mennyire nem jelent problémát valódi nevének használata, 

és bemutatkozott. Valószínűleg ő sem gondolta, hogy pár óra leforgása alatt a tiltakozó 

fórumozók, hogy bizonyítsák álláspontjukat, átböngészve az internetet egy „rajongói oldalt‖ 

állítottak össze számára elérhetőségeivel, címmel, telefonszámmal, és minden fellelhető 

személyes adatával, családtagjai adataival, és mindennek tetejébe több száz pizzát rendeltek a 

nevére. A Blizzard két nap múlva visszavonta bejelentését (Index, 2010). 

Az anonimitás azonban a hivatalos, üzleti, politikai szándéktól függetlenül is egyre inkább 

visszaszorulni látszik az interneten. Egyrészről a technológia, a beazonosíthatóság 

fejlődésével már nem beszélhetünk igazán anonimitásról, mint inkább annak illúziójáról. 

Másrészről a közösségi oldalak szolgáltatásai, a kamerás mobiltelefonok, az ingyenes fotó- és 

videó-megosztó oldalak elterjedése, és egyúttal az emberek megváltozó hozzáállása egyaránt 

hozzájárult ahhoz, hogy a felhasználók nevüket és arcukat vállalva valós személyiségükkel 

legyenek jelen az online térben. Ez a folyamat egyúttal az agresszivitás csökkenését is 

eredményezi, amely a közösségi oldalakon kevésbé jellemző, mint egy nyilvános fórumon 

vagy blogon. Ez azonban inkább annak köszönhető, hogy a közösségi hálón egymással 

kommunikálók többnyire egyébként is ismerik egymást, ahogy eltűnik a közvetlen 

ismeretség, például egy közszereplő rajongói oldalára tévedve, a fórumokéhoz hasonló, 

agresszívebb stílussal találkozhatunk. 

Az anonimitás mellett érvelők elsősorban az internetes visszaélések kivédésére, az 

adatvédelemre hivatkoznak. Az anonimitás elleni érvek más-más érdekek mentén 

fogalmazódnak meg, egyrészt a véleményéért, tetteiért felelősséget vállaló felhasználót, 

másrészt az egyén nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét hangsúlyozzák. 

Bár az anonimitás ma is szerepet játszik az internetes kommunikációban, nem olyan 

mértékben, mint korábban. 

 

2. A fizikai jelenlét hiánya 

McKenna és Bargh (2000) úgy látták, hogy az internetezők sokszor mélyebb és közelebbi 

kapcsolatokat alakítanak ki online, mint offline. Szabadabban, nyíltabban kommunikálnak, 

olyasmit is megosztva magukról, amiről a való életben nem, vagy csak hosszú ismeretség után 

beszélnének. Fizikai adottságaink, külső megjelenésünk, non-verbális kommunikációnk 

személyes identitásunk részét képezik, mindezek hiánya az internet bizonyos környezeteiben 

behatárolja identitásunk kifejezési lehetőségeit, ugyanakkor éppen fel is szabadíthat a fizikai 

test fogságából, és az ehhez kapcsolódó elvárások és sztereotípiák korlátai alól. A 3D-s 

virtuális világokban egy megadott kliséből választott vagy általunk kreált testtel vehetünk 

részt a szerepjátékban. A félénk, saját testüket nem elfogadó, valamilyen testi hibával, 

fogyatékossággal rendelkezők a védelmet nyújtó avatár mögé bújhatnak. A rendelkezésre álló 

vizuális reprezentációs kelléktárból építve fel virtuális identitásunkat, akár nemet, vagy 

bőrszínt válthatunk. A virtuális test, illetve megjelenés kiválasztása az adott programtól, 

technikai tudásunktól (karakterfejlesztő rutin, digitális kompetencia), személyiségünktől, és 

kreativitásunktól is függ. Mindezzel azonban elhagyva fizikai valónkat egy másik testbe 

bújunk, ezáltal nemcsak a jelmezt, hanem az azzal járó szerepelvárásokat és sztereotípiákat is 

magunkra vesszük. A játékfejlesztők révén „pótidentitás-ipar‖ született a felhasználók 

„identitások közötti szökdécselés iránti vágyának‖ kielégítésére, „identitás-játszóterek‖ ezreit 

hozva létre (Dany, 1997). 

 

3. Virtuális tér 

Személyes találkozásainkat a valóságban meghatározza lokalizációnk, otthonunk, 

munkahelyünk, és általában mindennapi tevékenységeink helyszínei. Közelben élő 

ismerőseinkkel, rokonainkkal gyakrabban szervezünk programot, mint a távollévőkkel. 
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A világhálón a távolság, a hely, a tér fogalmai más értelmet nyernek. A helyek internetes 

(URL) címekkel, webes alkalmazásokkal, vagy valamilyen programmal vagy csoporttal 

összefüggésben értelmezhetők. A különböző webhelyek, színterek közötti távolság pedig 

inkább a hozzáférhetőséggel és a kapcsolódás időtartamával írható le, vagyis a távolságot az 

idő határozza meg, azaz a távolság virtuálisan nem létezik. A világháló vitathatatlanul 

legnagyobb előnye és hozadéka a „világ közelsége‖, „világ-falu‖ vagy „kisvilág-

tulajdonsága‖, amely egyszerre kinyitja és zsugorítja a világot, és határokon átnyúlva lehetővé 

teszi, hogy a világ távoli pontjain élő emberekkel is napi, vagy akár folyamatos kapcsolatot 

tartsunk. Lehetőséget teremt az interakcióra azok számára is, akik valamilyen okból nem 

képesek a helyváltoztatásra. A távolság elsősorban a nyelvi és kulturális különbségekben 

ragadható meg, bár számos képi, mozgóképi, zenei, és különböző többnyelvű, vagy fordító 

tartalom révén a világháló képes áthidalni ezeket a különbségeket is. 

 

4. Az internet ideje 

Maga az internet, illetve az internetezés, az internetes tartalom elérése, letöltése a 

fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosan gyorsul. Mindez megváltoztatta 

kommunikációnkat, megkönnyítette napi feladataink elvégzését, időt és energiát spórol. A 

programok és alkalmazások gyakori frissítése részben szintén a gyorsabb működést célozza, 

ugyanakkor az instabilitás, a befejezetlenség érzetét, az állandóságérzet csökkenését váltja ki. 

Az információs társadalomban tér és idő fogalma és kapcsolata jelentősen átalakul. Az 

internet és az okos telefonok használatával virtuálisan azonos időben és helyen lehetünk egy 

másik földrészen vagy időzónában található társunkkal. 

Az internetes kommunikáció szinkrón és aszinkrón formái megfeleltethetők a való élet 

kapcsolattartási formáival, azzal a nem elhanyagolható kiegészítéssel, hogy az aszinkrón 

formák is lényegesen gyorsabb ütemű interakciót jelentenek, mint például a hagyományos 

levélváltás. A lényeges különbség a szimultán interakciók és szerepek menedzselésének 

lehetőségében van, valamint az interakciók könnyebb, különösebb zavart vagy problémát 

nélkülöző megszakíthatóságában, felfüggeszthetőségében. Ugyanakkor az eszközök által 

közvetített információs és interakciós dömping következtében egyszerre mindig, mindent és 

azonnal akarunk csinálni, amely szorongás kialakulásával is járhat, a valamiről való 

lemaradás vagy valamiből való kimaradás, azaz a nem-jelenlét érzésével, melynek 

szélsőséges esetét a pszichológia új civilizációs betegségként, FOMO (Fear of Missing Out) 

elnevezéssel említi. 

 

McKenna és Bargh az internetes környezetnek az identitás és az énbemutatás alakulására 

kiható feltételei egy ötödikkel egészíthető ki: 

 A részvétel kultúrája, részvétel a tartalomgyártásban, azaz a web 2.0 technológia 

megjelenésével a közösségi tartalomszolgáltatás és interaktivitás lehetősége, amellyel a 

hangsúly a passzív jelenléttől a részvétel felé tolódott. Mivel már nem csupán tájékozódunk a 

weben, és a kommunikációs folyamatba való bekapcsolódáshoz nincs szükség jelentős, tanult 

technikai ismeretekre, az egyén nem csak fogyasztója, hanem interaktív alkotója is a 

tartalomnak, szabadon adhatja közre gondolatait és oszthatja meg azokat akár az egész 

világgal. A felhasználó szerzővé válik. Ennek következtében felértékelődik az egyén szerepe, 

akinek lehetősége nyílik a médiareprezentációra, az önreklámra, az önreprezentációra is. Ez új 

és kreatív kommunikációs formákat és az önkifejezés gazdag eszköztárát és tereit hozza létre, 

a manipulált képektől a fotó- és videóblogokon át a zenei megnyilvánulásokig, melyeknek – 

tömegessége és gyorsasága révén – a közösségi média válik a legfőbb közvetítőjévé. 

 

"Mostanáig, legalábbis a XX. századi nyugati társadalomban az emberek egyfajta 

identitás, a Valaki-lét homályos érzésével élték az életüket. A XXI. századi technológiák 
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azonban kikezdhetik ezt a mindennél alapvetőbb felfogást, mivel egyre inkább a 

képernyőn keresztül éljük meg a mindennapjainkat, ezen keresztül bonyolítjuk 

munkánkat [...] és magánéletünket egyaránt." (Greenfield 2009, 153) 

 

Danah Boyd (2002) két fő jellemzőt hangsúlyoz, amely az online szociális teret 

megkülönbözteti a valós viszonyoktól: az online tér architektúráját, vagyis a digitális 

környezet sajátosságait, másrészt a tér és a fizikai jelenlét szétválását, függetlenedését. Az 

online tér speciális architektúráját bitek építik fel. A bitek világában az információ könnyen 

tárolható, archiválható, rendszerezhető, másolható, módosítható, manipulálható. Míg a való 

életben egy beszélgetés nem hagy többet maga után a résztvevők fejében, mint benyomásokat, 

addig egy online társalgás az információs csatorna természetéből adódóan szükségképpen 

rögzül, archiválódik, rendezhetővé és kereshetővé válik. Ez a tulajdonság bár számos előnnyel 

is jár, kiemeli az interakciót az eredeti kontextusból, leválasztva a szituáció időbeli 

aspektusától. Boyd ezt a kontextus szétesésének, összeomlásának (context collapse – boyd, 

2008) nevezi. Például valaki nevére keresve a keresőprogram számos találatot adhat, amelyek 

bepillantást engednek az illető különféle „szerepléseibe‖, anélkül, hogy ismernénk az 

„előadások‖ eredeti kontextusát. A kontextus összeomlása sebezhetővé és kevéssé 

kontrollálhatóvá teszi az egyén identitásának online megjelenését. 

Boyd szerint a digitális világ négy kondíciót tartalmaz, amely meghatározza az online 

viselkedést és identitást (boyd, 2007b, 2010): 

Az első jellemző tulajdonság a perzisztencia (tartós fennmaradás). Az interneten megjelenített 

tartalom, blogokon, weboldalakon, közösségi oldalakon közzétett információk fennmaradnak. 

Ebből következik a második jellemző tulajdonság, a kereshetőség. A véglegesen vagy tartósan 

tárolt és megőrzött információk a világháló egészét átfogó adatbázist tartalmazó 

keresőrendszerek (pl. Google) segítségével viszonylag könnyen visszakereshetők. 

A harmadik jellemző tulajdonság a replikálódó képesség, azaz az információ tökéletes 

másolhatóságának ténye, amely számos kérdést vet fel a személyiségi jogoktól, az 

identitáslopáson, a hamisításon át a szerzői jogig. 

A negyedik jellemző az anonimitás, amelyet boyd egy újabb aspektusból vizsgál. A közönség 

az interneten bizonyos értelemben láthatatlan, goffman-i értelemben az előadó sosem tudhatja 

igazán, kinek, kiknek játszik. Az anonimitás a többi három tulajdonsággal együtt lehetővé 

teszi, hogy a láthatatlan közönség láthatatlan tagjai bárhol és bármikor láthassák az előadó 

játékát. Az anonim vagy láthatatlan közönség jelentősen befolyásolja az előadást, a 

benyomáskeltés irányítását. Ebben az értelemben az internet tudatos használata azt jelenti, 

hogy képesek vagyunk előre vetíteni és behatárolni az adott előadás közönségét. 

 

A kutatások megkülönböztetik az offline és az online identitást. Valójában inkább arról van 

szó, hogy identitásunk offline es online színtereken is megjelenik és folyamatosan 

konstruálódik. Tehát valójában nem online identitásról beszélünk, hanem az identitás online 

reprezentációjáról és online interakciókban való folyamatos konstruálódásáról az internet 

különböző környezeteiben tértől, időtől, fizikai valónktól függetlenül.  

 

Az internet használata és az internetes kommunikáció ma már beágyazódott mindennapi 

tevékenységeinkbe. Olyannyira, hogy ha a szolgáltatás átmenetileg szünetel, és az addig 

interneten keresztül végzett munkánkat egy időre fel kell adnunk, szinte bármi más 

tevékenységbe kezdünk előbb-utóbb és újra és újra az internet hiányát tapasztaljuk. Szükségét 

érezzük, amikor hirtelen utánanéznénk valaminek, legyen az tudományos információ, 

vásárlás, vagy ételrecept, vagy ha éppen kommunikálnánk valakivel, email-ben, vagy skype-

on, de akkor is, ha inkább szórakozással ütnénk el az időt, és megnéznénk egy filmet, vagy 

zenét hallgatnánk. A médiakonvergencia jelensége azt jelenti, hogy a korábban elkülönült 
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kommunikációs csatornák, különálló médiumok a digitalizáció, a tele- és a 

tömegkommunikációt átható számítógépes vezérlés révén közelítenek egymáshoz, 

konvergálnak, az informatika, a távközlés és a média, a különböző infokommunikációs 

eszközök és funkciók integrálódnak, határaik elmosódnak, átjárhatóvá válnak. Ugyanakkor az 

eltérő funkcióknak megfelelő különféle tevékenységek az internet többfajta környezetében 

zajlanak. Így az online jelenlét az internet különféle környezeteiben az identitás és az 

énbemutatás szempontjából eltérő jelentéseket tartalmaz. Internetes környezet a Világháló 

(Word Vide Web), mint egyfajta adatbank, könyvtár; az elektronikus levelezés (e-mail), 

amely a kommunikáció bevett gyakorlata, bár a fiatalabb generációknál a közösségi oldalak 

használata egyre inkább háttérbe szorítja; a fórumok, blogok aszinkrón kommunikációja; a 

chatszobák szinkrón társalgási környezete; a kapcsolattartás mozgóképet és hangot is magába 

foglaló eszközei; az internetes televíziók és rádiók; a szerepjátékok, kalandjátékok virtuális 

világa, vagy a közösségi hálózatok közege. A digitális világ, a kommunikációs forradalom, a 

közösségi tartalomszolgáltatást és az interaktivitást, azaz a közösségi médiát lehetővé tevő 

Web 2.0 néven ismert technológia alapjaiban változtatta meg a korábbi kommunikációs 

sémákat és az identitással és az identitásról alkotott képpel kapcsolatos értelmezéseket.  

 

Az Európai Unió a 6. Kutatási keretprogramban támogatta a FIDIS (Future of Identity in the 

Information Society) projektet 2004 és 2009 közt. Hazai részről a BME-UNESCO 

Információs Társadalom- és Trendkutató Központ (ITTK) vett részt a kutatásban. A frankfurti 

Johann Wolfgang Goethe Universität által vezetett kutatás eredményeit a Springer kiadónál 

megjelent tanulmánykötetben foglalták össze (The Future of Identity in the Information 

Society: Challenges and Opportunities. Berlin: Springer, 2009). Állításuk szerint identitás 

r/evolúció megy végbe napjainkban, identitások új formái jelentek meg, melyek kötöttsége 

személyünkhöz, nevünkhöz feloldódni látszik. Ezzel szemben bankkártyáinkhoz, mobil 

telefonjaink SIM kártyáihoz, email, és IP címünkhöz, és egyéb internetes azonosítóinkhoz, 

álneveinkhez, profiljainkhoz kapcsolódnak, melyek beazonosítanak és megkülönböztetnek 

bennünket másoktól, és amelyek azokon az információkon, jeleken, nyomokon (digitális 

lábnyom) alapulnak, melyeket magunk után hagyunk a különféle digitális környezetekben, 

amikor valamilyen tevékenységet végzünk, interakciót folytatunk, ha kimozdulunk, vagy 

éppen egy helyben maradunk. Az identitás fogalmának újraértelmezése és redefiniálása során 

arra a megállapításra jutottak, hogy az identitás korunk információs társadalmában nem 

egységes, hanem többdimenziós, összetettebb fogalom, mely információhalmazokból, 

részleges identitásokból tevődik össze, és amelyben online és offline identitás számtalan 

kombinációja, kompromisszuma jöhet létre.  

 

Az internetes kapcsolatok egy részében olyan emberekkel érintkezünk, akiket a való életből 

ismerünk, illetve ők is a való életből ismerik személyiségünket, így ennek ismeretében 

értelmezik az emailben, vagy közösségi oldalon közvetített üzeneteinket, mindazt, amit 

magunkról megjelenítünk. Ezeket Zhao (2006) „lehorgonyzott kapcsolatoknak‖ (anchored 

relationships) nevezi.  

Egyes internetes kapcsolatokban viszont a kommunikáció az interneten keresztül kezdődik, 

sok esetben emailt, honlapot, vitafórumot, vagy közösségi oldalt használnak a kapcsolat 

felvételére, amelyben az első benyomás kialakítása során online személyiségüket formálják 

meg. Ezeknek a kapcsolatoknak egy része a későbbiekben átlépi a világháló határait, és online 

kapcsolattartás mellett a való életben is folytatódik, más része azonban a háló határain belül 

marad, amelyekben a résztvevő csak online személyiségén keresztül mutatkozik meg 

másoknak. Tehát az internetes kapcsolatok e három típusba sorolhatók: offline induló és 

online is folytatódó, online induló és offline is folytatódó, valamint csak online működtetett 

kapcsolatok.  Az internetes kapcsolat kialakulásának folyamata alapvetően meghatározza az 
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online identitást, amelynek megalkotásában online és offline identitás megfelelésének 

mértéke, és az anonimitás foka változhat attól függően, hogy a kapcsolatban az említett 

típusok melyike érvényesül, illetve hogy a korábban említett internetes környezetek 

melyikében veszünk részt. 

 

A klasszikus identitásfogalomban az egyén önazonossága elválaszthatatlan a testi, fizikai 

tulajdonságoktól, térhez és időhöz kötött. Az online kommunikáció az ember testi és szellemi 

léte, az identitás, a tudat és a fizikai valóság közötti viszonyt újraértelmezi. Az online identitás 

lehetővé teszi az anonimitást, a személyiség tetszőleges alakítását, akár megsokszorozását, 

illetőleg az azonosságrejtés különböző módozatait, álnevek, álprofilok használatát, a 

hagyományos identitás, a valóságos „én‖ feloldódásának lehetőségét is megteremtve (Stone, 

1996; Turkle, 1995).  

A személy azonossága, illetőleg az interakció személyessége (szubjektivitása) másodlagossá 

válik vagy eliminálódik. Az interakció sem jellemzően konkrét személyek interakciójaként 

értelmezendő: az interakcióban online identitások vehetnek részt, ezáltal az azonosságok 

személytelen formát is ölthetnek, a személy azonossága helyébe újfajta identitás lép. Az 

egyén álnéven vagy anonim módon is képes kapcsolatot felvenni, kialakítani, különféle 

ügyleteket lebonyolítani. Mindehhez nem feltétlenül van szüksége azokra a komponensekre, 

amelyek a való életben személyes és társadalmi identitását jellemzik. A hálólét az egyén 

számos olyan megnyilatkozását eredményezheti, melyek énjének a való életben kevésbé 

felszínre kerülő, elfedett rétegeiből, rejtett énjéből erednek, gátlástalanabb, agresszívabb, vagy 

éppen feltárulkozóbb lehet, némileg felszabadulva felettes énje kontrollja alól („hidden self‖, 

„true self‖ – Suler, 2002). De az anonim környezet lehetőséget ad arra is, hogy valódi énjétől 

akár merőben eltérő identitásokkal kísérletezzen, mert a névtelenség, és a nem közös térben 

létezés révén kevésbé leleplezhető, a háló elszigeteli a következményektől („virtual self‖, 

„false self‖).  

Wallace (2002) az internetet egyenesen egyfajta identitáslaboratóriumnak nevezi, ahol a 

fiatalkori identitásképzés és kísérletezés tovább folytatódhat fizikai valónktól, 

körülményeinktől függetlenül, kipróbálhatunk olyan alternatív identitásokat is, amelyeket a 

való életben szinte lehetetlen volna. Az új identitások némelyike gazdagon kidolgozott 

személyiség, mások kérészéletű, ideiglenes, „próba‖ identitások, amelyek elemei aztán vagy 

megmaradnak az öndefiniálás során, vagy kiszelektálódnak. A kísérletezés pozitív 

következménye lehet az énben rejlő lehetőségek és határok tét nélküli feltérképezése, 

szociális kompetenciák és az önismeret fejlődése. Az életből már ismert én idealizálása, 

valamelyest fényesebbé, vonzóbbá tétele a pozitív visszajelzések révén megerősítheti az 

egyén személyiségét, önbizalmát, több figyelmet és elismerést kaphat, ami pozitív 

következményekkel járhat valóságos helyzetekben is, a való életben gyakorolt viselkedésére, 

interakcióira is kiterjedve. Ezt a jelenséget több vizsgálat is, többek közt egy közösségi 

oldalon folytatott kutatás is kimutatta, bizonyítva, hogy az én pozitívabb megjelenítése az 

ismeretségi hálón fejlesztően hathat az identitás alakulására (Zhao et al, 2008), a lehetséges, 

idealizált énkép, megélése folyamatában a valós identitás részévé integrálódhat (Markus és 

Nurius, 1986).  

 

Az identitás-kísérletek végtelen lehetősége vonzó, leginkább (legalábbis első benyomásra) 

következménynélküliségében, hiszen ha a helyzet valamilyen okból már nem kezelhető, 

eltűnhetünk a színről, kiléphetünk, törölhetjük regisztrációnkat. Ezt azonban ma már az 

interneten közölt adatokkal való gyakori visszaélések tapasztalatai nyomán cáfolni 

kényszerülünk, tudatában annak, hogy digitális lábnyomaink, mint a megkövesedett 

lenyomatok, szinte kitörölhetetlenek.  
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Ennek a némileg tudatosabb és magabiztosabb internethasználatnak köszönhetően a 

kezdetekhez képest jobban kontrollált online identitásváltozatok – az anonim, vagy rejtett 

személyiségtől, a szerepjátékban használt avatáron, a többé-kevésbé idealizált alternatív 

identitáson át a nyíltan felvállalt, a valós énnek megfeleltethető online identitásig – 

megtalálják funkciójukat és helyüket a különféle internetes környezetekben.  

 

Az egyén digitális környezetben kifejezett identitására a szakirodalomban még nincs 

egységesen használt kifejezés, a többféle szinonima közül a leggyakrabban használtak: online 

identitás, digitális identitás, virtuális identitás, valamint megtalálható az e-dentitás (Vie, 

2011), és az Én 2.0 (Schawbel, 2009). 

 

Tószegi (2013) online, digitális és virtuális identitás gyakran szinonimaként használt 

fogalmait szétválasztva határozza meg jelentésüket: az online identitás, azaz a világhálón 

megjelenített személyiség gyűjtőfogalma magába foglalja a digitális és a virtuális identitás 

fogalmát.  

A digitális identitás egy információhalmaz, adatkészlet, kód, amely az egyén digitális 

környezetben, digitális alapú nyilvántartásokban történő, infokommunikációs eszközök által 

végzett azonosítására szolgál. Az ilyen nyilvántartó és azonosító rendszerek többsége az 

egyén adatait akaratától függetlenül tárolják. 

A virtuális identitás a világhálón keresztül folytatott kommunikáció (levelezés, csevegés, 

blog, szerepjáték stb.) során használt identitás, melyet az egyén a részvételhez önszántából – 

bár nem minden elemében tudatosan – formál (Tószegi, 2013). 

A virtuális identitás sajátos válfaja a számítógép által generált internet alapú, mesterséges, a 

valóságban nem létező világokban kialakított és használt személyiség, melyet gyakran 

szabadon választott tulajdonságokkal felruházott virtuális testtel, az avatárral jelenítenek meg. 

Az avatár a személyiség képi reprezentációja a virtuális világban. A virtuális valóság (virtual 

reality – nem valóságos valóság) ellentmondásos, ugyanakkor beszédes elnevezése is 

érzékelteti a benne rejlő gondolati gazdagságot és mélységet. Ezekben a világokban, melyek 

egy része a valós világot leképező, mások a képzeleten alapuló fantasy világok, a résztvevő 

valós személyiségétől akár gyökeresen eltérő identitást alkothat meg, megőrizve anonimitását, 

és valós identitását a virtuális identitás álarca mögé rejtve. 

A 3D-s virtuális valóság egyik legismertebbike a „Second Life‖ „másolatvilága‖, saját 

működő gazdasággal, devizával rendelkező metaverzum, – fejlesztője, a Linden Research Inc 

szerint nem is játék, hanem az életet kiterjesztő szociális tér, – melyben a felhasználók online 

reprezentációi az avatárok. A Second Life-ban, mint más virtuális világokban is, nagyobb 

szerepe van az anonimitásnak, így határtalan teret kapnak a valóságostól akár gyökeresen 

eltérő alteregók, identitás-konstrukciók. A szerepjátékoknak szigorú szabályai vannak, 

hasonlóan a kisgyermekek fantázia- és szimbolikus játékaihoz, amelyek azt a célt szolgálják, 

hogy a szereplők ne essenek ki a szerepükből, ne rombolják a szerepjáték teremtette illúziót. 

Giffin ezt az illúzió fenntartása szabályának nevezi (Giffin, 1984, in Wallace, 2002, 61.), 

amely egyúttal kijelöli a valóság és a kitalált világ kereteit. Szélsőséges esetekben ezek a 

határok elmosódhatnak, a virtuális világban elért sikerek, pozitív érzések háttérbe szoríthatják 

a való életre vonatkozó motivációkat, kapcsolatokat. 

 

„Míg egyesek téveszméiket viszik át az online világba, addig mások arra használják fel 

az internetet, hogy a valóságos élményeiket maguk mögött hagyva mintegy új életet 

kezdjenek‖ (Christakis, Fowler, 2010: 314). 

 

A virtuális világok lényegében a szociális hálózatok speciális változatai. A mára már világ-

szerte elterjedt ismeretségi vagy kapcsolati hálók esetében azonban a social network alap-
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funkciójából adódóan alapvetően a virtuális tér kapcsolatrendszere a reálist támogatja, ebben 

a közegben a realitás és a virtualitás, az online és offline személyiség sajátos kombinációival 

kerülünk szembe, ahol az internetes identitás nem egyértelműen válik el a valóságostól, mégis 

konstruált, idealizált ez a kép. A közösségi hálózatok sajátosságából adódóan a személyes 

profiloldal kialakításán keresztül nem a közvetlen percepció realitása születik meg, hanem az 

információhalmazból összeállított virtuális valóság. Ez az információközlőt is arra készteti, 

hogy alkosson, bemutatkozzon, prezentáljon. A külön térben létezés megerősíti a 

konstrukciós/rekonstrukciós kényszert, a közvetlenség hiánya pedig felerősíti a vizuális jelek 

szemiotikai tartalmait. Az alkotás szabadságát élheti meg bárki, az én köré rendeződő 

mikrovilág-alkotásban. A posztmodern „mindenki lehet művész‖, és még inkább a „mindenki 

lehet tizenöt percre híres‖ igénye is megnyilvánul a közösségi oldalak egyéni be- és 

kimutatkozásaiban, identitás-konstrukcióiban. 

 

 

A Foresight Future Identities 2013 (Foresight Future Identities. Changing identities in the 

UK: the next 10 years. Final Project Report. The Government Office for Science, London) 

jelentése szerint az identitás jelentős változáson megy keresztül a következő évtizedben. 

Jövőbeni identitásunk kulturálisan és kontextuálisan is sokkal összetettebb jelenség lesz, az az 

információ- és adathalmaz, amely az identitással azonosítható, tovább bővül különböző 

céloknak alárendelődve, növelve digitális lábnyomunkat. Offline és online életünk egyre 

közelebb kerül egymáshoz, online és offline identitásunk megkülönböztetése egyre inkább 

lényegtelenné, értelmetlenné válik, hiszen életünk lényegében valamennyi aspektusa 

digitálisan is megjelenik a folyamatos digitális jelenlét, a mediatizált Én következtében. 

A Foresight Future Identities (2013) jelentése az identitás változásának hatását hat fontos 

területen összegzi, és egyben jelzi a szükségszerű irányelveket a döntéshozók számára: 

 

Társadalmi mobilitás 

A növekvő társadalmi sokszínűség és egyúttal a többféle, változó identitás következtében a 

társadalmi mobilitás feltérképezése sokkal összetettebb lesz a jövőben.  Bár a digitális 

ellátottság, az internet hozzáférés növekedésével az információ, a tanulás lehetősége és a 

tudás még szélesebb tömegek számára válik elérhetővé és megoszthatóvá, továbbra is 

problémát jelent majd a különböző generációk, társadalmi osztályok és földrajzi régiók 

közötti digitális egyenlőtlenség, digitális szakadék, amely tovább fokozza az 

esélyegyenlőtlenséget a társadalmi mobilitás terén is. A digitális írástudás, a digitális 

alapismeretek, kompetenciák mértéke, mint az önbemutatás és önkifejezés eszköze 

feltehetően továbbra is kulcsfontosságú kérdés maradhat. 

 

Társadalmi integráció 

A növekvő társadalmi pluralitás, a demográfiai trendek, valamint a hagyományos identitás 

bizonyos aspektusainak háttérbe szorulása, a közösségek kohéziójának csökkenését, a 

hagyományos identitás fragmentálódását eredményezi. Azonban a hyper-kapcsolatok révén új 

csoportidentitások jöhetnek létre, illetve erősödhetnek meg. A kutatóknak, illetve a politika 

döntéshozóinak folyamatosan figyelemmel kell kísérni ezeket a szociális változásokat egyén 

és közösség viszonyában a szociális integráció érdekében. 

  

Radikalizálódás es extrémizmus 

A növekvő társadalmi pluralitás, az új technológiákhoz való hozzáférés növekvő mértéke, a 

tekintély és a kontroll csökkenése és ezzel összefüggésben az identitás változásának iránya 

jelentős szerepet játszik az extrémizmus és a radikalizálódás folyamataiban, egyes 

csoportidentitások kialakulásában. A döntéshozóknak számolniuk kell ezekkel a 
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változásokkal, döntéseik következményeivel, amelyek negatív reakciók katalizátoraiként 

komoly kihívást jelenthetnek. 

 

Egészség, környezet és jólét 

Az erős kötődés környezetünkhöz, családi, baráti és egyéb közösségeinkhez, önmagunkhoz és 

másokhoz való viszonyunk fontos szerepet játszik a jólét érzésében, az egészség 

megőrzésében. Az internet egyik legnagyobb ellentmondása, hogy miközben ajtót nyit a 

világra, földrészeket kapcsol össze, ugyanakkor lehetőséget teremt az elszigetelődésre, 

bezárkózásra és a valódi emberi kapcsolatok elhagyására is. Napi tevékenységeink jelentős 

része elvégezhető interneten keresztül anélkül, hogy kilépnénk a négy fal közül, vagy valós 

élethelyzetekben találkoznánk másokkal. A jelentés felhívja a döntéshozók figyelmét arra, 

hogy intézkedéseikkel elősegíthetik a helyi közösségek összetartásának erősítését. 

 

Készségek, képességek, munkavállalás és oktatás 

A digitális írástudás, a digitális alapkompetenciák már ma is nélkülözhetetlenek a tanulásban, 

és a munkában egyaránt. Ez a tendencia fokozottan érvényes a jövő tudás alapú 

társadalmában, amely egyrészt jelenti a munkavállaló versenyképességét, másrészt azt a 

tudást, amely az egyén biztonságos internethasználatát, személyes adatainak védelmét, 

tudatos online jelenlétét biztosítja. 

 

Bűnözés és igazságszolgáltatás 

A digitális lábnyom növekedése, személyes és pénzügyi információk növekvő mennyisége az 

online térben egyrészről visszaélésekhez, bűncselekményekhez vezethet, ugyanakkor a 

kiterjedt információgyűjtés, hírszerzés révén jelentős szerepet játszik a bűnmegelőzésben és a 

bűncselekmények felderítésében is. A rendőrségnek és más bűnmegelőző, bűnüldöző 

szervezeteknek figyelembe kell majd venniük az identitás többarcú és dinamikus természetét, 

ugyanakkor továbbra is biztosítaniuk kell az egyéni identitás védelmét. 

 

 

Benyomáskeltés és énbemutatás az interneten 

 

Patricia Wallace (2002) Az internet pszichológiája című könyvében még az internet jeges 

vidékéről, az internetes kommunikáció hűvösségéről, személytelenségéről ír:  

 

„Mi, alkalmazkodni képes emberek, még mindig csak tanuljuk, hogyan is 

olvaszthatnánk fel a jeges internetet a fellelhető eszközök segítségével.‖ (Wallace, 2002, 

34.)  

 

Ilyen, az írásbeli verbalitás merevségét oldó, az élő beszéd közvetlenségét előhívó 

eszközökként említi a nyelvi „lágyítókat‖, szövegbe ékelt érzelmet, hangulatot, stílust 

közvetítő kifejezéseket, rövidítéseket (pl.: LOL- laughing out loud) és az emotikonokat, azaz 

írásjelek játékos kombinációit, melyeket arckifejezések jelzésére, és ezzel érzelmek 

kifejezésére alkottak meg:). Mára az internetes kommunikáció nyelvi- és grafikai 

kifejezéskészlete is bővült, a technológia fejlődésével pedig számos új alkalmazás fejlesztése, 

a szélessávú kapcsolat és a mobil szélessáv, valamint a web 2.0 megjelenése elképesztő 

mennyiségű adat, képi- és mozgóképi tartalom előállítását és megosztását, és egyúttal az 

online személyiség árnyaltabb kifejezését teszi lehetővé. 

 

A benyomáskeltés üteme a különböző online színtereken eltérő, természetesen 

nagymértékben függ a médiumtól, annak aszinkrón vagy szinkrón működésétől, és a 
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megosztott információk mennyiségétől, minőségétől, az információhordozók típusaitól. Az 

email és az aszinkrón fórumok esetében a benyomáskeltés folyamata lassú, lassabb, mint a 

szinkrón csevegőszobák esetében. Hozzá kell tenni azonban, hogy az új infokommunikációs 

eszközök, laptopok, tabletek, és különösen az okos telefonok megjelenésével az email-váltás a 

chateléshez vált hasonlatossá, hiszen az azonnali olvasás és válaszadás lehetőségét teremtette 

meg. 

 

Az interneten a benyomáskeltés eszköze az email-cím is, amelyben a felhasználó neve lehet 

hivatalos, komoly, vagy vicces, személytelen, vagy valamilyen tulajdonságra utaló, tekintélyt 

sugárzó vagy gyermeteg, és hasonlóképpen eltérő benyomást kelt az email-címben szereplő 

domainnév is, amely utalhat a szolgáltatóra, de különböző intézményekre, szervezetekre is.  

Az interneten választott nick-név is sugall egy képet tulajdonosáról, amelyből gyakran (lehet, 

hogy tévesen) következtethetünk az illető nemére. Wallace szerint a kor és a nem az a két 

tulajdonság, amely hallatán azonnal valamilyen képet alkotunk valakiről. Míg ez a való 

életben legalábbis közelítően azonnal kiderül, és közvetlen társas kapcsolatainkban 

szükségünk is van erre az információra, úgy az internet bizonyos közegében – még ha közlik 

is – ez nem nyilvánvaló.  

 

„az Interneten végre-valahára azok lehetünk, akik vagyunk, vagy akik alapjában véve 

lenni akarunk/lenni szeretnénk. Nem vesznek körül társadalmi szokásformák, és 

megszabadulunk azoktól a sztereotípiáktól, amelyek a fizikai én nemkívánatos (viszont 

állandóan jelen lévő) adataiból sugároznak ki: ilyen az évek száma, a nem, a faj vagy a 

testi megjelenés.‖ (Stalder, 2000).  

 

Stalder túlzó optimizmusa ellenére a sztereotípiáktól az internet világában sem szabadulunk, 

sőt a hiányosabb jel- és kifejezéskészlet miatt könnyebben hagyatkozunk előfeltevéseinkre, 

sztereotípiáinkra. A hiányzó információkra és egyéb személyiségvonásokra az internetes 

kommunikációban is következtethetünk a tartalomból, stílusból, helyesírásból, másokkal való 

kapcsolatainkból szerzett sokéves tapasztalataink nyomán. Így már néhány információ 

asszociációkat indít el, előítéleteket, sztereotípiákat hívhat elő, a fejünkben már létező 

kategóriákba, típusokba sorolva az illetőt. Mélyebb és teljesebb benyomás kialakítására egyes 

internetes felületeken (pl. szerepjátékokban, virtuális világokban) nincs is, vagy csak 

hosszantartó közös részvétel során, a szerepen átszűrve van mód. Wallace szerint első 

benyomásunkhoz meglehetősen ragaszkodunk, és a további információkat igyekszünk úgy 

szelektálni, hogy minél inkább előfeltevéseinket támasszák alá. A kognitív gazdaságosságra 

törekvés (Fiske, Taylor, 1991, in Wallace, 2002, 36.) értelmében a mélyebb és teljesebb 

benyomáshoz szükséges átfogó információgyűjtés, türelem és kitartás nagyobb kognitív 

terhelést, több energiát igényelne, mint gyorsan kategorizálni, néhány jel alapján 

beazonosítani.  

A benyomáskeltés eszköze lehet bizonyos internetes környezetben egy néhány soros 

bemutatkozás, informális önéletrajz. Az ilyen típusú szövegek, még akkor is, ha nincsen 

kitöltendő adatlap megadott kérdésekkel vagy témákkal, kategóriákkal, a csoporthoz korábban 

csatlakozók bemutatkozásaihoz, stílusához igazodik, amely egyfajta normává válik. A szöveg 

alapú virtuális világokban, szerepjátékokban (MUD - Multi User Dungeon) a helyszín és 

önmaguk érzékletes leírásával a játékosok megalkothatják önleírásukat is (Wallace, 2002). 

Általánosan elterjedtek a honlapok és a blogok is, melyek széles teret adnak az 

önbemutatásra. A honlap inkább hirdetőtáblára hasonlít, egyfajta önreklám, amelyet 

tulajdonosa valamely szerepének megfelelően, többnyire foglalkozásának, tevékenységének 

bemutatására készít, egységes, lekerekített énképet bemutatva, elsősorban munkáján, 

produktumain, művészi alkotásain keresztül. A honlap általában linket tartalmaz tulajdonosa 
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életrajzához, szakmai önéletrajzához, elérhetőségéhez, lehetőséget teremtve a kapcsolat 

felvételére, visszajelzések küldésére, munkakapcsolat kialakítására. A honlapon többnyire 

link található a készítő által kedvelt más weboldalakhoz, így irányítva látogatóinak internet-

böngészési tevékenységét, alakítva tartalomfogyasztását. Bár léteznek rendkívül egyszerű, 

néhány lényeges információt tartalmazó honlapok is, ma már azonban általánosnak mondható, 

hogy a honlap tulajdonosának a verbális megnyilatkozáson túl rendkívül gazdag eszköztár áll 

rendelkezésére képekkel, mozgóképpel, animációval, zenével identitása megalkotásához. 

A blog alapvetően gyakran (naponta) frissített, egyedi stílusú, személyes tematikájú és 

hangvételű honlap, amely dátumozott formában, általában fordított időrendi sorrendben (a 

legfrissebbtől a régebbi felé) haladva jeleníti meg tartalmát, linkekkel, képekkel, esetleg 

mozgóképpel, hanganyaggal tűzdelve. Elnevezése a weblog kifejezés lerövidítésével jött létre, 

amelyben a web természetesen a World-Wide Web, azaz a világháló, a log pedig bejegyzés, 

feljegyzés, teljesítmények, események vagy tevékenységek napi feljegyzése, azaz napló. A 

blogokkal kapcsolatban előforduló kifejezések (diary, log, journal) szinonimák, de eltérő 

mértékben utalnak a szöveg személyességére, és az olvasóhoz való viszonyára, mint ahogy e 

tekintetben egyébként a különböző blogok is eltérőek. A személyes véleménynek nagy 

szerepe van, hiszen ez különbözteti meg részben a blogokat egy online magazintól, vagy 

egyszerű linkgyűjteménytől. A hagyományos honlapoktól pedig az időbeniség, real time, a 

napló vagy napilapszerű folyamatosan frissített tartalommal, valamint a napi kapcsolat író és 

olvasó között. Éjfél Kapitány (veterán magyarországi blogger) megfogalmazásában a blog 

nem más, mint magánemberek nonprofit, szubjektív tartalomszolgáltatása. A blogok tehát a 

személyesség és az interaktivitás révén nyitottak új távlatot a kommunikációban, és az 

önkifejezésben. A blog egyrészt új kommunikációs forma, amely egyre erősödő hatással van a 

többi médiumra, másrészt jelentős társadalmi funkciót képes betölteni. Ma már a 

hagyományos médiának is köszönhetően egyes weblogok, gasztroblogok, sztárok és 

politikusok blogjai közismertté, blogbejegyzéseik, nem ritkán társadalmi vitákat generálva a 

közbeszéd tárgyává váltak. 

A személyes honlapokban és még inkább blogokban sajátos ellentmondás, a privát és a 

publikus, a személyes és nyilvános különös paradoxona nyilvánul meg, széles skálán 

megjelenítve offline és online identitás sajátos összefüggéseit. A benyomáskeltés 

szempontjából a honlap statikus, egyszeri, holisztikus képet, gyors benyomást hoz létre 

tulajdonosáról, míg a blogok esetében a benyomáskeltés – bár sokkal inkább kézben tartott, 

konrollált és irányított, mégis – a való életben lezajló megismerési folyamathoz közelebb álló, 

közvetlenebb, természetesebb, hosszantartó folyamat. A honlap funkciójából adódóan a 

készítők többsége nem próbál saját énjétől drámaian eltérő, új identitást alkotni magának, míg 

a blog személyesebb formája a szépirodalmi napló műfaját idézően teret enged a fikciónak, 

identitás-konstrukciók megalkotásának és gyakorlásának.  

 

A médiakonvergencia jelenségének további érvényesülését tapasztaljuk az említett 

kommunikációs formák (levelezés, fórumok, blogok, honlapok) esetében is, amelyek egyre 

inkább integrálódni látszanak a napjainkra világszerte elterjedt közösségi oldalakon. Ezek az 

ismeretségi hálózatok egyesítik a honlapok statikus felületét és a blogok időbeniségét, a 

kommunikáció aszinkrón és szinkrón formáit, a kapcsolattartást már meglévő ismerőseinkkel 

és az új ismeretségek kialakításának lehetőségét, így mostanra jellemzően ezek az óriási 

népszerűségnek örvendő portálok adnak teret a személyes profil kialakításának, fotóalbumok 

megosztásának, az üzenetküldésnek, a chatelésnek, a csoportokhoz tartozásnak, vagy a 

bloggolásnak is. 
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Facebook identitás és énbemutatás 

 

Énünk megjelenítésére, élettörténetünk elmondására, önreflexióra korábban is volt 

lehetőségünk, ha a családi mesékre, levelekre, személyes naplóra, vagy fotóalbumra 

gondolunk. A Facebook azonban egy átfogó szolgáltatást nyújt minderre, miközben az egyént 

folyamatos reflexiónak kitéve kapcsolatai hálójába ágyazza.  

A közösségi hálózat egyedi digitális környezet, amely a világháló megkerülhetetlen, de 

folyamatos változásban lévő jelenét és feltehetően jövőjét jelenti.  

A közösségi hálózatok használatát vizsgáló kutatások zömében arra az eredményre jutottak, 

hogy a social networks, különösen a Facebook az „offline to online‖ folyamatnak felel meg, 

azaz a közösségi hálózat tagjai a valóságban már ismerősökként veszik fel és tartják fenn 

egymással online is a kapcsolatot. Ennek megfelelően az ismeretségi háló a valós szociális tér 

kiterjesztése, ahol a virtuális tér kapcsolatrendszere a reálist támogatja, ennek megfelelően a 

benyomáskeltésnek és az önbemutatásnak az offline világban játszott szerepekhez, a valós 

interakciókban megküzdött helyzet-meghatározásokhoz kell igazodnia, ennélfogva a 

résztvevők online megjelenített énje nem különbözhet jelentősen a valós közösségben ismert, 

elvárt és elfogadott valódi énjétől. Az „offline to online‖ tendencia érvényesülésének 

következménye tehát a Facebook-profilok többségének hitelessége. A felhasználók általában 

saját nevükön, hiteles személyes adatok, valós információk közzétételével vesznek részt az 

„offline to online‖ közösségben, ennek következtében általában nem a valóságostól 

gyökeresen eltérő alteregókkal, identitás-konstrukciókkal, hanem a realitás és a virtualitás, az 

online és offline személyiség sajátos kombinációival állunk szemben. (Lampe et al., 2006; 

Lampe et al., 2007; Pempek et al., 2009; Ross et al., 2009) Több kutatás is hasonló 

eredményre jutott online és offline identitás kapcsolatát illetően. A profil oldalak 

információinak független személyek által értékelt adatait vetették össze a profil 

tulajdonosának önértékelésével és ismerőseinek értékeléseivel. A közösségi hálón létrehozott 

profil meglehetős pontossággal közvetíti tulajdonosa személyiségét, az eredmények erős 

korrelációt mutattak online és offline személyiség között (Gosling et al., 2007; Waggoner et 

al, 2009; Weisbuch et al. 2009, Back et al., 2010).  

A Facebook a legújabb szociális tér, amelyben a fiatalok valódi tapasztalatokat szerezhetnek 

(DiMaggio, Hargittai, 2001), és amelyből a kimaradók hátrányba kerülhetnek szociális 

kompetenciáik, és azok offline gyakorlása terén is (Ellison et al. 2006).  

A Facebook legfőbb funkciója valóban az, hogy lehetőséget teremt a kapcsolat online 

felvételére és fenntartására a már meglévő ismerősökkel, ugyanakkor hálózatos rendszere 

révén az ismerősök ismerősein és azok ismerősein keresztül kiterjeszti azt az egyébként nem 

ismert emberekkel is. 

Természetesen a Facebookkal is, mint általában az internettel kapcsolatban léteznek pozitív és 

negatív vélekedések, mint ahogy a Facebook-közösség létéhez is kapcsolódnak pozitív és 

negatív történések. A Facebook közösségek erejét, összefogását számos példa mutatja, a 2013 

márciusában a hóviharban rekedt tömegek megsegítésére szerveződő – az információ 

megosztásával, a segítő magánszemélyek telefonszámaitól az élelmiszer-utánpótlás 

lehetőségén és a szállás felajánlásokon át a konkrét segítségnyújtásig terjedő – Facebook-

összefogás hazai példájától az egyiptomi forradalom kitörésében játszott fontos szerepéig. 

Ugyanakkor a Facebook-jelenléthez számos negatív történet is társult, személyes 

információkkal való visszaélések, hamis profilok, kirekesztések, zaklatások, öngyilkosságok, 

rasszista, szexista csoportok megnyilvánulásai is összefonódtak a Facebook jelenséggel. A 

digitális architektúra Boyd által leírt tulajdonságai, a perzisztencia, a kereshetőség és a 

replikálódás következményei a Facebook személyes tartalmakkal feltöltött hálózatában 

kiváltképp érvényesek. A feltöltött képek, videók és egyéb információk lényegében közös 

tartalomként az egész hálózat információáramlásának részévé válhatnak. Ami korábban 
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tiszavirág-életű, átmeneti, feltérképezhetetlen és láthatatlan volt, az állandóvá, 

feltérképezhetővé és láthatóvá válik a Facebook digitális hálózatában. 

Mindezek ellenére a felhasználók a Facebookot többé-kevésbé biztonságos közegnek 

érzékelik és gondolják, és a Facebook-jelenlétre ők maguk is elsősorban, mint valós szociális 

térre tekintenek, hiteles és valós kapcsolatokkal. Hogy ez a megítélés tartja magát a gyakran 

hallott visszaélések és negatív történetek ellenére is, köszönhető annak, hogy időközben sokat 

változott a felhasználók hozzáállása e tekintetben, egyrészről a tudatos és biztonságos 

internethasználat köztudatba épülésével, másrészről a Facebook fejlesztői által gazdagított 

adatvédelmi beállítások, és azok egyre elterjedtebb használata révén. A felhasználók ugyan 

érzékelik a magánélet törékenységét a Facebook nyilvánossága következtében, de úgy tűnik, 

számukra ezzel együtt is megéri részt venni, a közösséghez tartozni, a Facebook hozadéka 

felülmúlja a lehetséges kockázatokat és veszélyeket. A Facebook ebben az értelemben 

kompromisszumot ajánl a felhasználó számára, aki balanszírozni próbál az új társadalmi tér 

nyújtotta szociális nyereség és a között a szociális veszteség között, amely az online identitása 

feletti tökéletes kontrollról való lemondással jár (Hewitt és Forte, 2006). Az említett tényezők 

azonban a kezdetekhez képest mindenképpen a megfontoltabb és tudatosabb használat 

irányába mozdították el a facebookozást.  

Az identitás megjelenítése a Facebookon nem csak a szemtől szembe interakciókhoz képest 

működik másképpen, de az internet korai szakaszában, illetve más környezeteiben jellemző 

identitás-konstrukciókhoz képest is.  

Az online terek önprezentációra és önkifejezésre hatást gyakorló strukturális sajátosságai 

némiképp módosulnak a Facebook hálózatában. A digitális architektúra boyd által 

meghatározott tulajdonságait (perzisztencia, kereshetőség, másolhatóság) a Facebook-

birodalom a kontroll komponenseivel egészíti ki, az információ terjedése feletti ellenőrzés 

lehetőségét megteremtve.   

Az ismeretségi hálózat természetéből, általános offline to online működéséből adódóan, az 

internet korai szakaszában, illetve egyéb környezeteiben végzett elemzések a digitális 

kommunikációt uraló és az online identitást meghatározó anonimitásra vonatkozó 

megállapításai (Turkle 1995; Wallace, 1999; McKenna, Bargh, 2000) nem érvényesek 

jellemzően a Facebook közegében. 

Ugyanakkor az említett strukturális sajátosságok mellett a web 2.0 technológia megjelenése a 

közösségi tartalomszolgáltatás és interaktivitás lehetőségét, a „részvétel kultúráját‖ teremti 

meg, új és kreatív kommunikációs formákat és az önkifejezés gazdag eszköztárát és tereit 

hozza létre, változásokat generálva az identitás online reprezentációjában és az offline és 

online identitás összefüggéseiben. 

Az Facebook vizuális kommunikációja, az elsődlegesen fotókra és videókra épülő 

információcsere megtöri a korábbi, és más digitális környezetekben érvényesülő 

eltestetlenedést, a fizikai test leválását az online interakciókban. 

A közösségi háló médiakonvergáló, illetve integratív szerepe szintén megkülönbözteti a 

Facebookot az internet korábbi, illetve egyéb környezeteitől, kihatva az identitás online 

megjelenítésére. Az ezáltal szélesedő szociális színtér kihívás elé állítja az egyént, hogy 

kapcsolati hálóját képes legyen tagolni, és énképét közvetíteni eltérő szerepeinek 

megfelelően. A közösségi háló, a háló-lét e tekintetben számos társadalmi feszültséget, 

konfliktusforrást foglal magába. Azok a különböző társadalmi szerepek (partner, kolléga, 

alkalmazott, családtag, barát…), amelyeket a való életben eltérő közegben és kontextusban 

működtetünk, a Facebook online közösségében átfedésbe kerülhetnek, összeérhetnek, ami 

problematikussá teszi az egyén megnyilatkozásait, információközlését, valamennyi szociális 

szféra és szerep elvárásainak való megfelelését (Lampinen et al., 2009; Binder et al., 2009). A 

társadalmi közegek átfedésbe kerülése a Facebookon új önbemutatási stratégiák 



74 
 

kialakításának és a szerepelvárás és viselkedés tudatosításának szükségességét eredményezi 

az egyén számára. 

Szociológiai és pszichológiai kutatások vizsgálják az offline és online identitás, online és 

offline világ összefüggéseit, elkülönülését, integrálódását, illetve, hogy az eltérő színtereken 

zajló szociális és interperszonális interakció hogyan hat egymásra, hogyan alakítja az egyén 

személyiségét, kapcsolatrendszerét, szociális kompetenciáit. Kriminológiai, kriminálpszicho-

lógiai tanulmányok is foglalkoznak azzal, milyen mértékben feleltethető meg egymással 

online és offline személyiség, összeegyeztethetők-e a valós történések és az online 

megnyilvánulások, lehetnek-e bizonyítékértékűek a közösségi hálón közzétett fotók, illetve a 

fotókon közvetített élethelyzetek, érzelmi állapotok, viszonyulások (Brown, 2012). Egyúttal 

felhívják a figyelmet arra, hogy a social network lehetőségeiből és az identitás sokarcú, 

sokszínű természetéből adódóan félreértelmezésekhez és téves következtetésekhez vezethet az 

egyén kizárólag Facebook-profil alapján való megítélése. 

 

A Facebook jobban hasonlít a valós szociális közegre, mint a korábbi, illetve más digitális 

rendszerek, ami egyrészt teljesebb, holisztikus önbemutatásra alkalmas felépítéséből, másrészt 

a többnyire offline to online tagságából adódik. Azáltal, hogy hidat képez az offline és online 

világ között, számos természetes szociális kontextust hordoz, a valóshoz sok tekintetben 

hasonló kommunikáció lehetőségét teremti meg. Ginger (2008) kutatásából az derül ki, hogy 

az emberek a Facebookon lényegében ugyanannyi információt osztanak meg az adott 

közösségeikben, mint az azokkal egyenértékű csoportoknak a való életben, vagyis ebből a 

szempontból megfeleltethető egymásnak az online és offline világ. A különbségek sokkal 

inkább a digitális architektúra jellegzetességein, az adatok továbbításán és átviteli módján 

alapulnak, mint eltérő szándékon. Szociális viselkedésünk hagyományos momentumaihoz 

Facebook-funkciókat társíthatunk, felhívhatjuk magunkra valaki figyelmét, csak ez nem egy 

mosollyal, vagy tekintettel történik, hanem a megbökés (poke) funkcióval, vagy kifejezhetjük 

tetszésünket, együttérzésünket a like gomb használatával, de hasonlóképpen ajándékozhatunk 

is a Facebookon keresztül, csak ez az ajándék digitális, egy digitális képeslap például. Az 

eltérő működés azonban tagadhatatlanul befolyással van az interakcióra, az identitás 

közvetítésére és érzékelteti hatását a valós viszonyokban is.  

 

A kommunikáció online formája bizonyos határok között a Facebookon is lehetőséget teremt 

az énbemutatásra, az identitás formálására, konstruálására, idealizálására. Az önbemutatás 

azon folyamatához, mely során személyiségünket igyekszünk pozitívabban, jobb fényben 

feltüntetni, az online térben új módszerek és eszközök társulnak. A közösségi oldalon az 

információ hordozói, és az énmegjelenítés (self-presentation), benyomáskeltés (impression 

management) eszközei a kitöltött profil, az állapot frissítés, az üzenőfalra írt üzenetek, 

kommentek, a feltöltött profilfotók, borítók és fotóalbumok, fotókhoz kapcsolt szöveges 

megnyilvánulások, megosztott oldalak, kedvencek, csoporthoz tartozás, ugyanakkor az egyén 

identitás-reprezentációjának formálói a mások oldalán róla szóló információk, megjelenése 

mások képein, videóin. A felhasználó online identitásának reprezentációját megjelenítheti és 

fejlesztheti profiljának testre szabásával. A személyre szabott Facebook-profil kialakításával a 

felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy valós személyiségükbe – tudatosan vagy nem 

tudatosan – kívánt, vágyott személyiségelemeket vetítsenek, online énjüket, identitásukat 

megkonstruálják, online és offline identitások sajátos elegyét, variációját, kompromisszumát 

teremtve meg. A fényképek megosztása, pusztán a választás, a szelekció révén, azzal, hogy 

olyan képeket választ, amelyek – nézete szerint – vonzóbbnak, divatosabbnak, sikeresebbnek 

mutatják, igazodva az online társadalmi közeg elvárásaihoz, értékrendjéhez – tudatosság és 

szándékosság nélkül is – arra készteti az egyént, hogy alkosson, bemutasson, létrehozza 

karakterének online változatát. Az internetes és a személyes kontaktus eltérő természete okán 
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is – az egyén bizonyos képességeinek, személyiségjegyeinek felerősödése, míg más 

jellemvonások háttérbe, fedésbe kerülése, esetleg elrejtése miatt konstruált, idealizált ez a kép, 

melyet a „remélt lehetséges énnek‖ is neveznek (hoped-for possible selves – Yurchisin et al., 

2005). Az egyén lehetséges énje társadalmilag kívánatosabb, előnyösebb tulajdonságait 

hangsúlyozza, amelyeket esetleg az offline interakciókban bizonyos személyiségjegyei okán 

kevésbé képes közvetíteni, és igyekszik palástolni lehetséges énjének azon részeit, melyek 

társadalmilag kevésbé kívánatosak és elfogadottak, például, félénkségét, túlsúlyát, 

beszédhibáját. 

Az online identitás kialakításában tehát fontos szerepet játszik a közösségi háló szociális 

közege, elvárásai, visszajelzései, a másokkal való folyamatos kölcsönhatás, ezért is válhat a 

kutatók számára az identitás-bemutatás természetes folyamatát hatásaival és visszahatásaival, 

társadalmi következményeivel együtt megfigyelhető izgalmas tereppé. 

 

Goffman színházi metaforája a Facebookon zajló interakciókra is alkalmazható. A Facebook 

közösség tagjai egyszerre szereplők és nézők. Sok időt töltenek „homlokzatuk‖ 

megalkotásával, illetve folyamatos fenntartásával, megújításával. Átlagosan 150-200 

ismerőssel rendelkeznek, akik közönségük tagjait alkotják, adatvédelmi beállításaikon 

keresztül szabhatják meg, hogy szerepléseik során kikből áll „láthatatlan közönségük‖, 

akiknek szerepelnek. Az adatvédelmi beállítások komplexitása lehetővé teszi, hogy egyszerre 

több színpadon is előadjanak, illetve hogy többféle közönség előtt szerepeljenek. A jelek, a 

kifejezések őszinteségének, hitelességének megállapításmódja lényegében hasonló, mint a 

való életben. A kifejezés a Facebookon is átadott és kiadott jelekből áll. A külső megjelenés a 

képekben, illetve a személyes információk, személyiségvonások, jellemzők kifejtésében 

„adódik át‖, valamint a választott csoporttagságban, megosztott weboldalakban, a hírfolyam, 

az üzenetek, hangulat és állapot frissítések tartalmában és stílusában nyilvánul meg a 

személyiség. A homlokzati és a színfalak mögötti terület egyaránt létezik a Facebookon is. A 

homlokzati területen információkat osztanak meg a hírfolyamban és az idővonalon, 

posztolnak az üzenőfalra, csoportokat szerveznek, illetve csoportokhoz csatlakoznak, képeket, 

videókat töltenek fel és mások képeit, videóit címkézik, illetve lájkolják, kommentálják 

(stage). A színfalak mögötti hátsó terület az, amelyről a „szerepjátszók‖ feltételezik, hogy 

rejtve marad bizonyos közönségeik elől, ott megbökéssel jelezhetnek valakinek, vagy 

visszajelezhetnek (poke), személyre szóló üzeneteket válthatnak (backstage), illetve mások 

profiljainak és képeinek böngészésével, posztok, kommentek olvasásával, a hírfolyam 

követésével foglalkozva a láthatatlan közönség részévé válnak (off stage). A homlokzati és a 

kulisszák mögötti rész azonban a komplex megosztási beállításoktól, és annak megfelelően a 

közönségtől függően változik. Akár bejegyzés típusonként, akár egyes bejegyzésenként is 

beállítható, hogy megjelenjen-e vagy sem a homlokzaton, illetve hogy kinek a számára 

jelenjen meg az adott információ. A megosztási lehetőségek akár utólagosan is beállíthatók 

egy bejegyzés esetén. A Facebookon a kiterjedt és komplex adatvédelmi kontroll tudatos 

használatával valamelyest megvalósulhat az eltérő közönségek és eltérő szerepek, illetve 

személyes homlokzatok elszigetelése, ugyanakkor ez mégsem könnyen kezelhető és 

problémamentes, kevésbé árnyalt, mint a valóságos élethelyzetekben, számos társadalmi 

feszültséget hordozhat, amely szerepütközésekhez, szerepkonfliktusokhoz, szerepkonfúzióhoz 

vezethet. 

Goffman (1959) dramaturgiai megközelítése jól alkalmazható támpontokkal szolgál az online 

önreprezentáció megértéséhez. Számos kutató élt a goffman-i értelmezési kerettel az online 

kommunikációs tér és az online identitás vizsgálata során (Donath, 1998; Schroeder, 2002; 

boyd, 2007; Hewitt és Forte, 2006; Lewis, et al., 2008; Tufekci, 2008; Mendelson és 

Papacharissi, 2010). 
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Ezeknek a megközelítéseknek közös kiindulópontja, hogy az interakcióban résztvevő egyén 

előadása során személyiségjegyeinek szelektív kifejezésével irányítja a róla kialakuló 

benyomást, idealizált énképet közvetítve közönségének. 

Hogan (2010) a közösségi oldalak önbemutatásának értelmezéséhez a kiállítás vagy tárlat 

metaforáját találóbbnak véli, mint a színpadi előadásét, felhívva a figyelmet a szinkrón és 

aszinkrón szituációkban zajló selfprezentáció különbségére. Szerinte az egyik legfontosabb 

különbség, hogy míg az előadás a kívánt benyomás kialakítása érdekében a szereplő részéről 

folyamatos önreflexiót, a közönség részéről pedig folyamatos megfigyelést feltételez, addig a 

kiállítás megtekinthető akkor is, amikor épp nincs előadás. A kiállítási anyag (adatok) a 

kurátor (EdgeRank – algoritmusok, amelyek funkciója az információk szűrése, rendezése, 

keresése révén és „virtuális előéletünk‖ alapján a bejegyzések és az aktivitás rangsorolása) 

válogatásának eredménye, amely során a raktár (adatbázis) anyagából összerendezi az aktuális 

kiállítást az adott közönség számára. A kiállító megbízik öncenzúrájában (általában úgy 

gondolja, nem tesz ki olyan tartalmat, amely bármilyen kellemetlenséghez vezetne). És 

megbízik a kurátorban, bizonyos értelemben átengedve a közönségei fölötti ellenőrzést (a 

felhasználó az adatvédelmi beállítások kezelését inkább a priori, mint in situ végzi, nem képes 

folyamatosan monitorozni közönségeit, ezért, valamint a Facebook rangsorolása miatt sem 

tudhatja biztosan, kik alkotják azokat). A közönség (a hozzáférési beállításoktól függően) 

magában foglalja a meghívottakat, a résztvevőket, együttműködőket, támogatókat és 

mindazokat, akik bejutnak az eseményre, az éppen arra járókat, és azokat is, akik csak 

belesnek a kiállítótérbe. 

Ahogy Goffman (1959) dramaturgiai megközelítése nem alkalmazható minden online, de 

offline társas érintkezésre sem, úgy Hogan (2010) tárlat metaforája sem érvényes minden 

online interakcióra, de mélyebb megértésükhöz újabb értelmezési kerettel szolgál. 

 

A Facebook oldalára belépő a deindividualizáció bizonyos szintjére léphet, ez nem jelent 

mást, mint a való életben beleveszni a tömegbe. Természetesen az anonimitásra, álnéven 

hamis profil létrehozására a Facebookon is van lehetőség, de mind a szolgáltató, mind a 

közösség tagjai részéről elutasított. A Facebook sikere éppen a valóságos személyek és 

közösségek kapcsolatain alapul. A rendszer email-címlistája alapján már a belépéskor 

elősegíti, hogy a felhasználó kapcsolatba lépjen ismerőseivel. A Facebook felülete egyaránt 

támogatja és ösztönzi az identifikációt és a résztvevők nyílt és szabad megnyilatkozásait 

valamennyi Facebook-tevékenységben, ugyanakkor a közönség tagjaiként maradhatnak 

láthatatlanok, meghúzódhatnak a nézőtér homályában. A lopakodó vagy követő magatartás a 

Facebookon nem kevésbé népszerű, mint az ismerősökkel való kapcsolattartás. Szokásos 

gyakorlat egyesek profiljainak nyomon követése, anélkül, hogy tudnának róla. Az egyén 

figyelheti ismerősei üzenőfalon folytatott társalgását, és megnézheti ismerősei ismerőseinek, 

vagy azok ismerőseinek profiljait. Ismeretlenek profiljainak böngészése közben kialakulhat 

benne a valóságos kapcsolat érzése, hogy jól ismeri, érti az illető személyiségét, annak tudta 

nélkül. Még ha a felhasználó tudja is, hogy valaki meglátogatta profilját, azt nem tudja, 

mennyi időt töltött el, mennyire alaposan tanulmányozta megjelenített tartalmait. E 

tekintetben a Facebook-jelenlét jelentősen különbözik a szemtől szembe interakcióktól, azaz 

egyszerűen, könnyen és gyorsan lehet váltani anonim és felvállalt személyiség között, illetve 

váltogatni a passzív szemlélődő és az aktív résztvevő magatartást. 

Számos tevékenység összehasonlítva a való életben megszokottakkal meglehetősen furcsának, 

szokatlannak, esetleg kissé ijesztőnek is tűnik. Nem találunk offline megfeleltethető 

tevékenységet arra, hogy profiljaikon és feltöltött képeiken keresztül, akár a tudtuk nélkül 

belelátunk mások életébe, hogyan, mivel és kikkel töltik az idejüket. Ehhez a való életben be 

kellene törnünk mások otthonába, megszerezni a naplóikat, fotóalbumaikat, lehallgatni 

beszélgetéseiket. Persze megint más a helyzet, ha a profil tulajdonosa behatárolja „láthatatlan‖ 
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közönségét, adatvédelmi beállításokkal szabályozza, hogy kik láthatják a megosztott 

tartalmakat, mert az is lehet, hogy a közzétett képek a mi életünk részei is, hiszen együtt éltük 

át azokat az eseményeket, amelyeket dokumentálnak, így nem igazán jelentenek mást, mint, 

mikor a való életben megosztjuk közös élményeinket. De ha nem is közösek az élmények, 

akkor sem szokatlan helyzet a megfelelő körbe, közönségbe tartozva, inkább ahhoz 

hasonlítható, mikor vendégségben a házigazda fényképekkel szórakoztatja meghívott 

ismerőseit. Sajátos és érdekes eszköze a véleménynyilvánításnak és kifejezésnek a 

Facebookon az üzenőfal, hiszen amikor az egyén üzenetet posztol valakinek az üzenőfalára, 

nem csupán személyes üzenetet küld, hanem nyilvános, vagy félig nyilvános közegben teszi 

azt. Ez más jellegű kommunikáció, mint szemtől szembe, de a való életben is számos olyan 

helyzet van, amikor mások előtt teszünk személyes megjegyzést valakinek. Csak éppen a 

Facebookon az architektúra említett jellemző tulajdonságai, a perzisztencia, a kereshetőség, a 

másolhatóság révén a poszt a hírfolyam részeként tartósan és könnyen megtalálhatóan, illetve 

eredeti kontextusából kiemelve is nyilvános maradhat, de megfelelő körültekintéssel, a 

bejegyzések megosztási beállításaival, illetve törlésével kontrollálható az információ 

áramlása. Az „átadott‖ személyes információkhoz, miként az offline interakciókban 

társadalmi normák és elvárások kapcsolódnak. Ilyen személyes adat például a kapcsolati 

státusz megadása. Amikor a felhasználó közli kapcsolati státuszát, miszerint kapcsolatban él, 

szingli, vagy elvált stb., kifejezett szándéka arra irányul, hogy a többiek lássák, és ennek 

megfelelően viszonyuljanak hozzá. Ez, az interakciót befolyásoló célzatos kijelentés mégis 

más, mint a valós élethelyzetekben, hiszen ez a direkt információ feltehetően nem az offline is 

meglévő, közeli ismerősöknek szól, akik egyébként is tisztában vannak vele. Bizonyos 

szempontból leegyszerűsíti azt a folyamatot, amely a való életben az interakciót előkészítő, a 

helyzet-meghatározást elősegítő információszerzés, ugyanakkor más, esetleg nem várt 

következményekkel is járhat, megint csak attól függően, milyen kör számára engedélyezett a 

betekintés.  

A Facebook-profil kialakítása során bizonyos választásaink elkerülhetetlenek, mások 

elkerülhetőek. A verbális és a vizuális önkifejezés az egyén szándékán túl 

személyiségtípusától és kompetenciáitól függ. Aki valóban ki szeretné használni a Facebook 

nyújtotta lehetőségeket, és élni szeretne a fejlesztésekkel, alkalmazásokkal, annak 

hozzáértésre és ráfordítható időre van szüksége ahhoz, hogy a szinte hetente megjelenő 

újdonságokat kövesse és alkalmazza, vagy esetleg saját fejlesztésekkel bővítse azokat.  

Ugyan a Facebook lehetőséget teremt a tömegbe olvadásra is, nagyobb figyelmet és több 

visszajelzést kapnak a Facebook-társadalomtól azok, akik az átlagostól eltérő, egyedi profilt 

produkálnak, aktivitásuk, verbális, vizuális vagy egyéb képességeik révén képesek felkelteni 

és fenntartani a figyelmet Facebook-tevékenységük iránt. Így a megfelelő kompetenciákkal 

rendelkezők és az aktív, asszertív (határozott, öntudatos, önérvényesítő), extrovertált 

személyiségek előtérbe kerülnek a Facebookon, ez azonban a való életben is így van. A 

különböző személyiségtípusok különféle viselkedést mutatnak a Facebookon is, hasonlóan a 

való élet szociális színtereihez, a már említett offline to online közösségek elvárásainak okán 

is, azzal a különbséggel, hogy a benyomáskeltés és énmegjelenítés újfajta módja az ismerősök 

körében sem feltétlenül ismert kompetenciák felszínre kerülésével bizonyos határokon belül 

tág teret nyújt a személyiség kevéssé ismert vonásainak megmutatására is. A tanulmányok 

egy része azt vizsgálta, hogy a különböző személyiségtípusokra milyen hatással van, a 

közösségben elfoglalt helyüket, elfogadottságukat, népszerűségüket hogyan befolyásolja a 

Facebook-jelenlét, illetve aktivitás. Egyes tanulmányok szerint a valós közösségben 

visszahúzódó, kevés önbizalommal rendelkező és kevésbé népszerű személyek számára a 

Facebook nyújtotta lehetőségek önpromóciós stratégiaként működhetnek és a Facebookon 

elnyert lájkok aztán visszahatva növelhetik az offline világ elismerését is (Zywica, Danowski, 

2008). Ebben az értelemben a Facebook árnyalja és teljesebbé teszi az egyén ismerőseiben 
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kialakult képét. A hangsúly a tudatosságon, és a beállítások megfelelő kezelésén van, hiszen a 

személyiség online kiterjesztése a már meglévő ismerősök körében sem problémamentes, 

szerepütközésekhez, szerepkonfliktusokhoz, szerepkonfúzióhoz vezethet. 

A Facebook lehetőségei egyaránt kiaknázhatók a passzív, vagy az introvertált és az aktív 

extrovertált és erős öntudattal rendelkező személyiségek számára is. Míg a hálózatot 

elsősorban az utóbbiak uralják, illetve aktivitásuk, kezdeményezőkészségük és nagyszámú 

kapcsolataik révén elsődleges építői is a hálónak, ugyanakkor megfelelő működő szociális tér 

a passzív személyiségek számára is. A tartalmak megosztása során is tudatában kell lenni 

annak, hogy nem látjuk pontosan közönségünket, nem tudjuk, hogy valaki, valakik, akik épp 

profilunkra látogatnak, mennyi ideig tartózkodnak, mit és milyen alapossággal néznek meg. 

Sokan több időt töltenek a hálón a profilok passzív böngészésével, nézegetésével, mint 

konkrét céllal, bizonyos emberek, csoportok megkeresésével. A kutatások egy része azt 

mutatta ki, hogy a profilok közötti böngészés és a Facebook-alkalmazásokkal való 

foglalatosság a legintenzívebb és leggyakoribb Facebook-tevékenység, ezt követi a fotók, 

fotóalbumok nézegetése (Freiert 2007, Ginger, 2008). 

Enli és Thumim (2012) a Facebook-gyakorlat és az önkifejezés szintje alapján három 

kategóriát határozott meg, amelyek azonban nem állandó kategóriák és inkább a gyakorlat és 

nem a felhasználók típusait jelölik: a Facebook-használat vonakodó (reluctance), promóciós 

(promotional), és megosztó (sharing) gyakorlatát. Az elsőben a felhasználó minimális 

személyes információt oszt meg magáról, hétköznapi dolgokról kommunikál, távolságtartó 

módon, elkerülve minden privát, intim, érzelmeit és személyiségét feltáró információt. Ezzel 

ellentétben a megosztó közlései gyakran a magánéletére, személyes tulajdonságaira, 

gyengeségeire, hibáira vonatkoznak, érzelem dúsak, vallomásszerűek, ismerőseit beavatja 

privát szférájába és valóban megosztja személyes életét, kételyeit és egyéb érzéseit velük. A 

promóciós gyakorlat valahol az előző kettő között helyezhető el, erősen kontrollált és tudatos 

Facebook-tevékenység, amelyben a felhasználó saját PR menedzsereként irányítja 

benyomáskeltését. Annyi és olyan információt oszt meg magáról, hogy jobb fényben tűnjön 

fel, elősegítse kapcsolatépítését, elkerülje a számára előnytelen információk kockázatát és 

kihasználja a közösségi háló szociális előnyeit. Nem kockázatmentes, kockázatot jelenthetnek 

az egyénről mások által közzétett információk, amelyek esetleg nincsenek összhangban az 

egyén én-megjelenítésével. 

Ginger (2008) a Facebook felhasználók aktivitását elemezve az asszertivitás különböző 

szintje alapján állított fel három alapkategóriát: a passzív, a reciprokatív és az asszertív 

kategóriáját, amelyek szintén nem rögzített kategóriák, bár inkább kapcsolódnak 

személyiségjegyekhez, az egyén Facebook tevékenysége, aktivitása időszakosan változhat, 

vándorolhat a kategóriák között személyiségtípusától függetlenül. 

A passzív típus Facebook tevékenysége nem látható, nem észrevehető, rejtett, nem 

azonosítható, nem jelenik meg a hírfolyamban, rejtve marad a nyilvánosság elől, lényegében 

az információk befogadására korlátozódik, része kíván lenni a közösségnek, de tartózkodik az 

interaktivitástól. 

A reciprokatív valahol a befogadó, megfigyelő és kezdeményező magatartás között 

helyezhető el, mérsékelt interaktivitás és mérsékelt tudatos és határozott aktivitás jellemzi. 

Nem kifejezetten kezdeményező, de tevékenysége látható, nyilvános. Igyekszik elkerülni az 

elutasítás kockázatát, válaszol az üzenetekre, visszajelöl. 

Az asszertív típust határozott kezdeményezőkészség jellemzi, kezdeményező az ismerősök 

bejelölésében, üzenet, poke, vagy like küldésében. Nemcsak csatlakozik, hanem maga is 

szervez csoportokat, eseményeket. 

A Facebookon való tevékenység leggyakrabban egy sajátos keveréke a távolságtartó 

szemlélődésnek, passzív megfigyelésnek és a tudatos, célirányos aktivitásnak. 
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A Facebook-identitás más, mint az internet korai szakaszában, és egyéb digitális 

környezetekben (chatszobák, szerepjátékok, társkereső oldalak) megjelenített énkép, 

hitelesebb, őszintébb, realisztikusabb (Ellison et al., 2006b), ugyanakkor nem azonos az 

egyén valódi, offline énjével. 

Valóságos helyzetekben az én megnyilatkozásait különféle okok korlátozhatják. A gátak egy 

része a Facebook közegében lebontható, az igazság rugalmasabb kezelésével „stretch the truth 

a bit‖ (Yurchisin et al., 2005) megformálható a vágyott, remélt lehetséges én megjelenítése  

(hoped-for possible selves – Yurchisin et al., 2005), amely elősegíti az egyén jobb helyzet-

meghatározását az adott szociális környezetben, és feltehetően sokkal inkább megfelel az 

adott közösség, társadalom elvárásainak, mint a valódi én. 

 

Az identitás a személyiség nem vele született egyéni jellemzője, sokkal inkább társadalmi 

produktum, amelyet egy adott szociális környezet formál, és amelynek megjelenítése, 

közvetítése és működése eltérő a különböző kontextusokban. A környezet jellegzetességeinek 

megfelelően az egyén igyekszik úgy megjeleníteni identitását, hogy az számára a leginkább 

kedvező helyzet-meghatározást eredményezze az adott szociális környezetben. Az identitás 

különféle reprezentációinak – „true selves‖, ‖real selves‖, „hoped-for possible selves‖ – 

megjelenését sokkal inkább a különböző szituációk határozzák meg, mint az egyéni 

karakterisztikum. 

A Facebook szociális közege nem hasonlít az anonim környezetek (online és offline is létező) 

identitás-laboratóriumaihoz és nem táptalaja a szokatlan, deviáns, nonkonform viselkedési 

formáknak. A Facebook közösség többségében valódi személyiségüket, nevüket, társas 

kötelékeiket, gyakran intézményi és csoport hovatartozásukat felvállaló, egyúttal felelősségre 

vonható tagjai a társadalmi elvárásokkal összhangban jelenítik meg énjüket. 

A Facebook jelenségben nyilvánvalóvá válik, hogy online és offline világ nem teljesen 

különválasztható szeparált tér, egymásra hatnak, összeérnek, fedésbe kerülnek, az online 

cselekvések valós következményekkel járhatnak az offline életre vonatkozóan is, és az offline 

történések és valóságdarabkák pedig benyomulnak a digitális térbe. Az internet és a közösségi 

hálózatok térhódításával az egyénnek szert kell tennie azokra a képességekre, amelyek 

segítségével koordinálni tudja viselkedését mindkét világban. Az internetes környezet új 

forrásokkal és lehetőségekkel gazdagítja az identitásképzés folyamatát, amelyek 

hozzájárulhatnak a gyakran face to face helyzetekben rejlő gátló tényezők feloldásához. A 

Facebook lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy ésszerű határokon belül bizonyos gátlásaikat 

kívül hagyhassák, és felépítsék remélt-lehetséges énjüket (hoped-for possible selves), melyet 

különféle okoknál fogva a való életben nem képesek maradéktalanul közvetíteni. Ez a 

digitális énmegjelenítés (self-presentation) és benyomáskeltés (impression management) 

teljesebbé teszi az egyén énképét és identitás meghatározását, amely nagy valószínűséggel 

növeli az egyén szociális esélyeit a való életben is. 

Az online és offline identitás összefüggéseit tárgyaló kutatások (Suler, 2002; Zhao et al., 

2008) megkülönböztetik az egyén valós (real), az igazi (true), és a virtuális (virtual) énjeit. A 

valós én az offline, a virtuális az online megjelenített énreprezentációkra utal, az igazi én (true 

self) Suler (2002) meghatározásában az én rejtett, elfedett rétegeire, az egyén szükséges vagy 

kívánt énjeinek rejtett aspektusaira utal. A Facebook-identitás virtuális, mivel a Facebook 

online közegében kerül bemutatásra. Valós (real) abban az értelemben, hogy a közösségi háló 

kiterjedt „lehorgonyzott‖ („anchored‖ – Zhao et al., 2008), nevesített kapcsolatrendszerébe 

ágyazódva erősen kötött a reális viszonyokhoz, és az egyén offline életében megvalósuló 

következményeket hordoz. Ugyanakkor nem tekinthető azonosnak az offline énnel, a 

Facebook közösség tagjai inkább a remélt-lehetséges és társadalmilag kívánatosabb („socially 

desirable‖, „hoped-for possible selves‖ – Yurchisin et al., 2005) énjük prezentálására 
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törekszenek, amelyet ugyan különféle okoknál fogva az offline interakciókban nem tudnak 

kifejezésre juttatni, de online identitásuk valós hatást képes gyakorolni valós viselkedésükre. 

A Facebookon gyakorolt remélt-lehetséges én nem valós (real), de lehet igazi (true), a 

valóságban működő gátló erők kiiktatásával az én rejtett rétegeinek felszínre hozása a 

személyiség teljesebb kibontakozását, nem feltétlenül nonkonform, deviáns magatartást 

eredményez (Zhao et al., 2008). 

A Facebook-identitáshoz hozzátartozik a közösségi háló nyújtotta kontroll lehetősége, a 

kiterjedt adatvédelmi beállítások használata, amellyel particionálható az egyén Facebook 

profilja, ezáltal tulajdonosa egyszerre több előadásban, egyszerre több homlokzati (front) és 

háttér (back) területen, több színpadon (stage) és eltérő kulisszák mögött (backstage) 

jelenítheti meg különböző identitásait eltérő szerepei mentén eltérő közönségei számára. 

 

Az énbemutatás stratégiái 

 

Típusai 

A felhasználók Facebookon megjelenített identitása énjük remélt-lehetséges aspektusait 

tartalmazza, a közösségben jobban pozícionált, társadalmilag népszerűbb („socially 

desirable‖) alternatíva bemutatásával. Zhao és munkatársai (2008) tanulmányukban a 

Facebook-identitások legjellemzőbb három típusát emelik ki, melyek együtt és külön is részei 

lehetnek az énmegjelenítéseknek, illetve más személyiségjegyekkel keveredve különféle 

identitás-konstrukciókat alkotnak. 

 

A népszerű személyiség (popular person) 

A Facebookon a legkézenfekvőbb népszerűségi index az ismerősök száma, amely már a profil 

megtekintésekor befolyásolja a látogató felhasználóról szerzett benyomásait. Az ismerősök 

száma, illetve karakterisztikája indirekt módon alakítja a profil által közvetített identitást. 

Kimutatták, hogy az ismerősök növekvő száma pozitívan befolyásolja a felhasználó 

megítélését, úgy 300 ismerősig, a felett azonban a hitelesség megkérdőjeleződésével csökken 

ez a hatás (Tong et al., 2008). 

Kutatások vizsgálták a népszerűség különböző aspektusait, például a vonzó, attraktív 

megjelenés és az ismerősök számának összefüggéseit. Korrelációt mutattak ki a felhasználók 

ismerőseinek száma és a vonzóerő és extraverzió között (Walther et al., 2009).  

Beszámoltak arról, hogy a felhasználó üzenőfalán posztolók vonzereje, attraktivitása 

pozitívan hat a profil tulajdonosának megítélésére, azaz vonzóbbnak, és népszerűbbnek 

találják (Walther et al., 2008).  

A felhasználóknak átlagosan 200-250 ismerőse van. A felhasználó ismerőseinek átlagosan 

ennél több. Scott Feld (1991) tézise a barátság paradoxról a Facebook közegében igazolódni 

látszik, azaz egy adott személynek általában kevesebb barátja van, mint az ő barátainak. A 

Facebook-felhasználók szívesebben tartanak kapcsolatot a „népszerűbb‖ és több baráttal 

rendelkező felhasználókkal (Hampton et al., 2012). 

Az ismerősök száma mellett a profil egyéb tartalmai, csoporttagságok, az üzenőfal nyilvános 

posztjai, és a felhasználó kapcsolatait, kedveltségét tükröző fotók, videók fejezik ki, és 

erősítik az egyén népszerűségét. A közösségi háló képanyagának jelentős részét csoportképek 

teszik ki, amelyek az egyént barátai körében, bulin, szórakozás közben mutatják, barátságos 

(sociable), vidám és szórakoztató (fun-loving) személyiség benyomását keltve. Sokszor még a 

profilképek szerepét is a barátságot, összetartozást kifejező, két-, háromfős csoportképek 

töltik be, nemcsak a közösségi népszerűséget, hanem a csoport-identitás erejét is 

hangsúlyozva.  

A népszerűség elnyerésének igénye felülmúlhatja a tudatosabb és biztonságosabb hozzáállást, 

és a megosztási beállítások körültekintőbb alkalmazására való törekvést. 
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Kialakult, sokoldalú személyiség (well-rounded person) 

A népszerű személyiség mellett Zhao és munkatársai (2008) a kialakult, teljes és sokrétű 

személyiség („well-rounded person‖, „anti-nerd‖) reprezentációját emelték ki a Facebook 

preferált identitás-megjelenítései közül, amelyet szintén elsődlegesen indirekt módon 

közvetítenek a profil kedvelt tevékenységekre, hobbi és érdeklődés körre, kedvenc filmekre, 

zenekarokra, könyvekre vonatkozó enumeratív információi. 

 

Komoly, gondolkodó ember (thoughtful person) 

Ez a személyiségtípus elsősorban idézetekben, jegyzetekben és fontos társadalmi ügyek 

népszerűsítésében mutatkozik meg. Az idézetek többsége az életre, az élet értelmére, a 

szeretetre vonatkozó és más felemelő, pozitív gondolatok, de a jegyzetekben vagy a 

társadalmi kiállásban is legtöbbször pozitív attitűd, életszerető és világjobbító szándék 

nyilvánul meg, a sorok között kirajzolva egy mélyen gondolkodó, társadalmi felelősséget érző 

és vállaló ember képét.  

 

Ahogy a leggyakoribb identitástípusok, úgy azok az aspektusok is jellemzik a Facebook 

szociális színterét, amelyek nem jelennek meg a remélt-lehetséges és preferált identitásokban. 

A Facebook-identitások jellemzően nem közvetítenek pesszimista, apprehenzív (sértődékeny, 

ingerlékeny), merev és zárt karaktereket, ahogy elenyésző a tanulói és a vallásos 

reprezentáció is. Ezek a jellemzők nem részei annak a („socially desirable‖) kívánt énképnek, 

amelyet a Facebook-tagok megjeleníteni szeretnének közönségeik, referenciacsoportjaik 

számára. 

 

Természetesen a Facebook sem mentes a társadalom számára nem kívánatos 

megnyilvánulásoktól, deviáns, normaszegő viselkedésektől, ahogy egyébként a valós 

élethelyzetek sem. Szélsőséges példái, diszkrimináció, zaklatás, esetenként tragikus kihatással 

a való életre, időről időre felhívják a figyelmet a kitárulkozás veszélyeire és a tudatosabb és 

biztonságosabb Facebook-használatra. Mégis a deviáns magatartás a Facebook nevesített, 

valós ismeretségekre épülő közösségeiben kevésbé jellemző, mint az online vagy offline 

anonim közösségekben. A Facebookon e tekintetben az eltérő szerepek és közönségek 

egymásba csúszásából, összeéréséből származnak problémák legtöbbször, az eltérő 

közönségek és szerepelvárásaik eltérő normákhoz igazodnak, ezáltal az egyikben elfogadott, 

sőt támogatott magatartás a másikban akár deviáns lehet. A Facebook képanyagában nagy 

számban találunk bulizást, italozást, önfeledten, felszabadultan szórakozó, gátlásaikat 

levetkőző fiatalokat ábrázoló fotókat, amely elfogadott viselkedés az egyén baráti körében, 

kortárscsoportja körein belül, sőt népszerűségnövelő tényező is lehet, ezzel szemben családja, 

iskolai, munkahelyi feljebbvalói körében visszatetsző, elfogadhatatlan lehet. Hasonló 

problémákat hordoz a Facebook-szövegek stílusa, nyelvezete, amely a beszélt nyelv stílusát, 

közvetlenségét és spontaneitását követi, de az a szóhasználat és stílus, amely elfogadott és 

elvárt az egyén barátai körében, nem biztos, hogy megfelelő más közösségeiben. A 

megosztási beállításokkal kontrollálható az eltérő közönségek elszigetelése, a tartósan 

fennmaradó (perzisztencia) információkat hordozó nyilvános üzenetek, kommentek 

közönségében mégis gyakran összeolvadnak. A Facebook verbális tartalmaiban a nem 

megfelelő szóhasználat, a káromkodás, a Facebook-szövegekben és idézetekben megjelenő 

szélsőséges nézetek és a szexuálisan provokatív kijelentések, a vizuális tartalmakban szintén a 

szexuálisan provokatív, valamint az ital-, és drogfogyasztást bemutató fotók és videók a 

legjellemzőbb megnyilvánulásai a társadalom általánosan elfogadott normáitól eltérő 

viselkedésnek. 
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Az online identitást vizsgáló tanulmányok többsége a felhasználói profilon megjelenített 

tartalmakra alapozva az identitás viszonylag statikus koncepcióját fogalmazza meg, kevésbé 

figyelembe véve az identitásokat éppen aktiváló és alakító társas interakciókat. Zhang és 

munkatársai (2010) a Facebookon zajló szociális interakciók mintázatában vizsgálva az 

identitás közvetítését, a selfprezentáció dinamikusabb koncepcióját mutatják be, amelyben a 

szociális identitás különböző rétegeit, mint hierarchikus és egymást metsző, illetve átfedő 

identitások komplex és dinamikus struktúráját és mechanizmusát írják le. 

A csoportok közötti, de a csoportokon belüli elvárások, az asszimiláció és differenciáció, azaz 

a hasonlítás és különbözés egyidejű követelményei, valamint a szerep-identitások és csoport-

identitások közötti feszültségek kezelése folyamatos, aktív és dinamikus identitás-stratégiákat 

kíván az egyéntől, hogy szociális identitása különféle aspektusait társadalmilag elvárt és 

fenntartható egységes énné tudja összeilleszteni és integrálni az online és offline közösségben 

egyaránt.  

 

Módjai 

A Facebook óriási sikere jelentős részben a vizuális kommunikációra alkalmas felületének 

köszönhető, a felhasználók közötti kapcsolódás, interakció és információcsere túlnyomó részt 

képi üzenetekre épül. A felhasználók nagyobb valószínűséggel nézik meg azokat az oldalakat, 

amelyek képeket tartalmaznak, még inkább, ha számukra vonzó és érdekes képeket, 

könnyedén ugranak egyik profilról a másikra profil-bélyegképekre kattintva, vagy mások 

képeinek, videóinak megjelölésével, és maguk is gyakran foglalkoznak saját profiljuk vizuális 

megjelenésével, profilképeik, borítóképeik kiválasztásával, fotóalbumaik frissítésével. A 

Facebook képi és mozgóképi reprezentációja közelíti a személyiség offline és online 

reprezentációját, és megtöri az internet korábbi szakaszát és egyéb digitális környezeteit 

jellemző, a fizikai jelenlét hiányából adódó eltestetlenedés (disembodiment) érvényesülését. A 

felhasználók képei, videói, hangzó anyagai, mint valóság-fragmentumok nyomulnak a 

digitális térbe, ugyanakkor a Facebook-szerveződések – a flash moboktól a jelentősebb 

társadalmi szerepet betöltő mozgósításokig – az offline világra kiterjedve valósulnak meg és 

fejtik ki a hatásukat. Mindezzel a Facebook online és offline világ egymásba érését, és ezzel 

online identitás hitelességét segíti elő. 

A Facebookon az identitás közvetítése sokkal inkább az ismerősök listáján, fotókon, 

üzeneteken keresztül indirekt módon történik, mint sem én-leírásokkal, kifejezett 

önbemutatásokkal, „rólam‖ (about me) típusú szövegekkel. A fotók dominanciája a 

Facebookon azt jelenti, hogy a mediatizált interakciókban a képi, mozgóképi tartalom implicit 

információi („show‖) felülmúlják az identitás explicit kifejtését („tell‖). Ez felerősíti a képek 

társadalmi aspektusait, kontextusát, a vizuális jelek szemiotikai tartalmait. 

 

Implicit <----------------------------------------------------------------------------> Explicit 

Visual     Enumerative     Narrative 

Self as Social Actor    Self as Consumer   First Person Self 

Wall posts/Pictures        Interests/Hobbies/etc.   „About Me …‖ 

(95%- 91%)         (73% - 48%)     (37%-8%) 

Énbemutatás a Facebookon Zhao és munkatársai (2008) kutatása alapján 

 

A vizuális én a nagyszámú fotón és videón keresztül közvetítődik, mint társadalmi szereplő, 

ahogyan az ismerősök, barátok, családtagok körében megnyilvánul. A képek hordozzák 

identitásának társadalmi aspektusait, szociális kötelékei számát, erősségét. Az enumeratív én a 

profil oldalon felsorakoztatott listákból, ismerősök, kedvencek, érdeklődési körök, hobbik, 

csoportok, események, tevékenységek és egyéb kinyilvánított preferenciák sorából rajzolódik 

ki, mint kulturális vagy fogyasztói én, narratív ént pedig az egyén explicit verbális 
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megnyilatkozásai, leíró közlései, egyes szám első személyű bemutatkozásai, önjellemzései 

(„Rólam…‖) értelmezik. A Facebookon jellemzően ez utóbbi az énbemutatási stratégiák 

közül a legkevésbé alkalmazott és kidolgozott, a „Rólam…‖ címszó alá azok is csak egy-két 

általános, ironikus, vicces vagy játékos mondatot írnak, akik élnek ezzel a lehetőséggel. A 

legerőteljesebb identitás-stratégia a vizuálisan kommunikált énbemutatás, mely az egyén által 

feltöltött profilképeken, borítófotókon, fotóalbumokon és az üzenőfalon megjelenő képes 

tartalmakon keresztül történik. A profil enumeratív adatai között a legnagyobb arányban 

zenei, aztán film-, és tévé-műsor kedvenceket találunk. A választott és alkalmazott 

énbemutatási stratégiák a Facebook digitális környezetéből, a médium természetéből adódnak, 

amely lehetővé teszi a képi- és mozgóképi tartalmak dominanciáját. A Facebook mediatizált 

vizualitása egyszerű, gyors és hatékony kommunikációt generál, amelyben „egy kép többet 

mond ezer szónál‖, a visszajelzések, szociális megerősítések pedig felértékelődnek. 
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Én-kép-zés. Az identitás-képzés és önismeret-fejlesztés pedagógiai vonatkozásai 

 

Rohamos és rohamosan változó világunkban a szocializáció korábbi, klasszikus modellje 

vitathatatlanul elveszíti érvényességét. Egy olyan korban, amelyben hitek, bizonyosságok, 

meggyőződések rendülnek meg, eszmék és ideológiák vesztik hitelüket, utópiák és illúziók 

tűnnek el, és alapvetően változnak a szocializáció hagyományos színterei, a család, a 

közösség, és a kapcsolattartás formái, a szocializáció korábban hagyományozódott érték-, 

norma-, és tevékenységrendszer mentén végbemenő egységesnek mondható folyamata is 

alapjaiban változik.  

 

Az új kihívások a szocializáció újfajta modelljét kényszerítik ki, melyet Ulrich Beck 

„barkácsolt életútnak", Ulf Preuss-Lausitz egyéni felépítésű, öntörvényű szocializációnak 

nevez (Preuss-Lausitz, 1997). A társadalmi állapotok gyors és szakadatlan változása, az 

értékdevalváció és értékpluralizmus szülte örökös bizonytalanság közepette a szubjektum 

elveszíti egységességét, stabilitását, decentralizálódik, fragmentálódik, nem rendelkezik 

rögzült, lényegi vagy folytonos identitással, hanem elsősorban külső hatások által 

folyamatosan formálódik és alakul, változékonnyá és problematikussá válik. A különböző, 

akár ellentmondásos töredék-identitások, Preuss-Lausitz kifejezésével „patchwork-

identitások‖ nem alkotnak konzisztens, koherens ént. 

 

A család, illetve a közvetlen környezet, az iskola, illetve a kortárs csoportok mellett a 

„patchwork-identitás‖ darabjainak alapvető szocializációs forrása a média, a 

tömegkommunikáció médiumain keresztül közvetített tudás és értékrendszer.  

 

Pethő Bertalan példája a számítógéppel és okostelefonnal szocializálódó fiatalok 

személyiségfejlődésére is adaptálható:  

 

„...egy tévén felnőtt serdülőről nem lehet pl. azt kérdezni, hogy milyen lenne, ha nem 

nézett volna 10-15 évig tévét. Ellenpróba nem azért nincs ugyanis, mert az adott 

egyénnek nincs duplikátuma, akit tévémentesen lehetne felnevelni, hanem azért, mert a 

kiindulási állapot nem szubsztancia a bekövetkező változásokkal (mint akcidenciákkal) 

szemben, hanem a serdülő minőségét (személyiségét, lelkületét, egyéniségét stb.) a 

mediálódásai eredményezik. Ha két példányban létezne a serdülő, és egyikőjük tévén, a 

másikójuk tévémentesen nőne fel, akkor az egyik példány sem lenne kísérleti 'kontrollja' 

a másiknak, mert mindkettejüket a maguk mediálódása tenné olyanná, amilyen (vagyis a 

tévénélküliség esetén más médiumok működnének közre a valamilyenné válásában).‖ 

(Pethő, 1997, 30.) 

 

Meg kell jegyezni azonban azt a szocializáció szempontjából is lényeges különbséget, amely a 

ma info-kommunikációs innovációinak, különösen a Web 2.0 technológiának köszönhetően 

az egyoldalú tömegkommunikációval szemben a részvétel kultúrájában, a többirányú 

kommunikáció, az interaktivitás lehetőségében nyilvánul meg. 

Mivel a fiatalok körében a közösségi média és a közösségi hálózatok elsődleges 

információforrássá és alapvető szociális színtérré válnak, a csoport-affiliációk, 

referenciacsoportok befolyása képes felülírni a hagyományos szocializációs színterek hatását. 

Kikerülve a család és az iskola ellenőrzése alól, tartalomfogyasztása, megosztásai, kapcsolatai 

felett az egyén rendelkezik. Az aktív, szabad, egyéni médiafogyasztás és tartalomszolgáltatás 

erősíti az individualizációt, lerövidíti a gyermekkort, az online közeg a felnőttkorba való 

átlépés, a családból a „külvilágba‖ való kilépés, az identitás-kísérletezés és identitásépítés 

felületévé válik. Az egyén egyfajta „önkísérletezés‖ folyamán a médiumnak megfelelően 
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adaptálja és teremti meg aktuális énjét és saját „világát‖, az egyén ennek az „önkísérletnek‖ a 

médiumaként eszközöket médiumként alkalmaz, mediál és a „médiummal-együtt-működés‖-

ben (Pethő, 1997) mediálódik. Személyiségének alakulását, „működését‖ mediál(ód)ásai 

eredményezik. „Az élet értelme – ebben a felfogásban – a mediálódás‖ (Pethő, 1997). 

„Lájkolsz, tehát vagyok.‖ 

 

Bár a közösségi hálózatokra a „offline to online‖ trend a jellemző, mégis az „én 

nyilvánosságában‖, állandó összehasonlítás kényszerében formálódó vágyott és elvárt 

identitás-konstrukciók működtetése, bizonyos személyiségjegyek felerősítése és elfedése 

torzíthatja az egészséges személyiségfejlődés folyamatát, önértékelési zavarokhoz vezethet, 

felszínre hozhat bizonyos hajlamokat, személyiségzavarokat (narcisztikus, szorongásos, 

dependens, depresszív). A kockázatok közé tartozik a kapcsolattartás hagyományos formáinak 

visszaszorulása, személyes találkozások számának csökkenése is. Az individualizációt 

esetenként elszigetelődési tendencia kísérheti, ami reflexiók, a társas tükör hiányában 

torzíthatja az énképet, az önismeret biztonságát. 

 

Ezen körülmények között milyen szerepe lehet az iskolának, a pedagógusnak? 

 

A megváltozott szocializációs színterek és források, az értékvesztés és értékpluralizmus, a 

haladásba és jövőbe vetett hit szertefoszlása, a tanulás és a tudás tekintélyének 

megkérdőjeleződése a természeténél fogva jövő- és célorientált iskolát is válságba juttatta és 

megingatta a nevelés korábban általános érvényű célkitűzéseit. 

 

„A pluralizmus a posztmodern kor teremtés- és bűnbeesésmítosza. Kiderült, hogy Isten 

nem a világot, hanem világokat teremtett, és az ember nem a tudás fáját, hanem a 

tudások fáit dézsmálta meg. A fákról nemcsak almát, hanem körtét, szilvát, cseresznyét, 

majomkenyeret és sok másféle gyümölcsöt lopogatott, és mindegyik jó és rossz, avagy 

igaz és hamis, és senki, s ami még borzalmasabb: semmi nincs, ami eldöntené, hogy 

melyik az igazi gyümölcs. Sőt, némi hezitálás, ellenállás után az is világossá vált, hogy 

a tudás gyümölcseit mindenki maga csinálja, ki-ki a magáét.  

A bajok, a paradoxonok a pluralizmusból következnek s a pedagógia normativításába 

fészkelték be magukat, és kikezdték a neveléselmélet, a neveléstanok preskriptív, előíró 

mondatait, és ezzel magát a tant, a tanokat. Kiderült, hogy a klasszikus paradoxonok 

további és talán még mélyebb paradoxonokat takarnak.‖ (Mihály, 2001) 

 

A posztmodern kor nevelésének sajátos paradoxonát plasztikusan fogalmazza meg Tamás 

Gáspár Mikós: 

 

„Kevés szorítóbb érzés létezhet, mint az, hogy az ember egy nem létező tudás, egy nem 

létező tekintély birtokában, egy nem létező morális meggyőződéstől függve adjon át 

valamit azoknak a fiataloknak, akiket szeret.‖ (Tamás, 1995)  

 

Az iskolai értékszocializációt segítő pedagógusnak tudnia kell kezelni a nevelés posztmodern 

paradoxonát, nem lehet represszív és diszkriminatív. A neveléstudomány lényegében három 

megoldást vázol a pedagógus számára (Mihály, 2001): 

 

 „Value-neutrality‖, „értéksemlegesség‖ – e felfogás alapelve a pedagógusnak a 

különböző értékrendszerekre vonatkozó szemlélői toleranciája, lényege, hogy 

tartózkodik a véleménynyilvánítástól, értékítélettől. Ez a megközelítés szakmai 
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szempontból azonban nehezen értelmezhető és megkérdőjelezhető pedagógusi 

magatartást kíván, amely a pedagógust hiteltelenné teszi. 

 „Value-clarification‖, „értéktisztázás‖ – lényege, készségek, technikák és eszközök 

átadása az értékek, álláspontok megfogalmazására, tisztázására, értékítéleteik 

indokolására. Ebben az esetben a pedagógus már kilép neutrális helyzetéből, 

ugyanakkor saját álláspontja, felfogása, értékítéletei bemutatásával a tanár-diák 

viszony aszimmetriája és a tanulók példakövetése miatt ez a pedagógusi magatartás 

alkalmas lehet a diákok befolyásolására, manipulációjára. 

 „Value-articulation‖, „értékartikuláció‖ – a leginkább elfogadott felfogás és 

megoldás, amely alapja lehet a pedagógus értékszocializációt segítő tevékenységének. 

Az előző két megközelítés előnyeinek egyesítésével alapvetően megtartja a pedagógus 

semlegességét, ugyanakkor a tisztázott, megfogalmazott álláspontok ütköztetését, 

vitára bocsátását, érvek és ellenérvek felsorakoztatását szorgalmazza, miközben nem 

kívánja feltétlenül közös álláspont és értékítélet kialakítását. „Ez a folyamat többé nem 

értékátadás, hanem etikai kommunikáció, amely lényegében egy elnyújtott, sok 

tekintetben véletlenszerű beavatás‖, amelyben „a pedagógus ítélőbíró szerepe 

átalakul elemzői, moderátori, animátori, értékelői szereppé.‖ (Mihály, 2000) 

 

Preuss-Lausitz hat pontban vázolja fel a pluralista iskolára vonatkozó téziseit (Preuss-Lausitz, 

1997): 

A pluralista iskola 

– minden diák számára életteret biztosító, az azonosság, a különbözőség és a sokféleség 

elfogadását szem előtt tartó multikulturális és integratív pedagógia képviselője  

– nyilvános, az állam és a parlament által ellenőrzött. Ennek kapcsán elítéli az iskolák 

privatizálását, amely bizonyos hátrányos helyzetű csoportok kirekesztését 

eredményezheti 

– legyen multikulturális didaktikai és tantervi szempontból, valamint a tantestület 

összetételét illetően is 

– adjon teret a diákok növekvő önállóságának, egyéni tanulási tempójának, 

érdeklődésének és tanulási módjának, „a sokszínűség közösségben történő 

megvalósítása pedagógiájának‖ 

– számára elengedhetetlen a nyelvi és idegen nyelvi kommunikáció intenzív ápolása, 

mely társul a szociális, érzelmi, esztétikai kifejezési készség fejlesztésével 

– magas szintű képzést biztosít, amely az egyéni és társadalmi jólét előfeltétele, ezért az 

oktatásba történő beruházás központi, össztársadalmi feladat 

 

A pluralizmus korszakában tehát a középpontban az individuum áll, az egyéni képességek és 

az egyéni különbségek hangsúlyozása. A pluralizmus ugyanakkor nem vonja kétségbe azt a 

tényt, hogy az ember társas, közösségi lény. Megkérdőjelezi azonban a közösségi érdek 

egyéni érdek elé helyezhetőségét az egyén hozzájárulása nélkül, és „azt kívánja kizárni, hogy 

bármely közösség értékrendszeréből levezethető nevelés önmagát általános érvényűnek 

tételezhesse‖ (Mihály, 2000). 

 

A pluralizmus viszonyai között, általános érvényű nevelési cél és embereszmény hiányában 

az iskolának az élethez kell közelítenie, egyén-központúnak és gyakorlatorientáltnak kell 

lennie, a jelenismeret és az önismeret mentén (Tókos, 2005b). A nevelés feladata az életre 

nevelés, a felkészítés a mindennapi életben történő boldoguláshoz, „a nevelés (amely per 

definitionem: „valamivé‖ alakítás, „azzá‖ segítés) csakis pragmatikus, az „itt és most‖ 
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értelmében és a „neki való‖ vagy „nem neki való‖ legitimációjával lehetséges‖ (Mihály, 

2001). 

„A legtöbb, amit gyerekeinknek, tanítványainknak adhatunk, saját benső lehetőségeik és 

korlátjaik felismerése, a belső stabilitás, a személyes autonómia személyi feltételeinek 

megteremtése, valamint a változó világban való tájékozódás készsége és képessége, az 

esély a saját értékrend kialakítására.‖ (Schüttler–Szekszárdi 2001, 17., idézi Tókos, 

2005b) 

 

Az identitásképzés az énképpel, énfogalommal összefüggésben az önismeret kialakulását, 

fejlődését, tudatosítását feltételezi, egy sajátos önismereti kultúrát, amelynek elemei egyéni 

adottságok, képességek, személyiségjegyek meglétén, illetve bizonyos képességek, 

jellemvonások hiányán és azok tudatosításán alapulnak, irányítják és meghatározzák az egyén 

viselkedését és eligazodását a mindennapi élethelyzetekben, döntésekben, valamint 

elképzeléseit, vágyait, terveit, céljait jelenére és jövőjére vonatkozóan.  

 

„Az önismeret az önmagunkról való tudást jelöli, azt, hogy ismerjük képességeinket, 

adottságainkat, vágyainkat, céljainkat, tudatában vagyunk személyiségünk 

pozitívumainak, de korlátainak, hiányosságainak is.‖ (Dévai, 1980, idézi Tókos, 2005a) 

 

„Az önismereti készségek kialakulásában, önmagunk valós megítélésében nagy szerepe 

van a társas tükörnek. Az önismereti munka nem más, mint a társas tükörben láttatott 

viselkedések hátterének felderítése, megismerése, tudatosítása, viselkedésünk okainak 

(történetének) megértése, ellenőrzése, saját lehetőségeink kreatív potenciáljaink 

felszabadítása, az ideális és a reális közötti lehetséges és kiegyensúlyozott belső viszony 

kimunkálása olyan folyamat során, melyet csoportos (társas) önismereti útnak 

nevezhetünk, olyan céllal, amelyben a tanulás iránya a fejlődés, változás.‖ (Bagdy, 

1988, idézi Tókos, 2005a) 

 

A vázolt körülmények között tehát fokozottabban jelentkezik az igény az önismeret 

fejlesztésére, a pedagógusnak egyre növekvő szerepe van a tanulók identitásépítésének 

elősegítésében, önismeretük erősítésében. 

 

Részben ennek az igénynek kíván eleget tenni napjaink oktatáselméleti reformja, a 

kompetencia-alapú oktatás, amely a hagyományos oktatásban túlsúlyos lexikális és 

propozicionális tudás-gyarapítás helyett olyan kulcskompetenciák fejlesztését célozza, 

amelyek a minél hatékonyabb eligazodást segítik a mindennapi életben és a választott 

szakterületen egyaránt. A kompetencia-alapú oktatás lényege a személy- és kontextus-

specifikus, tevékenység- és élményközpontú fejlesztés. 

Az Európai Unió ajánlásai nyomán a NAT-ban megjelenő kulcskompetenciák kiemelt 

fejlesztési feladatai között megtalálható a személyes és a szociális kompetencia fejlesztésének 

célkitűzése. Az általános iskolai képzésben az Én és a világ, az Én dimenziói és az Én és a 

másik című programcsomag moduljai az önismeret és a társas kompetenciák fejlesztését 

célozzák, a középiskolai oktatásban a Toleranciára nevelés, a Felkészülés a felnőtt szerepekre, 

és a Polgár a demokráciában programcsomagok a fiatalok szociális, életviteli és környezeti 

kompetenciáinak fejlesztését tűzik ki célul. 

A személyes és szociális kompetencia fejlesztésére irányuló program, az értékartikuláció 

„stratégiája‖ (Mihály, 2001), vagy a „dönts és indokolj!‖ elvére épülő tárgyalásos nevelés 

(Preuss-Lausitz, 1997), a kommunikáció, a vita növeli az értékviszonyulások, értékítéletek 

minőségét, elősegíti, hogy az egyén személyes viszonyt alakítson ki a tanulási tartalmakkal, 

személyiségén átszűrve az ismereteket, véleményt formáljon, képviselje egyéni álláspontját, 
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tudatosítsa választásait, döntéseit, és felelősségét azok következményeiben, és mindeközben 

közelebb jusson önmaga megismeréséhez.  

Mindezek a pedagógus részéről nyitott, befogadó, együttműködő és bizalmi légkör 

megteremtésének képességét, kongruenciát, empátiát, a hatalmi pozíció és dominatív 

magatartás helyett integratív attitűdöt, és indirekt irányítást, folyamatos reflexiót és 

önreflexiót kíván, hogy képes legyen észlelni a gyermekekben lezajló folyamatokat, 

értelmezni identitásképzési próbáikat, és értelmezési kereteket tudjon nyújtani számukra saját 

maguk és társaik jobb megértéséhez, megismeréséhez. Mindezek mellett olyan tanári 

kompetenciákkal kell rendelkeznie, amelyek alkalmassá teszik a diákok beszédkészségének, 

kifejezőkészségének, önérvényesítő képességének, valamint reflektív és kritikai 

gondolkodásának fejlesztésére, ugyanakkor empátiájuk, toleranciájuk, szociális 

kommunikációs készségeik növelésére. 

 

A posztmodern nevelés alap paradoxonán túllépve, az említett elvek és stratégiák mentén 

formálódó neveléskoncepció gyakorlati megvalósítása is számos dilemmával és 

ellentmondással szembesül. Az esélyegyenlőtlenség és diszkrimináció kiküszöbölését célzó 

integratív törekvések szembe kerülnek az egyéni jogokkal, a választás szabadságával, hogy 

mindenki olyan oktatási formát válasszon, amilyet a leginkább megfelelőnek tart 

értékrendjének kialakítására. Nem megoldott annak az ellentmondásnak a feloldása sem, hogy 

a sokszínűségében, sokféleségében élet- és gyakorlatközpontú iskola egyúttal biztosítson 

magas szintű képzést. Az egyénközpontú, differenciált oktatás megvalósítása a túlzsúfolt, 

kötelezően előírt tananyagmennyiség, az iskola változatlan szervezeti keretei, magas tanulói 

létszámai és a tanári kompetenciák dilemmáiba ütközik.  

Hazánkban az oktatás jelenleg végbemenő centralizációja, a túlméretezett és központilag 

előírt tananyag korlátozza a pedagógusok lehetőségeit, visszaszorítja a megújulási, fejlesztési 

folyamatokat, az innovativitást. A számos elemében a múltba forduló oktatáspolitikai 

gyakorlat nem épít a neveléstudományi és szakmai diskurzusok progresszív, az oktatás-

nevelés valódi kihívásaira reagáló eredményeire. 

 

Andy Hargreaves figyelmeztetése nem veszít aktualitásából: „A vízió nélküli hangok világa 

kaotikus locsogássá süllyedhet, ha nincs megfelelő közvetítő eszköz, amely összehangolná 

vagy egységbe terelné a különböző hangokat.‖ Ugyanakkor persze, „…a hangok nélküli 

víziók világa hasonlóképpen problematikus. Ebben a világban, ahol a szándékokat ráerőltetik 

a különböző felekre, és a konszenzust kierőszakolják, nem marad hely a tanárok gyakorlatias 

értékítéletei és bölcsessége számára‖. (Hargreaves, 1994, idézi Nagy, 1994) 

 

 

A közösségi hálózat kommunikációs modelljeinek, valamint identitás- és énbemutatási 

stratégiáinak tárgyalása után a Facebook vizuális kommunikációjának vizsgálatában a 

következő megközelítés a kép aspektusából történik. A harmadik elméleti fejezet a képek és a 

képekhez fűződő viszony, képhasználati gyakorlat változásának a Facebookon megfigyelhető 

képhasználat és vizuális kommunikáció szempontjából fontos szakaszait, a személyes 

fotográfia funkcióváltozását, a kép demokratizálódásának, digitalizálódásának, 

dematerializálódásának folyamatát összegzi. 
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A kép 

 

Az embernek az a vágya, hogy képmását, életének fontos mozzanatait és a körülötte lévő 

természeti és tárgyi világot megörökítse, ősi törekvés, lenyomatait a művészet sok évezredes 

története öleli fel. A pompeji falfestmények, vagy a fajjumi arcképek lenyűgöző élettelisége, 

az individuum, az emberi méltóság és éberség reneszánsz portréi, a 17. századi Hollandia 

öntudatos, a közjó ügyéért munkálkodó szolid polgárainak eleven képmásai, Leonardo és 

Dürer bámulatosan aprólékos tanulmányai, vagy a 19. század természetimádóinak és 

fényfestőinek káprázatos vásznai – csak kiragadva néhányat a múlt örökül hagyott képei 

közül – nagyszerű példái ennek a törekvésnek. A képek azonban a műalkotások, gazdagon 

illusztrált kódexek és a templomi freskók dacára – kiváltképp igaz ez a képnyomtatás 15. 

századi feltalálásáig – igencsak ritkák voltak az emberek életében. A művészet élvezete és 

alkotása is többnyire csak egy szűk kisebbség kiváltsága volt, a képek csak a sokszorosítás 

megjelenésével, a technikai képek térhódításával válhattak hozzáférhetővé szélesebb körök 

számára.  

Európában a 15. és a 16. században Gutenberg találmánya, a kézisajtó elterjedésével már 

sokszorosított képekről beszélhetünk. A legkorábbi, úgynevezett ősnyomtatványok is 

tartalmaztak fametszetes nyomatokat, de a gazdagon illusztrált könyvek még sokáig 

luxusterméknek számítottak, és csak a szűkebb, tehetős és művelt rétegek számára voltak 

elérhetőek. A nyugati világ szélesebb rétegei számára évszázadokon át a templomok falain 

látható elbeszélő freskók, domborművek és színes üvegablakok ábrázolásai váltak a 

mindennapi képfogyasztás legfőbb forrásaivá. (Tasnádi, 2012) 

 

A kép demokratizálódása 

 

A képek széles körű terjedésének első nagy hulláma a 19. század elejére tehető, amely 

egyrészt a fametszet-technika tökéletesítésének köszönhető:  

 

„Tagadhatatlan ugyan utóbbállása e művészetnek a rézmetszetnél; mindazáltal vannak 

ennek is amazt felülmúló oldalai. Leginkább a nyomathatási mennyiség ajálja a 

fametszvényeket, mivel ügyes használás mellett szinte annyi ezer példányt ad a 

fametszés, ahány százat a rézmetszés. Közönségesen 8—10.000 tiszta nyomatot adnak; 

vannak olly táblák is, mellyek 200.000 nyomatot is elérnek (p. o. közönséges 

kártyalapok). Ezen jó tulajdonság teszi olcsókká a fametszvényeket; holott a művész 

kezéből a hasonló terjedésű rézmetszvényeknél drágábban váltatnak ki.‖ (Majer, 1835 

in Dezsényi, 1940, 19.) 

 

A képek expanziója másrészt az egyre egyszerűbb és egyre olcsóbb sokszorosítás 

lehetőségével bontakozott ki, a tömegsokszorosítás révén, összefüggésben a képek iránti 

társadalmi igénnyel, amely a 19. század polgári életformájának jellemző tartozékává, és az 

alacsonyabb társadalmi rétegek elsődleges képforrásává avatta a növekvő számban megjelenő 

illusztrált magazinokat. A tömegsokszorosítás gépesítésével, majd az ofszetnyomás 

kifejlesztésével (a kép a nyomóformáról a nyomógépbe épített gumival bevont henger 

közvetítésével kerül a papírra) az egy dúcról készült nyomatok már nem különböztethetőek 

meg egymástól. A nyomtatást nyomdagépek végzik, mindig azonos mennyiségű festékkel, és 

azonos nyomóerővel, kiiktatva a kézi festékezésből adódó eltéréseket, és egyúttal a képek 

gyors ütemű terjedését és egyre növekvő példányszámát eredményezve. A nyomtatás a 

modern társadalom és annak sajátossága, a tömegkultúra kialakulását alapozta meg. 

A 19. század végéig a fametszet megtartja vezető szerepét a képsokszorosításban, amikor 

aztán a fotográfián alapuló sokszorosító eljárások elterjedésével kiszorul az illusztrált 
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hírlapokból és képes folyóiratokból. A fotográfia megszületése nem csak az újságok 

híradásait alakította át gyökeresen, hozzájárulva az évszázadokon át formálódó társadalmi 

igény kielégítéséhez, kommunikációs tömegmédiummá válásával tovább fokozta a képi világ 

tágulását, és jelentősen megváltoztatta az embernek a képhez való viszonyát, képfogyasztását, 

képhasználatát. 

 

„…a technikai képek minden történetet fölszívnak magukba és a társadalom örökké 

forgó emlékezetét alkotják.‖ (Flusser, 1990) 

 

A 18. század végétől bekövetkező nyugat-európai gazdasági és társadalmi fejlődés, a 

feltörekvő polgárság megerősödése valósággal kikövetelte egy demokratikusabb képalkotó 

módszer megszületését. A fényképezés feltalálását megelőzően már számos képalkotó, 

optikai, illetve rajzoló eszköz és eljárás kidolgozása és népszerűvé válása tükrözi a valóság 

megragadásának és ábrázolásának vágyát, a camera obscurától, a fizionotrászon, sziluetten, 

camera lucidán, laterna magicán és panorámán át a diorámáig, mind a valóság illúziójának 

megteremtését és a polgárság képek iránt mutatkozó növekvő igényének kielégítését célozta. 

Hogy milyen erősen élt az emberben ez a vágy, az a tény is mutatja, hogy a 19. század elejétől 

közel azonos időben egymástól függetlenül többen is (franciák: Niépce, Bayard, Daguerre, J.-

B. Dumas, Desmarets, Vérignon, Lassaigne; angolok: Talbot, the Rev. J. B. Reade, Herschel, 

Fyfe, Mungo Ponton; németek: Steinheil, Kobell, Breyer, Hoffmeister, von Wunsch, 

Liepmann; az amerikai: Samuel F. B. Morse; a spanyol: Zapetti; a norvég: Winther; a svájci: 

Gerber és a brazil: Hercules Florence) munkálkodtak a fényképkészítés megoldásán 

(Harmant, 1977). Niepce-nek sikerült elsőként maradandó fényképet előállítania, 1826 őszén 

vagy 1827 tavaszán burgundiai, Le Gras-i házának ablakából és nevéhez fűződik az első 

fotográfiai eljárás, a héliográfia feltalálása is (Baatz, 2003).  

Talbot felfedezte a fényképezés máig használatos negatív-pozitív eljárását, Bayard Daguerre-

hez hasonlóan negatív közbeiktatása nélkül pozitív papírképet állított elő, de végül 1839-ben 

az első, széles körben elterjedt fényképészeti eljárás kidolgozásának és közzétételének érdeme 

Daguerre-é lett (Szilágyi Gábor, 1982, 14-22.). A fotográfia az érdeklődés középpontjába 

került és rövid időn belül közismertté vált. A fényképezés korai szakaszát a portréfotózás 

uralta, forradalmasítva és demokratizálva az arcképkészítést, a hivatásos, sokszor 

portréfestőből lett fényképészek igyekeztek kielégíteni a polgárok igényét, akik a 

fotográfiában találták meg a megfelelő kifejezési formát önnön jelentőségük 

megörökítéséhez. Óriási népszerűsége ellenére a fényképezés az apparátus és az eljárás 

nehézkessége, bonyolultsága, és magas költségei miatt eleinte nem tudott olyan mértékben 

elterjedni. Ehhez az eljárás egyszerűsítésére (Scott Archer nevéhez fűződő 1851-től elterjedt 

nedves kollodiumos eljárást felváltotta Richard Maddox 1871-ben kidolgozott száraz 

eljárása), az expozíciós idő csökkentésére és egyszerűen kezelhető fényképezőgépre volt 

szükség. 

A fotózás, az amatőr fényképezés tömegessé válása 1888 után kezdődött el, amikor George 

Eastman feltalálta és piacra dobta az első egyszerű kézikamerát, az első Kodak 

fényképezőgépet, amely 25 dollárba került és 65 milliméteres, tekercselt papírnegatívjára 100 

képet lehetett exponálni. Újítása néhány évtizeden belül átformálta a fotográfia gyakorlatát. 

Eastman legfőbb célkitűzése az volt, hogy a nehéz és sérülékeny üveglemezeket felváltva a 

fénykép készítéséhez könnyű, egyszerűen kezelhető, és mindenki számára elérhető apparátust 

hozzon létre, mint mondta: „Olyan könnyűvé kell tenni a fényképezőgépet, mint amilyen a 

ceruza.‖ A vásárlónak csak fel kellett húzni a zárat és egy gomb megnyomásával exponálni, 

ahogy a vállalat reklámszlogenje is hirdette: „You push the button, we do the rest‖ (Ön 

megnyomja a gombot, a többi a mi dolgunk). A készülékhez mellékelt használati útmutató 

pedig – tükrözve a társadalmi igényeket – a következő sorokkal zárul:  
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„A gép tulajdonosa e fényképekkel megteremtheti maga és családja élettörténetét. 

Minden felvétel egy-egy megtörtént eseményt, élményt rögzít és ahogy múlnak a napok 

úgy tesz szert egyre és egyre nagyobb értékre valamennyi fotográfia.‖ (Ackerman, 1930 

in Szilágyi, 1982, 38.) 

 

Miután a film betelt, a gépet a filmmel együtt el kellett juttatni Rochesterbe, a gyárba, ahol 

előhívták, új filmet tettek a gépbe, majd a nagyításokkal együtt visszaküldték a vevőnek. Az 

első Kodak készülék megjelenése mellett az 1889-ben szabadalmaztatott celluloid filmtekercs 

jelentette az áttörést a fényképezésben. Az 1890-es években a Kodak Company több újabb 

modellt vezetett be, hogy még nagyobb tömegekhez juttassa el még egyszerűbben kezelhető 

és még olcsóbb kameráit. 1900-ban került piacra a Frank A. Brownwell tervezte Brownie, 

amely mindössze egy dollárba került, és amelyből már megjelenésének évében harmincötezer 

darabot adtak el. Az első Kodak fényképezőgéptől a Brownie-n és a többi zsebkamerán át a 

polaroid instant kamerákig számtalan modellt bocsátottak ki az amatőrök számára. A színes 

fényképezés a technika drágasága miatt lassan terjedt az 1930-as évektől, 1949-ben aztán a 

Kodak által forgalomba hozott színes negatívfilmek elérhetősége a fényképezés népszerűségét 

tovább fokozta, és az 1970-es évek folyamán lényegében kiszorította a fekete-fehér filmek 

használatát a tömegek körében. Az újabb idők tömeges fényképezésében a teljesen automata 

fényképezőgépeket napjainkra felváltották a digitális kamerák, a fényképezés funkcióval 

ellátott mobiltelefonok és egyéb infokommunikációs eszközök. A fotózás mind egyszerűbbé 

válása, a digitális kép azonnali megtekinthetősége, feldolgozásának, tárolásának, vagy 

megosztásának módfelett leegyszerűsödött lehetőségei nemcsak, hogy sosem látott 

népszerűséget kölcsönöztek a fotográfiának, hanem a hétköznapi élet szerves részévé, 

mindennapi gyakorlatává, a társadalmi interakciók fontos médiumává tették. 

 

„A fotográfia fölfedezése éppolyan döntő történelmi esemény, mint amilyen az írás 

feltalálása volt.‖ (Flusser, 1990) 

 

A képi fordulat 

 

A 19. században a képek sokszorosíthatóságának, reprodukálhatóságának nyomdai, és a 

képalkotás fotográfiai megvalósulása után a képek mérhetetlen expanziójának második 

hulláma a 20. század második felétől érzékelhető képkorszakként, vizuális korként, illetve 

ikonikus vagy képi fordulatként emlegetett képi dominancia jelensége (Gombrich, 1972, 

2003; Boehm, 1994; Mitchell, 1994, 2010), amelyben a kép átveszi az írott szó helyét 

(Gombrich, 1972, 2003).  

 

„a képi reprezentáció problémája mindig is élő volt, s most már megkerülhetetlenül és 

soha nem látott erővel nehezedik rá a kultúra minden rétegére a legkifinomultabb 

filozófiai spekulációktól a tömegmédia legközönségesebb termékeiig‖ (Mitchell, 1992) 
 
„az emberi kultúrában az őskezdetek óta két gyökeres fordulópont észlelhető. Az elsőt, a 

Kr. előtti második évezred közepe táján, a »lineáris írás feltalálása« címszóval 

jellemezhetjük, a másodikat, amelynek tanúi vagyunk, a »technikai kép feltalálása« 

címszóval. [...] Ez a hipotézis azt a gyanút tartalmazza, hogy a kultúra – és egyúttal 

maga a lét – kezdi alapvetően megváltoztatni struktúráját.‖ (Flusser, 1990) 
 
„Társadalmunk növekvő mértékben vizuális kultúra. Az utolsó két évszázadban a szóbeli 

vagy szöveges közlés helyett a vizuális médiumok uralják a nyugati kultúrát. (…) olyan 

kultúrában élünk, amelyet egyre inkább átitatnak a különböző célú és szándékolt hatású 

vizuális képek‖ (Sturken, Cartwright 2001, 1, 10) 
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Az emberi kommunikációs formák, a beszéd, az írás és a kép közül a kép az emberiség 

történetének minden korszakában jelen volt, megelőzve a másik kettőt, az ősi korszakban 

jelent meg, és hosszú idő után maga mögé utasítva azokat a mai, posztmodern korban ismét 

tipikus kommunikációs médiummá vált (Ropolyi, 2006). 

 

A képi fordulat nem csak arra utal, hogy egyre több kép vesz körül bennünket, hanem arra is, 

hogy ez miként változtatja meg a világról alkotott képünket, a gondolkodásunkat, 

társadalmunkat. 

 

„Mindennapi tapasztalatunkban a képek gazdagsága a percepció és érzékenység új 

formáinak kialakulásához, a gondolkodásnak és a világ szemléletének új 

„mondattanához‖ vezet.‖ (Sztompka, 2011) 

 

„A képi fordulat, a képek által totálisan uralt kultúra fantáziája mára reális technikai 

lehetőséggé vált az egész világon. Marshall McLuhan „globális faluja‖ ma már a 

valóság, és ez egyáltalán nem kellemes.‖ (Mitchell, 1992) 

 

Megjelenik a „vizuális információ dömpingje és a képfogyasztás függősége‖ (Magala 2000, 

idézi Sztompka, 2011) 

 

A képi fordulat, a képkorszak a fogyasztás és a fogyasztói társadalom terméke, amelyben 

vizualitás és fogyasztás kapcsolódik össze.  

 

„Igényünk, hogy fényképekkel alátámasztott valósághoz és fényképekkel felfokozott 

élményekhez jussunk, a fogyasztói magatartás esztétikai megnyilvánulása, s ennek ma 

mindenki rabja.‖ (Sontag, 1977, 1981, 32.)  

 

„a társadalom akkor válik ’modernné’, ha fő tevékenységeinek egyike az, hogy képeket 

termel és fogyaszt, ha a képek, amelyek rendkívüli erővel határozzák meg a valóság 

iránt támasztott igényünket, s magukban is a közvetlen tapasztalás mohón vágyott 

pótlékai, nélkülözhetetlenné válnak a gazdasági élet egészségéhez, az államrend 

stabilitásához, a magánember boldogságához.‖. (Sontag, 1977, 1981, 173-174.). 

 

Debord (1967) korábbi találó és máig aktuális kifejezésével a kapitalista fogyasztói 

társadalom société du spectacle, azaz a spectacle, a látvány társadalma. Debord 1960-as 

években írt éleslátó elemzésében a látványt, mint az új típusú elnyomás eszközét írja le, 

amelynek segítségével ringatja passzivitásba a társadalmat a hatalommal összefonódott 

nagytőke, az új korszak új technológiáinak felhasználásával a látvány virtuális valósága, a 

fogyasztás, a relatív jólét, illetve annak illúziója révén.  

 

„A kapitalista társadalom képekre alapozott kultúrát igényel. (…) A kamera a fejlett 

ipari társadalom működéséhez nélkülözhetetlen kétféle meghatározását adja annak, mi 

is a valóság: látványosság (a tömegek számára) és az ellenőrzés tárgya (az uralkodó 

osztály számára)‖ (Sontag, 1977, 1981, 200-201). 

 

A picturial turn korszakában a kép nem csupán közvetíti a valóságot, hanem meghatározza 

azt. Megszállott képáradatában, maga alá temetve a valóságot, minden információ mediatizált, 

a világ képek (sajtó, televízió, internet…) formájában közelít felénk, melyek a világról való 

tudásunk alapvető, gyakran elsődleges forrását jelentik. 
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„Nyilvánvalónak tűnik, hogy a videó, a kibernetikus technológia és az elektronikus 

reprodukció kora a vizuális szimuláció és az illuzionizmus soha nem látott eszköztárát 

teremtette meg.‖ (Mitchell, 1992) 

 

A képi fordulat technikai hátterét tehát az elektronikus kommunikáció fejlődése, az 

elektronikus képtovábbítás technológiája képezi, még szélesebb tömegekhez juttatva el a képi 

információt. Ebben a folyamatban az internet használat terjedése, a digitalizálás és az info-

kommunikációs eszközök feltartóztathatatlan innovációja – megteremtve a képek 

előállításának, felhasználásának, továbbításának és tárolásának legegyszerűbb módját – 

csúcshullámként hömpölygő fékezhetetlen képáradatot generál. 

 

Analóg-digitális 

 

„A fénykép a klasszikus modern látásmód praxisa és metaforája. Míg az állóképek és az 

azokat létrehozó apparátusok új generációi − a korábbinál szorosabb szimbiózisban a 

jelenkori tekintettel, a mozgóképes és a multimediális felületekkel − alapvetően új 

képkészítési és -használati módokat, más képi normákat generálnak.‖ (Bán, 2008) 

 

A számítástechnika térnyerésével a képfogalom átalakulásáról, új képfajtáról, a digitális 

képről beszélünk, amely újfajta technikával, digitális eljárással jön létre. A digitalizálás 

folyamata a képet pixelekre, képelemekre bontja, melyek sűrűsége meghatározza a kép 

felbontását; a képelemek tulajdonságainak (fény, szín stb.) meghatározása pedig bináris 

kódolással, nulla és egy kombinációival történik. A digitalizálás standardizált eljárása és 

egységes kód-rendszere megteremti a képek előállításának, felhasználásának, tárolásának és 

továbbításának legegyszerűbb, közvetlen módját, a világháló és még inkább a mobilinternet 

pedig a képek helytől független alkalmazásának lehetőségét. E lehetőségek kiaknázása a 

kommunikációs folyamatok változását, a kommunikációban a vizuális információk növekvő 

súlyát, ugyanakkor kevesebb, leegyszerűsödött, közérthetőbb, áttekinthetőbb szöveges 

tartalmat eredményez (Lehmann, 2001). A digitalizáció a kép fogalmához új tulajdonságokat 

társít.  

 

A hagyományos fénykép és a digitális kép közötti legfőbb különbséget a kép és a valóság 

megváltozott viszonyában értelmezik. 

 

A kép és a valóság viszonya sohasem volt egyszerű. A természet elé tartott tükör vagy Alberti 

nyitott ablak-metaforája a művészet azon korszakaiban is elégtelennek bizonyultak, 

amelyekben egyébként a valósághűség, a mimetikus hatás, az imitatore della natura a képek 

megítélésének elsődleges szempontjai közé tartoztak. Egy reneszánsz oltárkép esetében is 

többféle valóságról beszélhetünk: a festmény bibliai szereplői, a képen megjelenített 

kortársak, donátorok más-más valóságra utalnak. De minden egyéb szempontot figyelmen 

kívül hagyva a kép alkotójának és szemlélőjének eltérő valósága eleve magában hordozza kép 

és valóság összetettebb, problémásabb, bonyolultabb viszonyát. Ugyanakkor évszázadokon át 

hagyományozódott ránk az a „képtelen‖ elvárásunk a képtől, hogy tökéletes legyen, 

tökéletesen valósághű, azaz megkülönböztethetetlen a valóságtól, ugyanazt a hatást keltve a 

befogadóban, mint a valóság szemlélése (Horányi, 1999). Ehhez azonban a médiumnak 

teljesen el kellene tűnnie, fel kellene számolódnia (Danto, 1996). Elvárásunk ezért „képtelen‖, 

hiszen megvalósulásakor a kép önnön létét szűntetné meg.  
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 „A megjelenítés keltette vágy csak annyiban él amennyiben kielégíthetetlen amennyiben 

az eredeti mindig felfüggesztett. A megjelenítés csak az eredeti hiányában valósulhat 

meg.‖ (Crimp, 2000) 

 

A természeti és tárgyi világ közvetlen, objektív visszaadására való törekvés folyamatában az 

új képtechnika, a fotográfia megjelenése jelentős és érdekes fordulatot hozott. A fotóval 

megszületett a régóta vágyott, hiteles, hamisítatlan, objektív (nem véletlen a fényképezőgép 

lencséjének elnevezése) valóságábrázolás.  

 

„A tárgyakat úgy akarom visszaadni, amilyenek vagy amilyenek volnának, még ha én 

nem léteznék is‖ (Hippolyte Taine, idézi Kracauer 1969, idézi Honnef, 1979, 1997, 

173.) 

 

„A fotográfia csalhatatlan dokumentum jellegével élvez előnyt a festészettel szemben‖ 

(Eberhard Sarter, 1928 idézi Honnef, 1979, 1997, 174.).  

 

Olyan tökéletességgel reprodukálja a természetet, „mely felér magával a természettel‖ (Gay-

Lussac, 1839, idézi Kracauer 1969, idézi Honnef, 1979, 1997, 175.).   

 

Az új módszerrel az ember olyan képet hozhat létre, amelyben már nincs jelen a kódolás, a 

transzformáció, az előállítás szintaxisa. A jel és valóság viszonyának vizsgálatában a nyelvet 

metaforaként használó, szemiológiai modellt alkalmazó elméletek a leképezés közvetlensége, 

közvetítetlensége okán a fotografikus kép denotatív, kódolatlan, és indexikus értelmezését 

vetik fel, a fotóelméleti diskurzus máig vissza-visszatérő dilemmáját megteremtve. E szerint a 

fotó szó szerinti információ, kód nélküli üzenet (message sans code), amelyben a jel és a 

valóság viszonya kvázitautologikus, kváziazonosságra épül. A kód nélküli üzenet Roland 

Barthes-tól származik, a gyakran kiragadott kifejezés jelentését szükséges árnyalni:  

 

„A [fotografikus] üzenet azt állapítja meg, hogy a jelölő és a jelölt viszonya 

kvázitautologikus. Kétségtelen hogy a fényképezés folyamata óhatatlanul együtt jár a 

jelenet valamilyen torzulásával (egyes részletek lemetszésével egyszerűsítésével és 

síkszerűvé tételével) de ez az átalakítás nem fogható fel transzformációként (ami a 

kódolás definiáló tulajdonsága). Itt elveszik az ekvivalencia (az igazi jelrendszerek 

tulajdonsága) és helyét egy kváziazonosság foglalja el. Másképpen fogalmazva: az 

ebben az üzenetben használt jeleket nem a közmegegyezésen alapuló lehetőségek közül 

választjuk, ezáltal nem tekinthetjük kódoltnak sem. Vagyis egy valódi paradoxonnal van 

dolgunk: a kód nélküli üzenettel.‖ (Barthes 1964, 42., Krauss, 1977, 2000, 12.) 

 

„A fotográfiai paradoxont úgy tekinthetjük, hogy ez két üzenet együttélése: az egyik kód 

nélküli (a fotografikus képmás), a másik kódolt (a fénykép ’művészete’, eljárása, ’írása’, 

retorikája); (...) a konnotált (vagy kódolt) üzenet egy nem kódolt üzenetre alapozva épül 

föl.‖ (Barthes, 1977, 19., Szilágyi, 2014, 31.) 

 

Szintén visszatérő kérdés a hagyományos fotográfiával kapcsolatban, hogy a fotografikus kép 

vajon index-e, azaz a valóság lenyomata, vagy a többi képhez hasonlóan ikon, azaz képmás. 

C. S. Peirce vezette be a jeltípusok kategóriáit, a valósághoz fűződő viszonyuk alapján 

ikonikus, szimbolikus és indexikus jeleket különböztetett meg. Jóllehet, ikonikusnak 

gondolnánk (amelyben jel és valóság kapcsolata hasonlóságon alapul), Pierce a fotót az 

indexikus jelek közé sorolta, amelyben a valóság és a jel viszonya fizikai kapcsolatra épül, a 

kép a fényérzékeny felületre rávetülő fény fizikai nyoma, vagyis ami a képen látszik, annak 
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ott kellett lennie, meg kellett történnie ahhoz, hogy a képen lehessen. Barthes szavaival, a fotó 

„noémája‖, lényege az ott volt-ban mutatkozik meg. 

 

„A fotográfia, különösen a pillanatfelvételek nagyon tanulságosak, ugyanis tudjuk, hogy 

bizonyos szempontból teljesen olyanok, mint az általuk megjelenített tárgyak. De ennek 

a hasonlóságnak az az alapja, hogy a fénykép olyan körülmények között készül, hogy a 

természet pontról pontra fizikailag rákényszeríti ezt a hasonlóságot. Ebből a 

szempontból tekintve tehát a jeleknek egy másik osztályába [az indexekhez] tartoznak 

,azokhoz a jelekhez amelyek fizikai kapcsolat alapján jönnek létre.‖ (C. S. Peirce, 1975, 

Krauss, 1977, 2000) 

 

A kép valósága 

 

A kép és valóság viszonya ma már korántsem kezelhető evidenciaként. A fotografikus kép 

hitelességébe, objektivitásába vetett hit mára megingott, bizonytalanná, megkérdőjelezhetővé 

vált. A valóság és a hiteles információ teljesen átértékelődött. A világról való tudásunk nem 

közvetlen tapasztalat, információink mediatizáltak, amelyek meghatározzák, megkonstruálják 

valóságunkat. A „valóság az ábrázolás fátylán keresztül közvetítődik számunkra‖ (Wallis, 

1984, idézi Tímár, 1999) 

A jelölő és a jelölt bináris kapcsolata (Saussure, 1916, 1997) felbomlik, a reprezentáció és a 

valóság állandónak és egyirányúnak tekintett viszonya (Goodman, 1976) megkérdőjeleződik 

Baudrillard szimulákrum fogalmával, mellyel megfordítja a valóság és a reprezentáció 

kapcsolatának megszokott irányát.  

 

„A kikötő felett az ég színe olyan volt, mint a televízió képernyője műsorszünet idején‖ 

(„The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel.‖) - így 

kezdődik William Gibson (1984, 1992) mára már klasszikusnak számító trilógiájának 

első kötete, a Neurománc. 

 

A valóságot és annak reprezentációját felváltja a szimulákrumokra épülő reprezentáció, a 

hiperreális vagy virtuális valóság. Minden, amit valaha közvetlenül éltünk át, mára 

reprezentációvá vált – írja Baudrillard a Simulations című művében, amelyben bevezeti a 

szimulákrum fogalmát. A szimulákrum olyan jel, amely nem létező valóságra utal. A 

jelölőhöz kapcsolódó jelölt előbb zárójelbe kerül, elsorvad, végül teljesen eltűnik, így a jel 

önmaga szimulákrumává lesz.  

A reprezentációk által létrejött másodlagos világot, hiperrealitást esetenként valóságosabbnak, 

erőteljesebbnek, színesebbnek és izgalmasabbnak érezzük, mint az eredetit, ha még nem 

veszítette el relevanciáját igaz és hamis, valóság és fikció dichotómiája.  

 

„Aki nagyrészt fényképekről ismeri azt, ami a világon van (művészetet, katasztrófákat, 

természeti szépségeket), azt gyakran fogja el a csalódás, a meglepetés, a közöny, ha 

meglátja a valódit. (…) Bizonyos dolgok sokszor felkavaróbbak fényképen, mint 

közvetlen élmény formájában‖.  (Sontag, 1981, 189.) 

 

Roland Barthes írja (1985, 133.): „Valaki egyszer azt mondta nekem egy kávéházban, ahol a 

vendégeket nézegettük: Nézze, milyen színtelenek, manapság a képek élőbbek, mint az 

emberek‖. 

 

William J. Mitchell a The Reconfigured Eye (1992) találó című kötetében a posztfotografikus 

elnevezést használja a fotográfia korszakát követő máig tartó időszakra.  
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Mitchell az 1839-től 1989-ig terjedő időszakot tekinti a fotográfia korszakának, amelynek 

kezdetét a papíralapú fénykép megszületéséhez, és Paul Delaroche közismert kijelentéséhez 

köti, miszerint a festészet elhalálozott („La peinture est morte‖), hiszen nem képes 

versenyezni a fotó valósághűségével. A fotográfia korszakának végét és egyúttal a 

posztfotografikus kor kezdetét pedig a PhotoShop megjelenéséhez kapcsolja, amellyel 

világossá teszi, hogy elhatárolásával a digitális képalkotás révén a fotó valóságában, a kép és 

valóság viszonyában bekövetkező változásra utal.  

Mitchell megkülönböztetve a valóságot leképező hagyományos fotóktól pszeudo-képeknek 

(Mitchell, 1994, Lehman, 2001, 6) nevezi a nem‐valóságost ábrázoló vagy a valóság 

elemeiből összeállított képeket, amelyek fiktív, nem létező világot ábrázolnak a valóság 

illúzióját keltve. A képi manipuláció útján a realitás illúzióját keltő álvalóság teremtése 

önmagában véve nem új, számos példát találunk erre a korábbi időszakokból is, 

panorámaképektől a már korai fotókon is megjelenő szellemábrázolásokon, kicserélt vagy 

éppen „levágott‖ fejű alakokon át a politikai képhamisításokig. A digitális technika és 

környezet azonban jelentősen megkönnyítette, leegyszerűsítette és magasabb szintre emelte a 

képek manipulációs lehetőségeit, virtuális valóságok megjelenítését. Mivel a kép feldolgozása 

is digitálisan történik (például a kép tónusának, színének, kontrasztjának… beállítása), 

feldolgozás és manipuláció nehezen elválaszthatók, határaik összemosódnak. Nem kevésbé 

nehezen határozható meg a határ eredeti és másolat, kép és nyersanyag, vagy alkotó és 

felhasználó között. A digitális kép korlátlanul, minőségromlás nélkül másolható, ugyanakkor 

a digitális szerkesztés révén számtalan változatban létrehozható, amelyek közül már nehezen 

megmondható, melyik volt az eredeti.  

 

„Ha az információt vagy a médiatartalmakat egy vonathoz hasonlítanánk, azt 

mondhatnánk, mindegyik befogadó egy-egy állomás. Az információ megérkezik, más 

információkkal remixelődik, majd az új csomag tovább utazik más célok felé, ahol a 

folyamat aztán újra lejátszódik.‖ (Manovich, 2007,80) 

 

A digitális kép esetében nem beszélhetünk kész, befejezett, vagy végleges képről, bárki, a 

számára elérhető digitális képet tetszése szerint alakíthatja, és nyersanyagként használhatja fel 

újabb képek készítéséhez.  

 

„…így fel kell adnunk a stabil, maradandó, befejezett művekkel benépesített művészeti 

világ hagyományos fogalmát és fel kell cserélnünk egy olyannal, amely elismeri a 

mutációt és a változatok proliferácóját ‐ akárcsak az orális epikus költészet. A képek 

tartalmáért tanúsított szerzői felelősség, a jelentés szerző általi meghatározása és a 

szerzői presztízs fogalma ennek megfelelően leszűkül.‖ (Mitchell, 1994, idézi Lehmann, 

2001, 9) 

 

A digitalizálás a kontextusból kiemelt képi információ tömeges továbbításának lehetőségét 

adja. Erre is találunk példákat a digitalizációt megelőző időszakból is, a technikai 

sokszorosíthatóság korszakából. Azonban a digitális képhasználatban, ahogy az eredetiség, 

úgy az eredeti kontextus is lényegét veszítheti, eliminálódhat (context collapse). A digitális 

kép kontextus-független, manipulálható tulajdonságai lényegében végtelen változat, 

interpretáció és korlátlan felhasználási mód lehetőségét foglalják magukba. 

 

„A digitális képeket akkor tudjuk legjobban megragadni, ha sem nem rituális 

objektumokként (mint a vallási festményeket), sem nem a tömegfogyasztás tárgyaiként 

(mint a fényképeket és a nyomtatott képeket Walter Benjamin analízise szerint), hanem 

mint a világot körülölelő nagysebességű hálózatokon cirkáló információ‐
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fragmentumokat fogjuk fel, amelyek letölthetők, transzformálhatók és 

újrakombinálhatók akárcsak a DNS, hogy saját dinamikával és értékkel rendelkező új 

intellektuális struktúrákat lehessen belőlük előállítani (hasonló karakterrel 

rendelkeznek a szövegszerkesztővel manipulált szövegfragmentumok és a számítógépes 

rendszerekkel manipulált hanggyűjtemények)." (Seel, 1995, idézi Lehmann, 2001) 

 

Képkutatás 

 

A képek az emberi kultúra kezdetétől informálnak a korról és a társadalomról, amelyben 

keletkeztek. A képekkel kapcsolatos ismereteink a mindenkori használóról, a használat 

módjáról, a kép létrejöttének társadalmi körülményeiről, és magáról a képről mint 

megismerési formáról szólnak. A fotográfia megszületésével a világ megismerésének és 

interpretálásának új eszközét és egyben forrását bocsátotta rendelkezésre. A korai fotográfia 

központi tárgya az ember. A portré demokratizálódásával tömegesen készülő egyéni és 

csoport-képek mellett megjelennek a művészi portrék (Nadar, Henri-Victor Regnault, Julia 

Margaret Cameron, David Octavius Hill, Robert Adamson, Camille Silvy, Matthew B. 

Brady), melyek a portré alanyát egy társadalmilag definiált helyzetben mutatják meg, 

információt hordoznak többek közt a társadalmi rétegződésről, a nemek közötti 

egyenlőtlenségről, a társadalmi szerepelvárásokról, az uralkodó stílusról, divatról, a presztízs 

ismertetőjegyeiről, státusszimbólumokról. A korai fotográfia a portré mellett az életkép, 

esemény-dokumentáció, a képi tudósítás (Atget, Lartigue, Carl Ferdinand Stelzner, Giuseppe 

Primoli, Jacob A. Riis, Weegee, Lewis W. Hine), hadi tudósítás (Roger Fenton, Timothy O‘ 

Sullivan, Alexander Gardner), a képes úti beszámoló (Maxime Du Camp, Felice A. Beato, 

James Robertson, John Thomson) feladatát látta el, egyúttal vizuális információkat 

szolgáltatott az ismeretterjesztés, és a tudomány, a régészet vagy az etnográfia számára. A 19. 

század közepétől a fényképekkel gazdagon illusztrált folyóiratok (az amerikai Life, a Time és 

a Fortune, az angol Picture Post, a francia Vu) hasábjain megszületik a sajtó- és riportfotó. 19. 

század végén és a 20. század elején, a kolonializmus révén megnövekedett a fotográfiai 

érdeklődés a távoli tájak és egzotikus kultúrák iránt, és ugyanebben az időben terjedtek el a 

társadalom perifériáin élő közösségek életét bemutató fotósorozatok is. A 19. század végétől a 

fotográfia szociológiai indíttatású és érzékenységű alkotásai részben a sajtó- és riportfotó 

(Alfred Eisenstaedt, Erick Salamon, Margaret Bourke-White, Walker Evans, Elliot Erwitt, 

Eugene Smith, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour), részben a művészi 

fényképezés (Eugéne Atget, Robert Doisneau, Willy Ronis, Henri Cartier-Bresson, Weegee, 

August Sander, André Kertész, Brassaï) körébe tartoznak. Az 1929-ben bekövetkező 

világgazdasági válság idején az amerikai kormány fényképészeket szerződtetett, hogy a 

válság sújtotta területeken rögzítsék a látottakat. Arthur Rothstein, Walker Evans, Dorothea 

Lange, Russel Lee, Ben Shan, Arthur S. Siegel 1935 és 1943 között járták Amerika államait, 

hogy megörökítsék a válság nyomait és a földművesek életkörülményeit, tragikus helyzetét. 

Az egyik legnagyobb szabású és hatású szociológiai tartalmú fotókiállítást The Family of 

Man (Az ember családja) címmel 1955-ben a New York-i Modern Művészetek Múzeumában 

rendezték meg először, aztán a hatvanas években 38 országban mutatták be. A rendezvény 

megálmodója és kurátora Edward Steichen amerikai fotográfus, a múzeum fotórészlegének 

vezetője volt. A fotógyűjtemény különböző kultúrákban kíséri végig az emberi sorsot a 

születéstől a halálig. A kiállításon szereplő 273 fotós 503 képe között találjuk Ansel Adams, 

Eugène Atget, Margaret Bourke-White, Bill Brandt, Werner Bischof, Brassaï, Robert Capa, 

Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Alfred Eisenstaedt, Elliott Erwitt, Andreas 

Feininger, Fritz Goro, Ernst Haas, Dorothea Lange, August Sander vagy William Eugene 

Smith fotográfiáit. 1994 óta Clervaux kastélyában állandó kiállításként tekinthető meg az 

eredeti kiállítás anyaga. A 20. század második felének nagy hatású fotósorozatai közül csak 
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néhányat kiemelve, Robert Frank fotográfus 1958-ban publikálta Franciaországban, 1959-ben 

pedig az Egyesült Államokban The Americans (Az amerikaiak) című nagy hatású könyvét, 

amelyben fotóin keresztül az amerikai élet felszíne alá viszi a néző tekintetét. Diana Arbus 

marginalizálódott, deviáns emberekről, kábítószeresekről, nyomorékokról készítette 

riportfotóit.  

 

„Vannak dolgok, amelyekről eddig senki sem kívánt tudomást venni. Fényképeim most 

arra kényszerítik az embereket, hogy ezekkel a dolgokkal is szembenézzenek.‖ (Diana 

Arbust idézi Beaton-Buckland, 1875, 244. idézi Szilágyi, 1982, 107.) 

 

Nan Goldin kíméletlen őszinteségű sorozataiban saját szexuális függőségét és a manhattani 

fiatal művészek szexuális és kábítószeres élményekkel kísérletező, bohém, normaszegő 

szubkultúráját, prostituáltakat, transzszexuálisokat, a drog és az Aids társadalmi hatását 

mutatta be. Margaret Morton 1989 óta teljes elkötelezettséggel fotózza a New York-i 

hajléktalanok mindennapjait. A társadalmi-dokumentarista fotográfia jelenkori 

produktumairól az évente megrendezésre kerülő World Press Photo vándorkiállítás ad számot. 

A 19. század végétől a művészi fotó és a sajtó-, riportfotó szociológiai témákkal átitatott képei 

mellett az 1888-tól kibontakozó „Kodak-kultúra‖ házi archívumai válnak a társadalmi 

ismeretek kimeríthetetlen forrásaivá.  

 

A fotográfia a társadalomtudományos diskurzusban is helyet követel magának. A fotográfia 

társadalomtudományos felhasználásában a megközelítés alapvetően két, bár átjárható kutatási 

irányvonalát a fényképező társadalomkutatók és a kész, talált fényképeket elemző kutatók 

képviselik: 

 

„Az első a fényképek hagyományos használata az adatgyűjtés eszközeként… Vizuális 

szociológusok tanulmányozzák a kultúrában készített fényképeket, legyenek azok 

reklámokban, újságokban vagy családi albumokban. Egyszerűen ennyi a különbség a 

két megközelítés között: míg egyes szociológusok fényképeznek, addig mások már kész 

fényképeket elemeznek, melyeket a családokban vagy intézményi keretekben készítettek 

mások.‖ (Harper, 1988, 55. idézi Emmison, Smith 2000, 2011, 12.) 

 

Az antropológia, az etnológia és az etnográfia már a 19. század végétől használja a fotót 

kutatási eszközként a társadalmi jelenségek, az anyagi kultúra tárgyainak és a közösségi 

viselkedés formáinak rögzítéséhez vagy a verbális szövegek illusztrációjához, sok ezer fotóval 

dokumentálva a különböző népek kultúráját. Gregory Batesonnak és Margaret Meadnek 

klasszikus munkája, a „Balinese Character‖ (A bali karakter) a bali kultúráról való 1936 és 

1939 között végzett fényképes kutatása továbblép a kutatási eszközként használt fotográfia 

addigi gyakorlatán. 

 

„A fényképek általában csak antropológiai munkák illusztratív eszközeként 

funkcionálnak, vagy legjobb esetben is diás utibeszámolóként. Ami Bateson és Mead 

munkáját forradalmivá teszi, az a fényképeknek a kutatás tárgyaként történő 

használata.‖ (Ball és Smith, 1992, 14., idézi Emmison, Smith 2000, 2011, 14.) 

 

Ahogy a társadalmi élet vizuális telítettsége nő, úgy növekszik a társadalomkutatók 

érdeklődése is a kép, a fotográfia iránt. Stasz (1979) és Henry (1986) szerint a szociológia és a 

fényképészet kapcsolatának első korszakát az American Journal of Sociology folyóirat 1896 

és 1916 között megjelent 31 cikkét kísérő 244 fotóillusztráció tükrözi (Emmison, Smith 2000, 
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2011, 10.), amelyek minőségét és tudományos célú használhatóságát azonban 

megkérdőjelezhetőnek tartották: 

 

„Általában, a fényképeket tartalmazó cikkek kétharmadát a mai szociológusok 

megkérdőjeleznék. A durván manipulált képek, ikon-szerű pózok, következetlen ’előtte –

utána’ fotók, nem odaillő portrék, és elnagyolt technikával készített képek ma 

alkalmatlanok lennének részletes kutatási beszámolókra. Jó illusztrációként 

szolgálhatnának viszont egy olyan könyvben, melynek címe az lenne, hogy „Hogyan 

hazudjunk fényképekkel‖, amelyet minden hallgatónak el kéne olvasnia a diploma 

előtt.‖ (Stasz, 1979, 128 idézi Emmison, Smith 2000, 2011, 10.) 

 

1916 után Albion Small, a folyóirat új főszerkesztője a képek visszaszorítását szorgalmazta, 

azzal a céllal, hogy tudományosabb alapra helyezze a szociológiát. A több évtizednyi pangás 

után a szociológia fotográfia iránti fokozottabb érdeklődése a 20. század hatvanas éveitől 

érzékelhető az ún. szubjektivista fordulathoz kapcsolódva, amikor a szimbolikus 

interakcionalizmus, a fenomenológia, az etnometodológia, a dramaturgiai elmélet kerül 

előtérbe. Ebben az időben társadalomtudományi kutatások részeként szociológusok 

fotográfiai projekteket valósítanak meg (Dough Harper, Bill Aron, Phyllis Ewen, Bruce 

Jackson, Mark Rosenberg, Edward Hall, Erwin Zube, Erving Goffman). 

Erving Goffman Gender Advertisements (1979) című munkája kiemelkedő interpretációs 

kísérlet, amelyben a szerző 508 darabból álló elsősorban reklámfotókat, de sajtó- és családi 

fényképeket is tartalmazó fotóanyag elemzése alapján tesz fontos feltételezéseket és 

megállapításokat az emberi viselkedés kifejezéseiről, ritualizált gyakorlatairól, a valós élet 

különböző kontextusaiban felfedezhető társadalmi konvenciók és internalizált definíciók által 

meghatározott női és férfi szerepekről. Goffman szerint a kutató  

 

„felhasználhatja a szem óriási szociális kompetenciáját, és a képek nézőinek [a 

látottakra vonatkozó] konszenzusát. Olyan viselkedési módokat is figyelembe vehet, 

melyek leírására a szavak használata nem lenne elég. Az írott részek a képekre való 

figyelemfelkeltés eszközeként szolgálhatnak, ahelyett hogy teljesen megmagyarázzák 

őket.‖ (Goffman 1979, 25. idézi Emmison, Smith 2000, 2011, 15.) 

 

Stuart Hall (1991) a feketék Nagy-Britanniában való letelepedését dokumentáló fényképeket 

használja fel elemzéséhez. A képek sajtóban, magazinokban való nyilvánossága és eltérő 

kontextusai következtében az eredeti jelentéstartalom módosulását és az értelmezés ebből 

eredő nehézségét hangsúlyozza: 

 

„Nehéz, ha nem lehetetlen ezeknek a képeknek a korábbi jelentéstartalmát 

meghatározni. Mindenesetre az „eredeti igazságtartalmukhoz‖-hoz való eljutás illúzió. 

A fényképek eleve többhangsúlyúak. Nincs semmilyen korábbi, természetes pillanata az 

igazi jelentésnek, melyet érintetlenül hagyott volna elkészítésének és olvasatának 

társadalmi kapcsolatrendszere.‖ (Hall, 1991, 152., idézi Emmison, Smith 2000, 2011, 

18.) 

 

John Scott személyes dokumentumok (levelek, naplók, önéletrajzok) között fényképeket is 

elemez. Scott szerint a fényképekre úgy kell tekinteni, mint „szövegekre, melyek jelentését fel 

kell tárni a többihez hasonlóan‖. (Scott, 1991,185, idézi Emmison, Smith 2000, 2011, 18.) 

 

Felhívja a kutatók figyelmét a fotó hitelességének megkérdőjelezhetőségére. 
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„Például első értelmezéskor egy viktoriánus családról készült kép a divatról, a 

jómódról, a viselkedésről, és a családi viszonyok intimitásáról vagy formalitásáról 

adhat információt. Ehhez hasonlóan, a háttér adhat információt az utcai életről, a 

közlekedésről, és a foglalkozásbeli vagy lakóhelyi szegregációról. De vajon 

megbízhatóak ezek az észrevételek? Lehet, hogy a család a legjobb ruhájában feszít, és 

csak utánoz egy pózt, és vajon milyen szerepe volt a fényképésznek a kép 

elrendezésében?‖ (Scott, 1991, 191., idézi Emmison, Smith 2000, 2011, 18.) 

 

„A fényképész és a fényképalany összejátszottak a stilizált ábrázolás létrehozásában: az 

ülés vagy az állás a hierarchia kifejezésének módjai, és az, hogy az alanyok 

mosolyognak, vagy komolyak a jó hangulatot, vagy a tiszteletreméltóságot ábrázolják… 

A stúdióképek széles körű vizsgálata eltérésekre mutathat rá a fénykép és a valóság 

között: szakadt ruhákat hordó egyének középosztálybeli környezetbe való helyezése 

inkább a társadalmi vágyakozást fejezi ki, mint a beágyazódott társadalmi állapotot.‖ 

(Scott, 1991,191., idézi Emmison, Smith 2000, 2011, 18-19.) 

 

A „szociológus fényképész‖ és a „fényképező szociológus‖ megközelítés mellett a hetvenes 

években születik meg a szociológia és a fotográfia együttműködésének harmadik területe, a 

reflexív vagy kollaboratív fotográfia, amelynek első alkalmazása a Navajo-módszerként 

ismertté vált projekt, amikor Sol Worth és John Adair a navajó indiántörzs tagjait tanították 

meg fényképezni, hogy saját nézőpontjukból mutassák be életüket a fotókon keresztül (1972). 

Az elkészült képeket 1981-ben a chicagói Northwestern Egyetemen megrendezett Exploring 

Society Photographically című kiállításon mutatták be a nagyközönségnek. Jim Hubbard a 80-

as évek elején kezdett bele ―Shooting Back‖ című projektjébe, mely a fényképezőgép mint 

önvédelmi fegyver metaforára épít. Utcagyerekeket tanított meg a fényképezésre, és emellett 

arra, hogyan tudják azt a társadalmi önvédelem céljára felhasználni.  

A 20. század második felétől, a késő modern vagy posztmodern korszakban bekövetkező képi 

fordulat (Gombrich, 1972, 2003; Boehm, 1994; Mitchell, 1992, 1994) a kép 

posztlingvisztikai, posztszemiotikai újrafelfedezésével a humántudományok számára az 

elemzés fontos tárgyává tette a képeket. Roland Barthes 1957-ben megjelent Mythologies 

(Mitológiák) című tanulmánya a kortárs fogyasztói kultúrára jellemző életstílust jelképező 

termékeket (például a Citroen DS) körülvevő és kívánatosabbá tevő önreflexív mítoszok 

innovatív elemzésében a mítoszt „kommunikációs rendszerként‖ vagy „üzenetként‖ értelmezi, 

a „mitológiát‖ pedig a jeltudomány (szemiológia) részeként, amelynek tárgya a „testet-öltött-

eszmék‖ tanulmányozása.‖ 1964-ben jelent meg Éléments de Sémiologie (A szemiológia 

elemei) című munkája, amely a szemiotika legfontosabb kérdéseit foglalja össze. 1967-ben 

kiadott Systéme de la Modé (A divat rendszere) könyvében a ruházatnak mint kifejező 

jelrendszernek az elemzését adja. Susane Sontag On photography (A fényképezésről) című 

esszéjét 1973-ban adták ki először, amelyben a tömegessé váló fényképezés általános 

gyakorlatán keresztül vezeti le a modern, fogyasztói kultúrára jellemző látásmód és a 

látványosság bűvöletében élő modern ember gondolkodásmódjának sajátosságait. A 

fényképezést a fogyasztói társadalom birtoklásvágyával hozza összefüggésbe, a fotográfián 

keresztül a fogyasztói társadalom kritikáját fogalmazza meg. 

 

„Fényképezni annyi, mint birtokba venni a lefényképezett tárgyat.‖ „Minden fénykép 

valóban egy-egy rabul ejtett élmény, s a fényképezőgép eszményi fegyver a bírni-

vágyással teli tudat számára.‖ (Sontag, 1981, 10.) 

  

A 2003-ban megjelent Pain of Others (A szenvedés képei) című, utolsó munkáinak egyikében 

az erőszak, a háború, a katasztrófa, a szenvedés képi megjelenítéséről és ahhoz való 
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viszonyunkról ír, morális elhivatottsággal bírálva a mindent látványosságként befogadó 

látásmódot, és az amerikai politikai és kulturális élet számos aspektusát. (Sontag maga is 

szívesen állt a kamera elé, azaz önmaga is a média alakította képpé vált. Az idős, beteg, 

haldokló Sontagról közölt megrázó fekete-fehér, intim képeket Annie Leibovitz a 

Photographer‘s Life, 1990−2005 című kiállításán, amelyet először 2006-ban a Brooklyn 

Museumban mutattak be, később bejárta a világot.) 

 

„A jelenkor polgárai, az erőszak mint látvány fogyasztói, a kockázatmentes közelség 

szakértői arra nevelődtek, hogy cinikusan nyilatkozzanak az őszinteség lehetőségéről‖ 

(Sontag, 2004) 

 

Sontag és Barthes stimuláló írásai egyaránt inspirációs források a tárgyi kultúra, a szemiotika 

és a kommunikációelmélet kutatói számára és máig meghatározzák a fotóelméleti diskurzust. 

A kultúratudomány szemiotikai megközelítésmódjainak alapja az általános szemiotika 

jelelméletének képekre történő kiterjesztése (Eco, 1972, Teckenberg, 2011, 73.), eszerint a 

fényképek szövegszerűek elemzés és interpretáció tekintetében, amelyben a denotáció precíz, 

szó szerinti, és egyértelmű értelmezése, és a konnotáció tágabb jelentéstartománya tárható fel. 

A szemiotika szellemében a fotó közvetlenül a jelölt (signifié – jelentő), és a kulturális-

történelmi összefüggésben rejlő kódolás által, a képi tartalom szemantikai átültetése által 

nyeri el (signifiant – jelentett) a jelentést (konnotáció). A nyelvet metaforaként használó, 

nyelvészeti, szemiológiai modellt alkalmazó elméletek a különböző jelrendszerek nyelv általi 

meghatározottságát hangsúlyozzák:  

 

„Az emberi üzenetek összes egyéb, másodlagos jellegű típusai [...] különbözőképpen 

függenek a nyelvtől, [...] egyrészt előfeltételük a nyelv elsajátítása, másrészt pedig úgy, 

hogy az emberek vagy ténylegesen, vagy pedig kifejtett módon szavakkal kísérik vagy 

szóbelileg értelmezik az üzenetek egyéb formáit.‖ (R. Jakobson, 1972, 94.) 

 

Barthes több jelentésűnek tekinti a fényképeket, „olyan jelölőknek, melyek a jelöltek ’lebegő 

láncolatát’ hívják életre.‖. Barthes szerint „minden társadalomban vannak különböző 

technikák, melyek a jelöltek lebegő láncolatát megkötik, hogy elkerüljék a bizonytalan jelek 

terrorját; a nyelvi üzenet ezen technikák egyike.‖ (Barthes, 1977 idézi Emmison, Smith 2000, 

2011, 21.). 

A jel és a jelölt konvención alapuló, társadalmilag meghatározott rendszere alapján az 

értelmezés, a kódolás problematikáját, a jelek „olvashatóságának‖ társadalmi feltételeit 

hangsúlyozzák. 

 

„Csak akkor következtetek egy állat földön talált nyomaiból arra, hogy az állat létezik, 

ha megtanultam, hogy a jel és az állat között konvencionális kapcsolat létezik.‖ (Eco 

1972, 199. idézi Teckenberg, 2011, 76.) 

 

A jelölő és jelölt, kép és a valóság változatlan és egyirányú viszonyát kérdőjelezi meg  

Baudrillard szimulákrum-elméletében. A képi reprezentációk, és a szimulákrumokra épülő 

reprezentációk kibélelik valóságunkat, alakítva valóságképünket és egyúttal meghatározzák a 

képekről való gondolkodásunkat is. A valóság szemlélése potenciális fényképek sorozatának 

szemlélése. (Sontag, 1981, 114.) 

 

„Azt a hitelt, amelyet immár lehetetlen valóságként felfogott képeknek tulajdonítani, 

most a képekként, illúzióként felfogott valóságnak tulajdonítják.‖ (Sontag, 1981, 173.) 
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A fotó „hiteltelenítése‖, a valóság objektív rögzíthetőségének megkérdőjelezéséről folyó 

fotóelméleti diskurzus azonban nem jelenti a fénykép társadalomtudományi 

felhasználhatóságának a megkérdőjeleződését is, inkább a fényképpel szemben támasztott 

elvárások módosulásával, a fénykép köré épülő társadalmi-kulturális vonzatai, értelmezése 

révén komplexebb és árnyaltabb kutatói megközelítésekhez vezetett.  

 

„Jogosan feltételezhetjük tehát, hogy a társadalom valamilyen «képe» a fényképek 

tükrében is elénk tárulhat, azaz a fényképek vizsgálata révén a társadalom és az egyén 

jobb megismeréséhez juthatunk közelebb.‖ (Kunt 2003, 133., idézi Szalma, 2009) 

 

A társadalmi gyakorlat vizuális megnyilvánulásainak vizsgálata, a képi tartalmak növekvő 

súlya a társadalomtudományi megközelítésekben új, változó és bizonytalan körvonalú 

tudományágak, vizuális etnográfia és a vizuális antropológia után a vizuális szociológia (az 

angolszász országokban visual sociology, Franciaországban sociologie de l‘image, 

Németországban Medienwirkungsforschung elnevezéssel) kibontakozásához vezetett. 

Legtöbbször Howard Beckert említik a vizuális társadalomkutatás atyjaként, aki először 

próbálta meghatározni a fotográfia relevanciáját a társadalomtudományokban a Studies in the 

Anthropology of Visual Communication folyóiratban megjelent Fotográfia és szociológia 

című cikkében (1974), majd az Exploring Society Photographically című kötetében (1981) 

először foglalta össze a vizuális szociológia keretében folytatott kutatási projekteket. A 

vizuális anyagok társadalomkutatásban történő felhasználásának három alapvető területét 

említi írásában (Becker, 1974, 2000): 

 

1. a nemverbális adatok későbbi elemzése céljából történő rögzítése (például 

Birdwhistell, Ekman, Hall, Lennard kutatásában a gesztusnyelv és a testmozdulatok 

bemutatása) 

2. a „bennszülött látásmód‖ vizuális termékeinek elemzése (például a Worth-Adair 

(1972) ún. navahó-módszere) 

3. a múlt dokumentumaiként funkcionáló fényképek elemzése, amely irányulhat nem 

művészi, hivatásos vagy amatőr fotókra, családi albumok képeire (például Michael 

Lesy Wisconsin Death Trip (1973) című könyvében Charles Van Schaick hivatásos 

fényképész Black River Falls-ban készített fotóit elemzi, vagy Richard Chalfen, aki 

privát fényképeket vizsgál)  

 

Ugyanakkor Becker az említett cikkben a szociológia és a fotográfia szorosabb 

együttműködését, a fényképező szociológus és a szociológus fényképész közeledő, illetve 

egybeeső kutatói tevékenységével egy újfajta megközelítést ajánl. A társadalomkutatás 

vizuális megközelítését a „megalapozott elmélet‖ (grounded theory) elve alapján gondolja, 

amelyben az adatgyűjtés és adatelemzés nem két különálló része a kutatásnak, hanem az 

elemzés folyamatos és egyidejű az adatgyűjtéssel. 

 

„Ahogy halad előre a munka, a fotós egyre érzékenyebben fog reagálni ötleteinek 

vizuális képeire, melyek felismeréseit tartalmazzák és közvetítik… Az elméletei segítik 

majd, hogy lefényképezze azt, amit korábban kihagyott volna. Ezzel egy időben a fotók 

is irányítják az elmélet alakulását, és a képek és az ötletek közelebb és közelebb 

kerülnek majd egymáshoz.‖ (Becker, 1974, 14., idézi Emmison, Smith 2000, 2011, 11.) 

„egyre átfogóbb modelleket állít fel, olyan mintázatokba és sorozatokba rendezi a 

vizuális anyagot, amelyek az állítások és oksági kijelentések vizuális analogonjának 

tekinthetők‖. (Becker, 1974, idézi Wessely, 2011, 129.) 
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Jon Wagner 1979-ben szerkesztett Az információ képei (Images of Information: Still 

Photography in the Social Sciences) című kötetében a fényképezés társadalomtudományi 

használatának öt területét jelöli meg: a fénykép alkalmazását az interjúkészítés, az 

adatrögzítés során, a nem kutatók által készített fényképek tartalomelemzését, a „bennszülött 

fényképezést‖ a vizsgálni kívánt csoport tagjainak kezébe adott fényképezőgépekkel és a 

dokumentáló vagy narratív fotográfiát. 

Douglas Harper Vizuális szociológia című írásában (1988) a fényképezés „tudományos‖, 

„narratív‖, „reflexív‖ és „fenomenológiai‖ módszertani keretét különbözteti meg.  

A tudományos kategória a fényképek adatrögzítő eszközként való használata, a narratív mód a 

társadalmi élet természetes folyamatának fotográfiai megörökítése, a reflexív mód az interjú 

során a vizsgált alany bevonása a képek értelmezésébe, a fenomenológiai mód pedig a kutató 

személyes szubjektív érzelmeinek és gondolatainak előhívása a személyes tartalmú képek 

által. Az említett tipológiák tartalmaznak megkérdőjelezhető elemeket, átfedéseket, nem 

pontosan körvonalazott kategóriákat. A fényképhasználat módozatai nem feltétlenül zárják ki 

egymást, inkább ugyanannak a gyakorlatnak különböző megnyilvánulásai. (Emmison, Smith 

2000, 2011) 

A Theo Ban Leeuwen, Carey Jewitt által szerkesztett Handbook of Visual Analysis (A 

vizuális elemzés kézikönyve, 2000) című gyűjteményes kötet és Gillian Rose Visual 

Methodologies (Vizuális metodológiák, 2001) című munkája a szaktudományok 

(pszichológia, szemiotika, kultúrakutatás, antropológia, médiakutatás) közötti szorosabb 

együttműködés eredményeképpen a képi megjelenítés elemzésének kialakulóban lévő inter-

diszciplináris és multidiszciplináris megközelítését jelzik (Pink, 2005). 

 

Napjainkban a mindennapi életet átható képhasználat, az újabb és újabb médiumok és 

eszközök innovációja a társadalmi élet vizuális tartalmainak expanzióját eredményezi.  

 

„A társadalmi struktúra alapvető, mély, meghatározó és rejtett tulajdonságai, illetve a 

társadalom működésének törvényszerűségei egyre inkább meg fognak mutatkozni a 

társadalmi jelenségek megfigyelhető felszínén.‖ (Sztompka, 2011) 

 

A legutóbbi időkben a társadalomtudományi érdeklődés a rendkívül dinamikusan és széles 

körben elterjedt közösségi média felé fordult. A közösségi hálózatok a szociális interakció új 

színterévé, és egyúttal a mindennapi vizuális fogyasztás közegévé váltak. Képi tartalmaik és a 

résztvevők képhasználati szokásai gazdag információkat szolgáltatnak a vizuális 

megközelítésű társadalomkutatások számára is. 

 

Személyes vagy privát fotográfia 

 

A fotográfia az elmúlt században mindent átható gyakorlattá vált, amelyben ma már 

mindannyian – Barthes fogalmaival élve – Operatorként (készítőként), Spectatorként 

(nézőként) és Spectrumként (témaként) egyaránt részt veszünk. A fényképezés és 

fényképezkedés széles körű elterjedésével és hatalmas mennyiségű produktumával a privát 

fotográfia is bekerült a társadalomtudományok érdeklődési körébe. 

 

„Nem véletlen, hogy folkloristákat, antropológusokat és más tudományágak képviselőit 

vonzza magához e nyersanyag, hiszen egyrészt megfogalmazódik benne sok, a 

társadalmi és a magánéletre vonatkozó vélemény, másrészt számtalan adatot hordoznak 

a kultúráról.‖ (Musello 1984, 27.) 
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Szociológiai meghatározottsága alapján általános felosztás szerint a fénykép(ezés) a 

hivatásos, az amatőr, és a privát fotográfia körébe sorolható. A személyes vagy privát 

fotográfia rendkívül kiterjedt körébe amatőr fényképek, snapshotok, házi, otthoni, családi 

fotók tartoznak. Az otthoni vagy házi fotográfia (home photography, domestic photography) 

kifejezés a hétköznapi emberek magáncélú fényképezési gyakorlatát öleli fel. A képek az 

emberek magánszférájához tartoznak, egy részük otthonaikban, vagy ismerőseik otthonában 

készül, más részük viszont otthonaiktól távol, utazásaik, nyaralásaik idején, amelyek azután 

készítőikkel együtt hazatérnek és használatuk, tárolásuk, megosztásuk az otthon terében zajlik 

(Slater, 1995). A házi fényképek többnyire családi képek (family photography), gyakran a 

családtagok a képek készítői és tárgyai is. A házi fotóarchívumokban azonban nagy számban 

találunk olyan fényképeket is, amelyek hivatásos fotográfusok munkái. A legkorábbról őrzött 

fényképek műtermi felvételek, mivel alkotóik, a fényképkészítés szakértői még viszonylag 

kevesen voltak, nagyobb arányuk a nagyvárosokra volt jellemző. Később a fényképészek 

„magukkal vitték műtermüket‖ és a műtermi beállításokhoz hasonló képeket készítettek a 

várostól távolabb eső vidékeken is, a privát fényképek mennyiségének növekedését 

eredményezve. De a későbbi privát fényképarchívumok is bőven tartalmaznak professzionális 

fényképeket, sőt az emberi élet kiemelkedő jelentőségű, reprezentatív momentumainál, az 

átmenet rítusainál és az ezeket kísérő ünnepek alkalmával (keresztelő, áldozás, ballagás, 

esküvő…) gyakran professzionális fotográfust kérnek fel az események megörökítésére.  

Ugyanakkor ezeknek a képeknek a használata is szűkebb közösségben, rokonok, barátok, 

közeli ismerősök körében történik.  

 

Boerdam-Martinius meghatározása szerint a privát fotók olyan képek, amelyek 

megnevezhetők „témájukkal és azzal a társas környezettel, amelyben felhasználásra kerülnek. 

Az első definíció szerint minden fénykép családi fényképnek minősül, amin rokonok vagy 

családtagok szerepelnek. A második szerint minden fénykép, amelyet a család megőriz és 

olykor nézeget, családi fénykép.‖ (Boerdam-Martinius, 2000) 

 

Musello szerint a családi fényképet „a család használja a család életének dokumentálására‖. 

(Musello 1984, 49.) 

 

Az elnevezésekben az otthoni a közös élettérre, a személyes élethez tartozó tárgyak, emlékek 

gyűjtőhelyére, a családi pedig a fotográfiai gyakorlat szociális kontextusára, valamint a család 

társadalmi értékére utal. Ugyanakkor az otthoni vagy házi fotográfia nem feltétlenül családi, 

magába foglal olyan képeket, amelyek nem családos, egyedülálló emberek, vagy a privát 

szféra szűk körébe tartozó barátok magánéletét reprezentálják. Szintén gyakran szinonimaként 

használatos elnevezés a snapshot fotográfia (snapshot photography), amely szintén a házi, 

otthoni, vagy privát fotográfia részét képezi. A kifejezés eredetileg egy brit vadászati 

kifejezés az 1860-as évekből, amelynek a jelentése a csípőből tüzel, gyorsan, kapásból reagál 

kifejezésekkel írható körül, fotográfiai alkalmazása az automata kamerákkal való fényképezés 

instant jellegére utal. Az 1880-as évek első tömegesen gyártott fényképezőgépeiben nem volt 

kereső, így használóik nem is igen tudtak máshogy, mint különösebb tervezés nélkül 

„csípőből tüzelni‖ kameráikkal. (Sarvas, Frohlich, 2011) 

A snapshotok a történések folyamatában elkapott pillanatképek, a „Kodak kultúra‖ termékei, 

a „polaroid emberek‖ kattintgatásainak produktumai, (Chalfen, 1987) melyek szintén a házi, 

otthoni vagy privát fotográfia részét képezik. 

Richard Chalfen Snapshot Versions of Life (1987) című munkájában snapshotoknak nevezi az 

általa vizsgált privát fényképeket, amelyek meghatározása szerint olyan személyes tárgyú 

fényképek, amelyek nem a fotográfia intézményes keretei között, nem professzionális céllal, 

nem a nagy nyilvánosság számára készülnek, előállításuk, használatuk és értelmezésük 
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egyaránt az interperszonális kommunikáció privát közegében történik (Chalfen, 1981), 

elválaszthatatlanul beágyazódva annak szociális és szimbolikus kontextusaiba.  

A snapshotot az egyszerűség és a gyorsaság jellemzi minden tekintetben, a kép 

létrehozásában, sokszorosíthatóságában éppúgy, mint a képmutogatásban, képnézegetésben, 

befogadásban, megértésben. 

 

A privát fotó nem tekinthető művészeti műfajnak, hiszen a képek általában nem művészi 

intencióval készülnek, és azért sem, mert besorolásukhoz nincs egyértelműen kijelölt keret- és 

szabályrendszer. A műfaji besorolást megnehezíti az is, hogy a privát képek az idő és a hely 

változásával művészi, dokumentum, vagy tudományos képpé válhatnak, a képhasználattól 

függően (Bán, 2000, 154-173.) 

Ennek ellenére használatmódjuk és látásmódjuk alapján mégis elkülöníthető csoportot 

alkotnak. Használatmódjuk privát használat, elsődlegesen magán célra, privát érdeklődésre 

számot tartó témákat, eseményeket dokumentálnak. Látásmódjuk a fénykép hitelességében és 

dokumentáló erejében, az ott volt noémájában (Barthes, 1985) gyökerezik, miszerint annak, 

ami a képen van, akkor valóban ott kellett lennie, meg kellett történnie ahhoz, hogy a képen 

lehessen.  

 

„A fényképészeti gyakorlatban… az amatőr veszi át a profi helyét, mert ő áll közelebb a 

Fotográfia noémájához.‖ (Barthes, 1985, 112) 

 

Céljuk megörökíteni a pillanatot, rögzíteni, megmutathatóvá tenni. E megmutathatóság és 

megmutatás a privát fénykép lényegi sajátossága. Ebből az elsődleges célból, másrészt a 

tömeges fényképezésre gyártott automata kamerák technikai rendszeréből következik a privát 

fotó kompozíciós jellegzetessége, többségük centrális és gyakran szimmetrikus kompozíció, 

amely középre rendezi a fontos momentumot, a megmutatni kívánt témát. A kompozíciót a 

funkció hozza létre. A fotó tehát elsősorban a megmutatni kívánt tartalmakat mutatja meg, de 

ugyanakkor számos olyan elemet is tartalmaz, mely a kép készítőjének és alanyainak 

szándékán kívül egyszerűen csak „ott volt‖, és ezáltal rögzítésre kerülve később, más 

kontextusban, például a társadalomkutató számára válik érdekessé és fontossá. 

Nemcsak tárgyukat dokumentálják, hanem a közeget is, amelyben keletkeztek. A privát fotó 

sajátos paradoxona, hogy személyes, hiszen személyes környezetünket, tárgyainkat, 

kapcsolatainkat jeleníti meg, ugyanakkor a sematikus, sablonos megvalósítás révén 

személytelen. Személyességgel a dokumentálthoz való viszonyulásunk, tudásunk, emlékeink 

és érzelmeink töltik fel (Horányi, 2000). 

 

A személyes fotográfia mint a társadalmi gyakorlat, jelenségek, struktúrák, törvényszerűségek 

képi szimbolikus lenyomata a társadalomtudományok kimeríthetetlen vizuális forrása. 

A privát fotográfia társadalomtudományi megközelítése az 1930-as évekig, Walter Benjamin 

írásaiig vezethető vissza, a vonatkozó irodalom zöme azonban a 70-es évektől jelent meg, és a 

családi fényképezésre irányult. 

A fényképezés tömegesedésével a hatalmas mennyiségben termelődő képek nagyobbik része 

nem a művészet területén keletkezik. A fotográfia megközelítésében ennek ellenére a 

művészeti, esztétikai megközelítésmód vált uralkodóvá. Pierre Bourdieu fotográfiával 

foglalkozó elmélete (1965) azonban nem esztétikai megközelítésben tárgyalja a fotót, hanem 

a fotó funkcionalitását, használatát hangsúlyozza. Elméletében a fotográfia öt funkcióját 

különbözteti meg: 

 védekezés az idő ellen – jelenvalóvá teszi azt, ami időben már elmúlt 

 kommunikáció – a társadalom tagjai, csoportjai közötti kommunikációt segíti elő (távoli 

családtagoknak elküldött jeles alkalmakról készült fényképek révén) 
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 önmegvalósítás 

 társadalmi presztízs kifejezése 

 szórakozás – menekülés a hétköznapi valóság elöl 

 

Bourdieu szerint a társadalom szabályrendszere érvényesül a fotográfiában is, a funkció ezért 

alapkérdés a fotó esetében. Bourdieu az említett funkciók közül a fénykép és a fényképezés 

kommunikációban betöltött szerepét hangsúlyozza, és következésképp a családi funkciót 

emeli ki, amely a fotó rituális használatával, a család számára fontos események 

megörökítésével a család vagy az adott közösség összetartását, összetartozását erősíti. Az 

összetartozás, az integráló funkció szorosan összefügg az egyéni és családi identitás 

kialakításával és formálásával (Bourdieu, 1965).  

 

A családi funkció a fénykép legősibb és legelterjedtebb funkciója. A fényképezés a családi 

élet részévé vált. Sontag 1973-ban megjelent esszéjében (On photography) írja egy 

szociológiai vizsgálatra hivatkozva, hogy a legtöbb francia háztartásban van legalább egy 

fényképezőgép, és ennek kétszeres a valószínűsége a gyerekes családok esetében (Sontag, 

1881, 15.). A rendkívül gyors technikai fejlődés nyomán összhangban a társadalmi igénnyel a 

fényképezés elterjedtsége tovább szélesedve a fotográfia demokratizálódásához vezetett.  

 

„A fényképekből minden család arcképkrónikát szerkeszt magáról – hordozható 

képkészletet, amely a család összetartozásáról tanúskodik.‖ (Sontag, 1981, 15.) 

 

Az iparosodás következtében bekövetkező társadalmi változások a család intézményében is 

éreztették hatásukat. Sontag a fénykép integráló szerepének kiemelt jelentőségét 

hangsúlyozza, miközben éles szavai több mint száznegyven évvel később, jelenkorunk 

súlyosbodó problémáit vetítik elénk: 

 

„A fényképezés éppen akkor válik a családi élet szertartásává, amikor Európa és 

Amerika iparosodó országaiban sebészkés alá kerül a család intézménye. Miközben a 

nagycsaládból kiválik a kiscsalád, ez a nyomasztó zárt egység, megjelenik a fénykép, 

hogy megörökítse és jelképesen helyreállítsa a családi élet folytonosságát és már-már 

megsemmisülő kiterjedtségét. A fényképek, ezek a kísértetnyomok jelképezik a szétszórt 

rokonság jelenlétét. A családi fényképalbumban rendszerint benne van a kiterjedt 

család, melyből többnyire nem is maradt egyéb.‖ (Sontag, 1981, 15.) 

 

Kallmich (1977), Kunde, Wawrzyn (1979) és Rambow (1979), Musello (1979) tanulmányai, 

valamint Günter (1980) írásai az „Alltag‖ (Mindennapok) címet viselő szociáldokumentarista 

évkönyvben a társadalmi gyakorlatról, a mindennapok minőségéről közölnek 

megállapításokat a családi fényképekre fókuszálva (Teckenberg, 2011). 

 

Richard Chalfen mérföldkőnek számító Snapshot Versions of Life (1987) című munkájában 

kommunikációelméleti perspektívából közelíti meg a személyes fényképeket, melyeket az 

önkifejezés és az interperszonális kommunikáció vizuális kifejezéseként vizsgál. A családi 

fotókat egy elképzelt emberi élet idővonalára fűzi fel, a gyermek születésétől az ő 

gyermekének születéséig, amikor is a fotográfiai reprezentációval kísért életciklus 

újrakezdődik. Ebből a hipotetikus létidőből azonban kimaradnak az élet árnyoldalai, negatív 

eseményei és történései, a nyomorúság, a betegség, vagy a halál, de nem dokumentálják, és 

nem őrzik a családi viszályokat, a válást, a család felbomlását, a megszűnő kapcsolatok sem, 

ahogyan általában a családi fényképalbumok sem. Ha vannak szomorú pillanatokat 

megörökítőek, azok többnyire szentimentális és nosztalgikus hatást keltenek.  
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Személyességük és a személyes használat ellenére mégis inkább kifelé reprezentálják a család 

idealizált, a társadalmi elvárásokhoz igazodó életét. A családi fényképalbum így a személy 

másoknak megjelenített egyéni, családi és kulturális identitásépítésének eszköze. 

 

„A szelekciót a fényképezésnél maguk az alkalmak jelenthetik. A témáknak van egy 

képzeletbeli listája: mit szabad fényképezni és mit nem. Érthető, ha ezen a virtuális 

listán csak a boldogság, illetve csak az szerepelhet, ami a családi memória 

örökülhagyásához fontos.‖ (Bogdán 1999, 91, idézi Szalma, 2009, 8.) 

 

A fénykép „csak azokat a pillanatokat rögzíti, amelyeket ünnepélyességük kiszakít az 

időbeli áramlásból‖ (Bourdieu, 1982, 228.) 

 

Frank Heidtmann (1981) a privát fényképezés motívumait keresve az individuális és szociál-

kommunikatív szükségletek kielégítését hangsúlyozza. Az individuális szükségleteken az 

értékelés és elismerés igényét érti, és ezzel összefüggő momentumokat, státuszt, tekintélyt, 

hatalmat. Sontag írja a fényképezésről: „Jobbára társadalmi rítus ez, védekezés a szorongás 

ellen, és a hatalom gyakorlásának eszköze.‖ (Sontag, 1981, 14) 

 

A privát fotó az egyén individuális és szociális szükségletének van alárendelve. 

„a szükséglet-kielégítés az amatőr-fotográfia eszközeivel a saját, társadalmilag alakított lénye 

bemutatásával egy általánosan emberi vonás, pszicho-szociális „jelmezünk‖ része.‖ 

(Heidtmann, 2000) 

 

Julia Hirsch szerint a családi fényképek a festészet, a reneszánsz családi portré hagyományát 

átörökítve három ősi metafora köré szerveződnek: a család mint anyagi kötelék, azaz az 

összetartás a családi vagyonban gyökerezik, a család mint lelki kötelék, az erkölcsi, lelki 

értékközösségen alapul, és a család mint érzelmi kötelék a szeretetre és gondoskodásra épül. 

Funkciójuk, hogy fenntartsák a család egységének, összetartásának képzetét (Hirsch, 2000). 

 

A privát fotográfia másik fontos aspektusa integrációs funkciója mellett, de azzal 

összefüggésben a térhez és időhöz való viszonyában rejlik. A privát, vagy otthoni fénykép a 

privát élettérben és létidőben dokumentálja az egyén hétköznapjait és ünnepeit, időhöz és 

térhez kötött élethelyzeteit. 

  

A fényképben „mindig benne van valahogy az idő múlása.‖ „…jóllehet látszólag az 

élők izgékony világához kapcsolódik‖, „minden egyes fénykép parancsolóan eljövendő 

halálomra figyelmeztet‖. (Barthes, 1985, 110.). 

 

„A fotó: a tér és az idő vékony szelete‖, „képzeletben az ember kezébe adja a 

megfoghatatlan múltat‖ (Sontag, 1981, 30.) 

 

A fényképek megállítják és rögzítik az időt, ezzel megbontják folyamatosságát, 

szegmentálják, és szelektálják, az emberi élet fényképezhető, fényképezendő, illetve nem 

fényképezhető, nem fényképezendő szakaszaira (Szalma, 2009, 4.). 

 

 „Míg a naptár (s tegyük hozzá, az óra) egyenlő egységek, azaz mennyiségek szerint 

tagolja az időt, addig a szertartások megbontják folyamatosságát, különféle 

minőségekre darabolják: ünnepi, rituális fázisokra, a «szent» szakaszaira.‖ (Fejős 

2000, 13., idézi Szalma, 2009, 4.) 
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„Az ember nem fényképez le bármit – vagy ha úgy tetszik – nem minden alkalmas arra, 

hogy lefényképezzék: ez az axióma, amely minden ítéletben való implicit jelenlétével 

elegendően bizonyítja: az esztétikai ítéleteket nem az önkényesség, hanem – akárcsak a 

gyakorlatot – kulturális modellek irányítják.‖ (Bourdieu, 1982, 234.) 

 

A családi fényképalbumba rendezett képek lineárisan és ciklikusan is dokumentálják az 

egyéni, illetve családi időt. A fényképek lineáris elrendezést követve, a múlttól a jelen felé 

általában időrendi sorrendben szerepelnek az archívumban. A megörökített események, 

ünnepek vissza-visszatérő témái pedig a ciklikus idő megjelenítései.  

A paraszti-polgári családi fényképek fő témái: az emberélet fordulói (keresztelő, első áldozás, 

ballagás, nagykorúsítás, sorozás, katonaság, házasság, nyugdíjazás, temetés); életszakaszok 

(csecsemőkor, kisgyermekkor, iskolás évek, ifjúkor, legényélet, katonaévek, családalapítás, 

munkásévek, nyugdíjas évek); ünnepnapok (faluünnepek, kortárstalálkozók, családi, egyházi, 

nemzeti ünnepek); valamint a munka, és a szabadidő ábrázolásai.  

A fényképek sorából kibontakozó narratívát, élettörténetet az egyéni szelekció, a rangsorolás, 

a rendezés és a képeket kísérő képaláírások, a dátum, helyszín, alkalom megnevezése és 

egyéb feljegyzések alakítják. 

 

A magánszférát, a családot, az otthont bemutató privát archívum másik hatalmas halmazát az 

utazások, nyaralások képei, a turista fotók képezik. Sontag írja 1973-ban:  

 

„Először esik meg a történelemben, hogy az emberek hosszabb-rövidebb időre 

tömegesen és rendszeresen elhagyják megszokott környezetüket.‖ „Az 1950-es és 60-as 

évek szemtelen amerikai turistájának, ennek a vastagbukszájú nyárspolgárnak a 

legendáját a hetvenes évek elején felváltotta a csordaszellemű japán turista titokzatos 

képe, azé, akit a frissen fölértékelt jen most szabadított ki szigetbörtönéből, s akit 

rendszerint két fényképezőgéppel fölfegyverkezve látni: jobb vállán egy, bal vállán egy.‖ 

(Sontag, 1981, 16-17.).  

 

Ez a társadalmi gyakorlat egyre szélesebb rétegek számára vált elérhetővé, és ma is 

jellemzően hozzátartozik a jóléti társadalmak felsőközép- és felső osztályainak életmódjához, 

igényéhez. Már a hetvenes években is az utazás természetes velejárója volt a fényképezés, ma 

pedig lényegében elképzelhetetlen fényképezőgép nélkül útnak indulni. 

 

„A fénykép megcáfolhatatlanul bizonyítja, hogy az utat megtettük, a programot 

teljesítettük, hogy jól éreztük magunkat.‖ (Sontag, 1981, 16.) 

 

Sontag turista fényképezésről írt gondolatai számos részletében saját érzéseinket és 

tapasztalatainkat látjuk viszont. Az utazás során közvetlenül látott, átélt és tapasztalt 

élményeket szinte háttérbe taszítják a fényképek, a birtoklás, a megszerzés vágyának 

kielégítői, annak konstatálása, hogy „megnéztem, láttam‖, és egyúttal valamiféle kényszer 

feladatmegoldás, sajátos munka- vagy alkotóvágy betöltése. 

 

„A fényképezés, miközben tanúskodik az élményekről, egyszersmind el is utasítja őket, 

hiszen leszűkíti körüket a lencsevégre kívánkozókra, s képpé, emléktárggyá alakítja 

valamennyit. [...]Az utazás már nem egyéb, mint megtervezett fényképszerző 

hadművelet.‖ (Sontag, 1981, 16.) 
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Az utazás élményének megfoghatatlan értékét a fényképek tárgyiasítják, és teszik láthatóvá, 

megoszthatóvá és értékelhetővé a közösség otthon maradt tagjaival, miközben a hatalom, a 

társadalmi presztízs kifejezőivé válnak. 

A fényképezés, és az azzal összefüggő társadalmi cselekvés a közösség által dekódolható 

szimbólumokra, közös kulturális értékekre, hagyományokra épülő rituális kommunikációs 

aktus, amely a szimbólumok reprezentáló funkciója révén a valóság megteremtését és 

fenntartását szolgálja. Ha „a rituális viselkedés azon üzenet hordozója, melyet ismert 

szimbólumai miatt az adott közösség dekódolhat‖ (Szalma, 2009, 9.), és ha „a rítusok 

létrejöttének egyik feltétele […] a hasonló szituációk ismétlődése‖, akkor a fényképezés, a 

fényképezkedés és a fénykép használata egyaránt ritualizált viselkedésmódnak, társadalmilag 

szabályozott szokáscselekménynek tekinthető. (Lammel 1981, 176., Szalma, 2009, 13.) A 

fénykép kommunikációs funkciója az egyén önreprezentációját, egyéni és csoport-, illetve 

családi identitásának kifejezését, és az egyének és csoportok közötti kommunikáció vizuális 

formáját jelenti. Időben és térben egymástól távol lévő egyéneket, csoport-, illetve 

családtagokat köt össze. A család felmenőinek és leszármazottainak összekapcsolásával az 

egymást követő generációk kapcsolattartását, a genealógiai koherenciát teremti és erősíti meg, 

valamint a jövendőbeli családtag beavatásában vesz részt, illetve a közösség földrajzilag 

elkülönülő csoportjainak kommunikációját és integrációját segíti elő, például keresztelőt vagy 

esküvőt megörökítő fényképek küldése és fogadása (a fényképek egy időben képeslapként 

funkcionáltak), és egyúttal a képeken közvetített élmények megosztása révén. A családi 

fotóalbum képei ugyanakkor túlmutatnak a család keretein, „kifelé‖, a tágabb közösségnek 

jelenítik meg a család identitását, kapcsolatrendszerét, társadalmi beágyazottságát. Mivel a 

fénykép az individualizálódás folyamatának felerősödésével egy időben jelent meg, fontos 

szerepet játszik az egyéni identitás megalkotásában és felmutatásában. A fényképek 

felfoghatók narratívumként, amelyek biografikus funkciójuk révén, egyéb szóbeli és írásbeli 

dokumentumokkal együtt felhasználhatók az egyén vagy a család élettörténetének 

kibontásához. 

A fotó az emlékezés eszköze. Hétköznapi tapasztalatunk, hogy egy fénykép múltbeli 

események, élmények felidézésének, illetve felidéződésének kiváltó oka kehet, illetve 

elősegítheti valamely múltbéli esemény felidézését, rekonstruálását. Ebben a folyamatban az 

emlékezés a társas érintkezés alapvető rítusa, kultúrateremtő szociális tevékenység, amelyben 

a fénykép a személyes emlékezés eszköze, emlékezethordozó és emlékezetkonstruáló tárgy, 

és amely a fénykép alapján felidézett történetek, elbeszélések útján válik a közösséget 

összetartó hagyomány, majd a kollektív emlékezet részévé. 

 

 „A fényképezés és a fényképek [...] rendszeresen megörökítik – azaz vizuálisan 

memorizálják – a közösség, illetve az egyén életének egy-egy fontosabb pillanatát, 

valamint a mindennapi élet egy-egy mozzanatát […]‖ (Kunt 2003, 137., idézi Szalma, 

2009, 7.) 

 

„A ráruházott szerepnek megfelelően – azaz hogy a valóság pontos megragadására 

képes –, a kezdetektől fontos eszköze mind az egyéni-kommunikatív, mind a kollektív-

kulturális emlékezetnek.‖ (Béres 2004, 193, idézi Szalma, 2006, 8.) 

 

A privát fényképezés több mint másfél évszázados történetében a személyes fényképalbumok 

alakulásáról egyértelműen elmondható, hogy a fényképezés egyre gyakoribb alkalom, az 

emberi élet egyre több eseménye válik fotográfiai témává, és egyre nő az egy eseményhez 

kapcsolódó fényképek száma is. Míg nagyszüleink gyermekkoráról csupán egy-két műtermi 

fotó tanúskodik, és esküvőjük emlékét is csak, a családi „szentélyben‖ nagy becsben tartott 

fotó őrzi, ma egy kisgyermek fejlődésének minden mozzanatát képek sora örökíti meg és egy 
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mai esküvőn több száz felvételt készít a hivatásos fényképész az ifjú pár és a szertartás 

minden pillanatáról. A fényképalbumba sűrített tér és idő kitágul. A mobilitás erősödésével, 

az egyén bővülő utazási lehetőségei révén, fényképein keresztül egyre nagyobb teret 

„birtokol‖ a kitáruló világból, és a technikai fejlődés, a változó szemléletét, és az emberi élet 

meghosszabbodása következtében egyre szélesedő időintervallumot ölel fel, melynek kezdetét 

az ultrahang-felvételek jelzik.  

 

„Semmi sem állhat ellen a technikai képek eme szívóerejének - nincs olyan művészi, 

tudományos vagy politikai tevékenység, amely ne erre irányulna, nincs olyan 

mindennapi esemény, amely ne akarna fotón, filmen, videoszalagon megöröklődni. Mert 

minden örökre az emlékezetben akar maradni és mindig megismételhető lenni.‖ 

(Flusser, 1990) 

 

„Ma minden avégből létezik, hogy fénykép váljék belőle.‖ (Sontag, 1977, 1981, 32.) 

 

A fényképek mennyiségének növekedésével szükségszerűen együtt jár, hogy a családok 

kevesebb gondot fordítanak az archiválásra, a képek albumokba rendezésére, rendszerezésére, 

datálására, feliratozására, és egyéb feljegyzésekre, nem képesek lépést tartani e téren a 

folyamatosan termelődő fényképdömpinggel. 

A fényképalbumok több mint 150 éves történetéből leszűrhető további tapasztalat, hogy a 

fényképezés expanziója ellenére a fényképhasználat, mind tartalmát, formáját és funkcióját 

tekintve lényegileg viszonylag változatlan képet mutat egészen a 20. század végén elsöprő 

erővel bekövetkező digitális fordulatig.  

 

Mitchell felosztása, amely a kép történetét fotografikus és posztfotografikus korszakra osztja, 

a privát vagy személyes fényképezés szempontjából is érvényes. Az 1839-től 1989-ig terjedő 

időszakot tekinti a fotográfia korszakának, amelynek kezdetét a papíralapú fénykép 

megszületéséhez köti, a posztfotografikus kor kezdetét pedig a PhotoShop megjelenéséhez 

kapcsolja, utalva a digitális képalkotás megjelenésével bekövetkező változásra (Mitchell, 

1992). Sarvas és Frohlich (2011) a privát fényképezést érintő jelentős technikai változás 

szempontjából tovább bontja a fotográfia korszakát, eszerint a fényképezést meghatározó 

technológiai változás a privát fotográfia három fejlődési útvonalát és szakaszát jelöli ki: a 

portré (1839-1888), a Kodak (1888-1990) és a digitális korszakot (1990-től).  

 

 

 
 

2. ábra: A privát fotográfia három technológiai szakasza (Sarvas, Frohlich, 2011, 20.) 
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Az első szakasz, a portré fejlődési útvonalának kezdetét 1830-ra teszik, bár gyökerei korábbra 

nyúlnak vissza, a18. század folyamán érlelődő és bekövetkező társadalmi átalakulásig, amely 

során a feltörekvő polgárság életvitelét, szokásait, ízlését az uralkodó osztályéhoz közelítve az 

arisztokrácia kiváltságait kifejező tevékenységeket, köztük a portréművészet hagyományát is 

igyekszik magáévá tenni. Így a portrékészíttetés egyben szimbólumává is vált annak a 

társadalmi folyamatnak, amelyet a polgárság, illetve a polgári értékrenddel rendelkező, 

individualizálódó személyiség önnön értékeinek és jogainak elismertetéséért vívott. A 

portréfestők megrendelései megsokasodtak, már nem tudták kielégíteni a megnövekedett 

igényeket. Ez a növekvő társadalmi igény pedig gyorsabb és kevésbé költséges megoldást 

követelt ki magának. A képalkotás előfutárai, leképező eljárásai és rajzoló szerkezetei, 

melyek szintén már korábban, a 18. században tettek szert óriási népszerűségre, egyúttal a 

fotográfiai portrékészítés előzményei is. Ilyen képalkotó eljárás többek közt a sziluett (XIV. 

Lajos uralkodása idején született, a király pénzügyminiszteréről, Étienne de Silhouette-ről 

elnevezett fekete kartonból kivágott profilkép), a camera lucida (William Hyde Wollaton által 

1807-ben kifejlesztett rajzolószerkezet, amelyben egy prizma közvetíti a kicsinyített képet a 

rajzolónak) vagy a fizionotrász portré (Gilles-Louis Chrétien 1786-ban kidolgozott eljárása, 

amely egy rajzoló szerkezetet és a rézmetszést egyesíti és gépesíti). És ilyen képalkotó eljárás 

a camera obscura vagy lyukkamera (zárt sötét dobozba egyetlen kis lyukon át behatoló fény 

hatására a szemben lévő falon megjelenik a látvány valósághű, fordított állású képe) is, 

amelynek története még távolabbi múltba, egészen Arisztotelész megfigyeléséig vezet, majd a 

reneszánsz festészetben kerül sor gyakorlati hasznosítására, és aztán a 17. században terjed el 

a rajzolás segédeszközeként. A képalkotó eljárások felgyorsították és olcsóbbá tették a 

portrékészítést, amely már ezeknek az eszközöknek a segítségével mesterséggé, sőt iparággá 

vált. Társadalmi megbecsültségét jelzi, hogy 1793-ban megrendezett kiállításon száz 

fizionotrász portrét állítottak ki, 1795-ben a hatszorosát (Vivarez, 1906, in Szilágyi, 1982, 

46.). A népszerű rajzoló és leképező eljárások azonban még túl sok áttételt és sok kézimunkát 

igényeltek. A vállalkozó szellemű tudósok és feltalálók a külvilág fény útján történő, az 

ember közvetlen közreműködése, illetve hosszantartó művészi munkája nélküli, objektív 

leképezésén munkálkodtak, amelynek alapvető feltételei közül a 19. század elejére kettő már 

adott volt: az optikai rendszer (a camera obscura) és a fényre érzékeny felület (már a 17. 

században ismerték az ezüstsók fényérzékenységét). A harmadik alapvető feltétel 

megvalósulásáig, a létrejövő kép rögzítéséig még három évtizednek kellett eltelnie. A 19. 

század elején egymástól függetlenül többen is a fotográfiai képalkotás kidolgozásán 

fáradoztak, amely az 1820-as és 1830-as évek folyamán először Niepce, majd Daguerre, 

Talbot, Bayard megoldásához vezetett. Miután Daguerre bejelentését követően a francia 

kormány támogatta az új eljárás továbbfejlesztését és elterjedését, az érdeklődés és a kereslet 

olyan mértékű volt, hogy Párizsban már az 1840-es években a „dagerrotipománia‖ 

(daguerréotypomanie) elhatalmasodásáról beszéltek (Sarvas, Frohlich, 2011, 25.). A 

fotográfia első korszakának domináns képalkotó eljárása a dagerrotípia volt, amely a jobb 

lencséknek és anyagoknak köszönhetően az expozíciós idő lecsökkenésével (a több perces 

expozíció 5-8 másodpercre csökkent) a találmány bejelentését követő két év alatt 

praktikusabbá, gyorsabbá és eladhatóbbá vált. Bár a Talbot-féle kálotípia (talbotípia) negatív-

pozitív papírkép-eljárása alternatívát jelentett, és lényegében a később általánossá váló 

negatív-pozitív technológia felfedezése volt, gyengébb minőségű végeredménye miatt az 

1840-es évek portrékészítésében nem tudta felvenni a versenyt a dagerrotípiával. Az 1850-es 

évektől viszont a dagerrotípiát szorította háttérbe sokszorosításra való alkalmatlansága, és az 

egyéb fényképészeti eljárások tökéletesítése. Az 1950-es évektől az akkori leggyorsabb és 

legrészletgazdagabb képet eredményező eljárás a kollodium üvegnegatív, vagy nedves eljárás 

(Frederick Scott Archer, 1850) és az albumin másolópapír kombinációja volt, amely azonnal 

eluralta az arcképkészítést. 1854-ben Disdéri szabadalmaztatta ötletét, a névjegy- vagy 
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vizitkártya portrét, amellyel átütő sikert ért el, és a fényképet tömeges árucikké tette.  

Ötletének lényege, hogy egy lemezre nyolc darab 5,6x8,9 cm-es képet exponált, amellyel a 

fényképezés óriási üzletét, tömegtermelését, valóságos portré-ipart indított el, sokszorosítható 

papírképek előállításával praktikus, gyors és olcsóbb szolgáltatást tudott nyújtani a keresleti 

piac igényeihez illeszkedve a megrendelők széles tömegének. A vizitkártya portré a 19. 

század végéig meghatározta a privát fotográfiát, a képkártyákat a névjegykártyák helyett 

adták, cserélték, gyűjtötték, és kisméretű Bibliákra és imakönyvekre emlékeztető albumokba 

rendezték, melyeket gazdagon díszítettek és otthonuk jól látható helyén tartottak. 

 

„Hiúságunk azon gyengéink, amelyet a legkönnyebb kihasználni. Azok, akik kitalálták, 

hogy a névjegyet felcserélhetik a portréval, ezen ötlet segítségével, akarva-akaratlanul 

aranybányára bukkantak. Akiknek üres a feje, de tömött a zsebe, akik önmaguk 

bálványozásában látják életük értelmét, most végre oly eszközre leltek, amellyel tetszés 

szerint sokszorozhatják meg imádott arcképüket.‖ (Gernsheim, 227, idézi Szilágyi, 

1982, 93.) 

 

„Az emberi lelemény nem találhatott volna a fényképezésnél alkalmasabb eszközt 

milliók arcképének megörökítésére. A fényképészet elmossa a különbséget gazdag és 

szegény ember között. Ez utóbbi mindössze néhány fillérért megrendelheti felesége és 

gyermekei élethű arcképét, amely mitsem tér el attól, amit a legfelkapottabb arcképfestő 

készít Európa koronás főiről.‖ (PN, 1861, 500, idézi Szilágyi, 1982, 115.) 

 

A névjegykártya portré a portrékészítés tömegesedését, demokratizálódását hozta meg. Sok 

szempontból, szociális, kommunikációs, interaktív és önbemutatási funkcióját tekintve a mai 

közösségi hálózatokban használt profilképek előzményének tekinthető, albumba rendezve 

tartalmazta az egyén kapcsolati hálóját, magán- és közéleti kapcsolatainak vizuális 

katalógusát. A 19. század politikai és társadalmi változásai megrendítették a család 

intézményét. Az iparosodás, az urbanizáció következtében kialakult gazdasági viszonyok, és a 

növekvő vasúti hálózattal elérhető megélhetési lehetőségek otthonuktól távoli helyekre 

szólították a családtagokat, rokonokat. Ezek körülmények felerősítették a fotóalbumok 

integráló szerepét, hogy megkíséreljék helyreállítani és fenntartani a családi élet 

folytonosságát, kompenzálni a face-to-face kapcsolatok hiányát. Nem nehéz párhuzamot 

vonni a 21. század társadalmi változásaival, napjainkban az internetes közösségi hálózatok 

töltik be ezt a funkciót, az egyének, csoportok, közösségek között kapcsolatok fenntartását a 

társadalmi mobilitás és az élet dinamikus változásai közepette. 

A portré fejlődési útvonala tehát az 1830-as évek kísérleteitől indulva az első fotografikus kép 

megszületésétől, a fotó technológiai fejlődésén (fém, üveg lemez, papírkép, nedves és száraz 

eljárások) át az egyre nagyobb számban megjelenő fotóműtermek, portréstúdiók üzleti 

szolgáltatásaiig terjed, melyeknek köszönhetően a korszakalkotó találmány, illetve annak 

produktuma elérhetővé válik az emberek számára. A privát fotográfia szempontjából ezt az 

időszakot a fotográfia elérhetővé, megvásárolhatóvá válása jellemzi, és az a fotográfiai 

gyakorlat, amelynek szereplői a műtermet, portréstúdiót az üzleti vállalkozásként működtető 

hivatásos fényképészek és a fotográfiai szolgáltatást igénybe vevő polgári, paraszt-polgári 

családok. A korszak képeinek stílusát tekintve a portréfotó arcképfestészet esztétikai 

szabályait, hagyományát követi. A portréfényképészet és a portréfestészet több szálon 

kötődik. Az új foglalkozás művelői között nagy számban voltak korábban portréfestők, 

miniatűr-, és metszetkészítők. Tapasztalatukat, művészeti látásmódjukat, mesterségbeli 

tudásukat viszik magukkal az újfajta képalkotásba, a beállítások megtervezésébe, 

kompozíciós elképzelésekbe, retusálásba. A követendő arisztokrata családok generációinak 

portrésorozatai évszázados festészeti és esztétikai hagyomány szerint készültek. A fotográfiai 
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portrék ezt a festészeti hagyományt, a reneszánsz portré és családi portré hagyományát 

örökítették át (Hirsch, 2000). A vizitkártya portré megjelenésével tömegessé váló 

portréfényképészet változott az igényeknek megfelelően. A képek az egyéni helyett inkább a 

tipikus bemutatására törekedtek, idővel sablonossá váló háttér előtt és kellékek között, 

hasonló beállításban, idealizáltan jelenítették meg modelljeik társadalmi helyzetét, státuszát, 

foglalkozását. A megrendelőréteg változó társadalmi összetételének, elvárásának, ízlésének 

megfelelően az arcképkészítés az addigi gyakorlatról és művészi kánonról a portrék más 

típusú, tömeges előállítására, és annak megfelelő új szabályrendszer követésére tért át. 

 

„…A fényképészt más törvényszerűségek vezérlik mint a festőt. Kötelezettségei a 

természettel szemben jóval inkább megkötik a kezét, mint a festőét. Képe 

komponálásakor nem függetlenítheti magát a valóságtól, annak hiteles és pontos 

utánzására kell törekednie. Eszközei megkövetelik, hogy mindent közvetítsen. Ha az 

arcra összpontosít, a részletek életlenek maradnak, a kép kedvezőtlen benyomást kelt. 

Egyszer és mindenkorra meg kell békélnie a gondolattal, hogy nem mondhat le az 

összkép hű és pontos utánzásáról. Tisztán kell látnia, hogy művészete abban rejlik, ki 

tudja-e választani a valóság számára felkínált helyzeteiből a legmegfelelőbbet, meg 

tudja-e ezt formálni úgy, hogy ne kerüljön összeütközésbe se a természet, se a művészi 

ábrázolás reá is kötelező törvényeivel. […] Miként a festészet, a fotográfia is csak saját 

esztétikája tükrében vizsgálható.‖ (Disderi, 1862, 260-261., idézi Szilágyi, 1982, 117.)  

 

A privát fényképezés vonatkozásában a fotográfia második szakaszát a Kodak-éra jelenti. Bár 

a fotográfiai eljárások egyszerűsödtek, az 1860-as évektől kikísérletezett száraz eljárások, a 

brómezüstzselatin szárazlemez (Maddox, Kennett, Bennett) megkönnyítette a fényképezést, 

az amatőr fényképezés tömegessé válása azonban csak 1888 után kezdődött el, amikor George 

Eastman feltalálta és piacra dobta az első egyszerű kézikamerát, az első Kodak 

fényképezőgépet, amely 25 dollárba került és 65 milliméteres, tekercselt papírnegatívjára 100 

képet lehetett exponálni. A fényérzékeny emulzióval bevont papírtekercset hamarosan 

leváltotta a celluloid film (Alexander Parkes felfedezése, először a parkesine nevet viselte). 

Eastman H. M. Reichenbach vegyészmérnökkel kísérletezte ki, hogy a celluloidot rugalmassá, 

és tekercselhetővé tegye. A fényérzékeny anyagot hordozó celluloid filmtekercs 

szabadalmaztatására 1889-ben került sor (az elsőbbség a cellulóz film esetében is vitatott). 

Ezután sorra jelentek meg a tekercsfilmmel ellátott tovább egyszerűsített, könnyű és egyre 

olcsóbb Kodak fényképezőgépek. Az előző korszak még kézműves fényképészeti ipara a 

századfordulóra már nagyiparrá lett. 

 

„A Kodak-gépek sikere nemcsak a technológiai szempontból új és tökéletesebb 

mechanizmus diadala a régebbi, tökéletlenebb felett, de egy, a korszak más iparágában 

is diadalmaskodó új üzletpolitikáé egy letűnőben levő, szemléletében korszerűtlenné vált 

felett.‖ (Szilágyi, 1982, 61.) 

 

A privát fotográfia Kodak szakaszát a Kodak vállalat uralja, és a végtelenül leegyszerűsödő 

fényképezőgépek és celluloid filmtekercsek kereskedelme, valamint a filmelőhívásra és 

nagyításra és nyomtatásra berendezkedett üzleti szolgáltatások jellemzik. A fényképezéshez 

nem szükséges előképzettség, szaktudás, kodekers-nek (Mensel, 1991. 28.) vagy magyarul 

kodak-knipszereknek, kodakolóknak (Győri, 2004, 3.) nevezett amatőrök tömegei 

gyakorolhatják, nemcsak a fényképek megrendelőiként, vagy alanyaiként, hanem készítőiként 

is, megvásárolt zsebkameráikkal kattintgatva megörökíthetik életük pillanatait. A fotográfia 

szaktudást igénylő speciális tevékenységből szinte mindenki számára elérhető általános 

gyakorlattá vált. 
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Az iparosítás a század végére a nyugati világ nagy részét elérve a középosztályon belül egy 

új, vezetői réteget hozott létre, amely több pénzzel és nagyobb szabadidővel rendelkezett és 

mindennapjai és szórakozása modernizációjának megvalósítását a fogyasztásban látta. Ennek 

részévé vált a fényképezés gyakorlata is, két aspektusból, egyrészt a fényképezőgép, mint a 

legújabb technikai készülék, másrészt az általa megörökíthető életképek a modernitást 

reprezentálják. Ellentétben a portré korszak amatőr fényképészeivel, akik számára a fotográfia 

inkább „műkedvelő tudósok‖ elmélyült tevékenysége volt, a Kodak-kultúra amatőrjei a 

fotózásban elsősorban „könnyen fogyasztható‖ szabadidős tevékenységet, szórakozást, 

élvezetet találtak. A Kodak-éra a snapshot fotográfia gyakorlata és kultúrája. A Kodak cég 

reklámjai és promóciós anyagai ráhangolódva az igényekre ugyanakkor formálói is a 

fényképezéshez fűződő attitűdnek és asszociációknak, melyek a felső- és a középosztály 

kedvtelései és szabadtéri szabadidős tevékenységei – mint a tenisz, a vitorlázás, a piknik, az 

autós túrák, vagy a kempingezés – közé helyezik a fotózást. A fényképezőgép a kedvteléssel 

töltött idő meghosszabbítását teszi lehetővé a pillanatképek által felidézett emlékek útján. A 

Kodak-üzenet hangsúlya a 20. század elejére a magánélet és az otthon felé tolódott. 

 

Ebben a folyamatban az első lépést az 1900-ban piacra került, Frank A. Brownwell tervezte 

Brownie jelentette, amely mindössze egy dollárba került, és amelyből már megjelenésének 

évében harmincötezer darabot adtak el. A Brownie reklámjai a fényképezés egyszerűségét 

hirdették, melyet már a gyermekek is tudnak használni. Fényképező nőket és gyerekeket 

ábrázoló reklámanyagaik egyrészt a családi vagy otthoni vonalat erősítették, másrészt 

megtörték a fotográfiát korábban meghatározó férfi dominanciát. A modern család 

reprezentációja mellett megjelenik a modern, független, utazó, autót vezető, és 

kedvteléseinek, köztük a fényképezésnek hódoló Kodak Girl, aki kék-fehér csíkos ruhájában a 

modern nő szimbólumává válik a 20. század elején. Az 1910-es évektől újabb technológiai 

fejlesztések lehetővé tették jó minőségű fényképek készítését belső térben is, és ezzel 

párhuzamosan és különösen az első világháború utáni időszakban jelent meg fokozott 

hangsúllyal a Kodak hirdetésekben az otthon, az intimitás, és a család értéke, valamint a 

nosztalgiával övezett múlt, mint egyfajta menekülés a valóságtól, és egyúttal immár a 

fotográfia múltja, aranykora. Jóllehet a fényképezés nők és férfiak életének egyaránt részévé 

vált, a családi fotóalbum kialakítása, rendezése, díszítése főként női elfoglaltság volt. A 

vizitkártya albumok bőrborítású, gazdag díszítéséhez képest a Kodak-kultúra családi albumai 

egyszerűbbek, ami megváltozott funkciójukat jelzi, használatuk még inkább magáncélú, a 

szűk család közegében történik. Az albumok kevés feliratot, bejegyzést tartalmaznak, a 

fényképek nézegetése közben a történetmesélés útján válnak a szóbeli kommunikáció és az 

emlékezés eszközeivé, egyúttal a családi élettörténet, a közösséget összetartó hagyomány, 

majd a kollektív emlékezet részévé. Az írás helyébe lépő fényképek és az élményeket felidéző 

szájhagyomány, mint a családot összetartó és a családi identitást megjelenítő és alakító 

narratíva a Kodak „Kodak Keeps the Story‖ reklámkampányának is alapgondolata volt. 

 

A második világháborút követő időszakban minden ipari szegmensben, így a fotográfiai 

iparban is óriási fejlesztésbe kezdő Japán megtöri az USA és a Kodak vezető szerepét, a 

Canon, Nikon, Olympus, Fujifilm, Asahi, Konica, és a Minolta cégek előretörésével.  

Bár a színes film már korábban hozzáférhető volt, használatának széles körű elterjedése a 60-

as évektől jellemző, a 70-es években lényegében kiszorítva a fekete-fehér filmek használatát 

és tovább fokozva a fényképezés népszerűségét az amatőrök körében. A színes magazinok, a 

reklámok, az árucikkek csomagolásai, és a színes televízió képei a modern, színes és boldog 

családi életet közvetítették és egyben vizuális mintát nyújtottak a privát fotográfia számára is. 

A Kodak-éra amatőrfotói négy nagy kategóriába sorolhatók: családi fénykép, emlékkép, táj- 

és épületkép, és a gyermekfotó (Szilágyi, 1980, 51.). 
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A fotográfia Kodak modellje egészen a század végéig meghatározta a privát fényképezést, és 

a technológia tökéletesítését szolgáló fejlesztésektől eltekintve jelentősen nem változott, más 

gyártók termékeinek technikai rendszerében sem. Ettől eltérő technológiai újítás a polaroid 

fényképezés volt. Edwin Land olyan kamerát fejlesztett ki, amellyel lerövidíthető az 

exponálás - filmelőhívás - nagyítás - képelőhívás hosszú procedúrája és mindezt a 

fényképezőgép egymaga képes végrehajtani. 1947-ben mutatta be a Polaroid Modell 95 

fényképezőgépet, amellyel az exponálást követően egy percen belül már megtekinthető az 

elkészült fénykép. A polaroid fényképezőgépek instant (one step) működése óriási sikert 

aratott, ennek ellenére mégsem jelentették a roll-filmes automata kamerák valódi 

alternatíváját, drágák voltak és kevésbé jó minőségű képet eredményeztek. 1963-ban 

bevezetett Polaroid Swinger, majd az SX-70 és a többi instant kamera azonban már olcsóbb és 

színes képek készítésére is alkalmas volt, és jelentősen megnövelte a Polaroid piaci 

részesedését az Egyesült Államokban. A privát fotográfia alakulása szempontjából a Polaroid, 

kiemelve a technológiai újításából adódó előnyeit, amely még szórakoztatóbbá és még inkább 

közösségi tevékenységgé teszi a snapshot fényképezést, egyébként a Kodak által 

megalapozott üzenetet és kontextust erősítette, a család és a privát élettér megörökítésének 

hangsúlyozásával. A polaroid azonban nem vált a korszak domináns fotótechnológiájává és 

nem változtatta meg radikálisan a korszakra jellemző fotográfiai gyakorlatot. Ugyanakkor két 

alapvető jellemzője, az azonnaliság és a kép kidolgozásának automatizmusa a digitális 

fényképezésre is illik. A polaroid a kép felvételének és megtekintésének korábban eltérő 

időpillanatait egyetlen folyamatba sűríti. A fényképezésben ezt a műveletet, másképp, a 

digitális fényképezés valósítja meg majd újra. 

 

A privát fotográfia harmadik jelenleg is tartó fejlődési útvonalát a digitális fejlődés jelöli ki az 

1990-es évektől kezdődően, amely a fényképezés robbanásszerű digitalizálódását hozta. 

Mitchell posztfotografikus korszaknak (1992), Manovich a fotográfia utáni fotográfiának 

(photography after photography, 1995) nevezte ezt a korszakot, jelezve a fotográfia 

történetének diszkontinuitását, miszerint a digitális fényképeknek „a filozófiája is, a 

gyakorlata is minden elemében távol áll a régi negatív-pozitív fotografálási eljárástól‖ (Bán, 

2008, 7.) 

A digitalizáció alapjaiban változtatja meg a privát fényképezés gyakorlatát, a fényképhez és a 

fényképezéshez fűződő attitűdöt és viselkedést. 

A digitális fényképezés története technológiai innovációk sora, amely a fényképezést mind 

teljesebben ágyazza be a számítógépes hálózati infrastruktúrába. (A privát fotográfia 

alakulását meghatározó technológiai innováció, Sarvas, Frohlich, 2011, 20.) A folyamat 

kezdetét a hagyományos fényképek és filmek szkenneléssel történő digitalizálása, 

számítógépes feldolgozása, manipulációja és digitális nyomatok, printek készítése jelenti 

(1,2,5). A fényjeleket elektromos jelekké átalakító érzékelővel (CCD, CMOS) ellátott digitális 

fényképezőgépek megjelenésével (3), a kamera, a számítógép és a nyomtató (6) hármas 

egysége, amely egyébként nem speciálisan fotográfiai, hanem általános informatikai 

használatra fejlesztett rendszer, lényegében házi fotólabornak is tekinthető, amellyel a teljes 

fotográfiai folyamat házilag megoldhatóvá válik. Ugyanakkor a fényképek kinyomtatásának 

igényét a különböző hordozható elektronikus megjelenítési módok (laptop, ipad, tablet, 

digitális képkeret, mobiltelefon) szinte teljesen visszaszorították (9, 11), immateriálissá téve a 

fényképet. Az otthoni számítógépen történik egyúttal a fényképek tárolása, rendszerezése, a 

házi archívumok őrzése is képkezelő, képrendező és képszerkesztő programok segítségével 

(7). A világháló lehetővé teszi a képek közlését, megosztását internetes website-okon, 

képmegosztó oldalakon, email-en, vagy közösségi hálózatokon keresztül (4,8, 10). 

A digitális infrastruktúra újabb és újabb elemei nem egymást helyettesítve vagy kiszorítva 

jelentek meg, hanem egymást kiegészítve tovább bővítették a lehetőségeket, tovább fokozták 
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a képi információ elképesztő forgalmát és komplexebbé tették a képfeldolgozási és 

képhasználati folyamatokat. 1990-ben került piacra az első CCD érzékelővel ellátott digitális 

fényképezőgép (Logitech Fotoman), és 1990-ben jelent meg a Photoshop képszerkesztő 

program első változata is. Bár a képmanipuláció a hagyományos fotográfiában sem 

ismeretlen, a digitális mód és a képszerkesztő szoftverek használata a képek alakításának 

korlátlan lehetőségével jelentősen megváltoztatta a képek percepcióját és a képekről való 

gondolkodást. A harmadik mérföldkő a digitális fényképezés tekintetében a World Wide 

Web, az internet indulása 1991-től. Elterjedésével a privát fotográfia történetében először 

válik lehetővé a személyes fényképek akár nagy távolságokat áthidaló gyors küldése, 

közzététele, megosztása, kezdetben email-en, honlapon, később fotómegosztó és közösségi 

oldalakon keresztül. 2001-től vásárolható kamerával felszerelt mobiltelefonok újabb szintre 

emelték a képek expanzióját, és a vizuális információk túlsúlyát az interperszonális 

kommunikációban. A kamerás mobiltelefonokkal olyan eszköz került a fogyasztó kezébe, 

amelyet elsődlegesen nem fényképezésre, és nem fényképezőgép-gyártó cégek állítottak elő. 

2004-ben azonban már több kamerás telefont adtak el a világon, mint digitális 

fényképezőgépet (Sarvas, Frohlich, 2011, 93.). A kamerás mobiltelefonok elterjedése, 

kiváltképp a mobil internet lehetőségével, új funkciókkal ruházta fel a fényképeket és a 

fényképezést, mint a vizuális jegyzetelés, a folyamatos jelenlét, a kapcsolat folyamatos 

fenntartása. Ezen funkciók megvalósulásához jelentősen hozzájárultak a rendkívüli 

gyorsasággal növekvő közösségi hálózatok (mint a Friendster 2002-től, a MySpace 2003-tól 

és a Facebook 2004-től), amelyek szolgáltatásai lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy 

saját profilt, online arculatot hozzon létre, láthassa mások profilját, és kapcsolatba léphessen a 

többi felhasználóval, kialakítva saját kapcsolati hálóját. A közösségi hálózatok egyben 

képgyűjtemények, személyes fényképalbumok gigantikus tárházai, különösen a Facebook, 

mely jelenleg a legnagyobb közösségi hálózat, és egyben a legnagyobb képgyűjtemény is. A 

privát fényképezés perspektívájában a közösségi hálózatok a vizualitás uralta kommunikáció 

új színterei, ahol a fénykép az egyén identitásépítésének és önreprezentációjának, az egyéni és 

csoportkapcsolatok megjelenítésének és erősítésének eszköze. A hagyományos fotográfia 

társadalmi funkciói a digitális fényképezés vonatkozásában is meghatározóak, a fénykép 

továbbra is a kommunikáció, az emlékezés, a hovatartozás és összetartozás kifejezésének és 

erősítésének és az identitás megjelenítésének és formálásának eszköze, csak a társas 

érintkezés új színterén, más mértékben és különböző módokon. A fotográfia korai 

szakaszában, amikor a fényképezés ritka és ünnepélyes esemény volt, a fénykép a jövő 

számára megragadott múlt, amelynek az emlékezésben játszott szerepe volt hangsúlyosabb. 

Az identitás közvetítésében korábban a családi és csoportidentitás, a közösséghez tartozás, 

valamint a társadalmi szerep és értékrend erőteljesebben jutott kifejezésre, mint az egyéni, az 

individuális megjelenítése. Napjaink digitális fotográfiájában a fényképek kommunikációs 

funkciója dominál és használatuk elsődlegesen a jelenre fókuszál. A privát képek nagy része 

valóban snapshot, elkapott pillanat, amelynek nincs maradandó értéke az azonnali 

kommunikáción és aktuális kontextuson túl, szemben a korábbi idők válogatott, nagy 

becsben, és az eljövendő generációk számára őrzött fotóival. A képek folyama a 

kommunikációba ágyazódik, efemer létüket a pillanatnyi interakció kontextusa méri ki. A 

tartalmi hangsúly a családi reprezentációról az egyéni reprezentáció felé tolódik. Gyorsan 

terjedő jelenség az önfotózás, a szelfi (selfie). A fényképek az egyéni identitás építésében és 

megjelenítésében egyre jelentősebb szerepet töltenek be. A közösségi hálózatok egyéni 

profiloldalai az „én‖ köré szerveződő mikrovilágok, melyekben a felhasználók elfogadható 

határokon belül formálhatják identitás-konstrukcióikat személyiségük vágyott és 

társadalmilag elvárt elemeiből. Tágabb értelemben az identitás kifejezéséhez kapcsolódik a 

digitális fényképezés jellemző kreatív funkciója, amely a digitális képmanipuláció 

lehetőségeivel élve vizuális gegek, mémek, parafrázisok végeláthatatlan sorát termeli. A 
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fényképezés gyakorlata személyesebbé, individuálisabbá válik, fényképei, fotóalbumai és a 

képek megosztása, forgalma felett az egyén rendelkezik. Ugyanakkor a személyes fényképek 

közlése és megosztása már nemcsak a szűk család körében, hanem nagyobb arányban a 

családon kívüli privát kapcsolatok közegében és jellemzően nagyobb nyilvánosság előtt 

történik. A privát fotográfia fejlődésének digitális útján a fényképezés elterjedtsége tovább 

szélesedett, demokratizálódott, a kamerával felszerelt mobiltelefonok megjelenésével pedig 

mára lényegében mindenki számára elérhetővé vált, társadalmi terítettsége szinte teljes 

körűnek mondható. (Sarvas, Frohlich, 2011). 

 

 
 

3. ábra: A privát fotográfia alakulását meghatározó technológiai innováció (Sarvas, Frohlich, 2011, 20.) 
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Facebook-képek 

 

„…a Fotográfia megjelenésének kora pontosan egybeesik azzal az időszakkal, amikor a 

magánéleti szféra betört a közéletibe, vagy pontosabban: amikor új társadalmi érték – a 

magánszféra nyilvánossága – született, amikor sokan így, nyilvánosan élték 

magánéletüket…‖ (Barthes, 1985, 112) 

 

A Web 2.0 néven ismertté vált technológia lényegében olyan, már korábban is létező 

informatikai megoldásokat foglal magába, mint az adatbázisrendszerek, fájl- és multimédia-

megosztó alkalmazások, amelyek előtérbe kerülésének alapját a szélessávú internetelérések 

számának növekedése teremtette meg. Ezáltal bontakozhatott ki az az internetes forradalom, 

amely nemcsak technológiai, hanem szemléletbeli változást, és a szolgáltatói és felhasználói 

attitűd megváltozását egyaránt jelenti. A megújult világháló a közösségi tartalomszolgáltatás 

és interaktivitás lehetőségét nyújtja, amelyben az internet megjelenítő eszközből felhasználói 

és fejlesztői platformmá, az egyén pedig passzív fogyasztóból résztvevővé, a médiatartalmak 

aktív és interaktív alkotójává válik. Az internet új korszaka a kommunikációról, a 

kooperációról, és az önkifejezésről szól. Az info-technológia, a szélessávú internet, és a 

magas minőségű, ugyanakkor könnyen kezelhető képrögzítő eszközök, digitális kamerák, 

fényképezőgépek, valamint a kép-, és videó rögzítésére alkalmas mobiltelefonok 

elérhetősége, gyors és széles körű elterjedése lehetővé teszi, hogy a világhálót korábban uraló 

statikus, zömében textuális tartalmakat a felhasználók által létrehozott multimédiás tartalmak 

váltsák fel. Mindez a képi- és mozgóképi információk expanzióját és dominanciáját, új és 

kreatív kommunikációs formákat és az önkifejezés gazdag eszköztárát és felületeit hozza 

létre, a manipulált képektől a fotó- és videoblogokon át a videoklipekig, melyeknek – 

tömegessége és gyorsasága révén – a közösségi média válik a legfőbb közvetítőjévé.  

 

A Facebook egyben a legjelentősebb képgyűjtemény és képmegosztó szolgáltatás is a 

világhálón, amelyben a felhasználók 300 millió képet töltenek fel naponta, ezáltal a Facebook 

a vizuális kultúra digitális közvetítésének legfőbb platformjává is vált (a képi tartalom-

megosztási funkció 2005-ös bevezetését számos Facebook-fejlesztés és mobil-alkalmazás 

követte). Az információcsere túlnyomórészt vizuális tartalmakra épül, profilképek, 

borítóképek, fotóalbumok, képes üzenetek formájában, láthatóvá téve a szereplők előadásait 

és énmegjelenítéseit. A képek, mint „valóságdarabkák‖ nyomulnak a digitális térbe, 

összekötve a társas érintkezés online színterét az offline kontextussal, amelyre épül, és 

amelyből kiindul. A Facebook képi és mozgóképi reprezentációja közelíti a személyiség 

offline és online reprezentációját, és megtöri az internet korábbi szakaszát és egyéb digitális 

környezeteit jellemző, a fizikai jelenlét hiányából adódó eltestetlenedés (disembodiment) 

érvényesülését. 

 

„Az arckifejezés (jobb híján így nevezem a benső igazság kifejeződését) az identitás 

mintegy visszavonhatatlan kiegészítője…‖ (Barthes, 1985, 112) 

 

A Facebook profilképei, a felhasználó profiloldalán látható portréja és ismerőseinek képi 

megjelenítése több szempontból, szociális, kommunikációs, interaktív és önbemutatási 

funkcióit tekintve a 19. század népszerű vizitkártya albumait idézi fel, melyek névjegykártya 

formátumú portrégyűjteménye tartalmazta az egyén kapcsolati hálóját, magán- és közéleti 

kapcsolatainak vizuális katalógusát. Párhuzam vonható a vizitkártya albumok külső 

borítójának díszítettsége és a Facebook-profil arculata, a profilkép és a borítókép 

kombinációjának egyéni megjelenítése között is. A profilképek a mediatizált én-megjelenítés 

és identitás-építés fontos eszközei, amelyek segítségével az egyén a médium 
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jellegzetességeihez és potenciális közönségei elvárásaihoz igazodva alkotja meg társadalmilag 

preferált énreprezentációját. A profilkép a legközvetlenebb vizuális kifejezése az egyén online 

identitásának, általa nem csak megjeleníti személyiségét, hanem virtuálisan jelen van az 

online közösségben, ismerősei, barátai kapcsolati hálójában akkor is, amikor éppen nem 

kapcsolódik Facebook oldalához.  

A mediatizált környezetben a jelenlét (presence) gyakran az ottlét, illetve az együttlét érzetét 

vagy illúzióját jelenti. Dahlgren (2010) a hagyományos 19. századi fényképalbumok 

funkcióját virtuális találkozásokként értelmező meglátásai (Dahlgren 2010, 187) a Facebook 

fotóalbumokra is átvihetők. A Facebook profilfotók és az albumokba feltöltött képek, mint 

valamiféle virtuális találkozási pontok, az egyén ismerősi, baráti, családi közösségeinek valós 

szituációkban általában elkülönülten jelenlévő tagjait újraegyesítik, virtuális találkozások 

lehetőségét megteremtve a képeket néző és a képeken ábrázolt személyek között. Az egyén 

mediatizált jelenlétére a mobil vizuális kommunikációt vizsgáló tanulmányában Villi and 

Stocchetti a „jelenlét a távollétben‖ („presence-in-absence‖ – Villi and Stocchetti, 2011, 106) 

kifejezést használja, a kifejezés azonban korlátozott értelemben, de találó lehet a Facebook 

nem feltétlenül valós idejű szinkrón, hanem aszinkrón kommunikációjára is. Ebben az 

értelemben Goffman (1959) „co-presence‖ (együttes jelenlét) fogalma is kiterjeszthető a 

Facebookon jelenlévő self-prezentációkra.  

Villi and Stocchetti (2011) a fotómegosztás kontextusát a „presence-in-absence‖ és a 

kommunikáció rituális modellje alapján vizsgálja. James W. Carey (1975), a Chicagoi Iskola 

különösen George Herbert Mead, Robert Park és Erving Goffman eredményeire támaszkodva 

alkotta meg a kommunikáció rituális modelljét, amelyben a transzmissziós modellektől 

eltérően nem az információátadás aktusára, hanem társadalmi vetületeire, a kommunikáció 

valóságteremtő, reprezentációs képességére koncentrál. Elmélete szerint, a kommunikáció 

rituális cselekvés, drámai aktus, „…egy szimbolikus folyamat, ami által létrehozzuk, 

fenntartjuk, módosítjuk és átalakítjuk a valóságot.‖ (Carey, 1992. 23. in Andok, 2005) 

A valóság e tekintetben nem valami eleve adott, hanem reprezentáció, a kommunikáció által 

teremtett és fenntartott társadalmi jelenség.  

 

„Ez a különös csoda, melyet naponta és óránként létrehozunk – vagyis a valóság 

létrehozásának csodája és annak, hogy mi ebben a valóságban élünk, a szimbólumok 

különös minőségén nyugszik, azon, hogy képesek mind a valóság megteremtésére, mind 

annak reprezentálására.‖ (Carey, 1992. 29. in Andok, 2007, 17.) 

 

A Facebook kommunikációs közegében a nem közös térben létezés, a térbeli korlátoktól 

független kommunikáció felerősíti a kommunikáció rituális aspektusait. 

 

„A rituális definíció szerint a kommunikáció olyan kifejezésekkel van összekapcsolva, 

mint osztozás, részvétel, társítás, közösség, és egy közös hit birtoklása.‖ (Carey, 1992. 

18. in Andok, 2005) 

 

E tekintetben a kommunikáció rituális értelmezése közel áll a kommunikáció fatikus 

funkciójához, amelyet először Roman Jacobson and Bronislaw Malinowski írt le (Villi és 

Stocchetti, 2011, 104), olyan verbális funkcióként, ami elsődlegesen a kontaktusra, a 

kommunikátorok közötti szociális kötelék létrehozására és fenntartására irányul, akkor is, 

amikor nincs valódi beszélgetés. Olyan nyelvi elemek tartoznak ide, amelyek célja, hogy 

például a kommunikációs csatorna működéséréről, a partner jelenlétéről, figyelméről győzzék 

meg a beszélőket, vagy éppen csak, hogy megtörjék a csendet közöttük. A fatikus funkció 

definíciója szinkrón kommunikációt, folyamatos visszajelzést feltételez. A Facebook szinkrón 

működésében, különösen a mobil alkalmazások megjelenése óta az azonnali üzenetek, és 
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főképp a képes non-verbális üzenetek töltik be ezt a funkciót, amely a távollétben is a jelenlét 

(„presence-in-absence‖), az ottlét, az együttlét érzetét váltja ki a rituális kommunikáció során. 

Ezeknek a képes üzeneteknek a zöme jobban megragadható a kommunikáció rituális, mint 

transzmissziós modelljében, mivel szocio-emocionális funkciójukban a kapcsolat létrehozása 

és fenntartása, illetve erősítése általában fontosabb, mint az átadott információ, vagyis 

szociális és emocionális értékük felülmúlja informatív értéküket. A képes üzenetek értékük és 

rituális tulajdonságaik révén ajándékozási rítusként is értelmezhetők (Taylor és Harper 2003, 

8. in Villi és Stocchetti, 2011, 105). 

 

A fénykép a jelenlét bizonyítéka.  

 

„…a Fotográfia minden más művészetnél egyértelműbben szembesíti a világot 

valamilyen jelenléttel, együttes jelenléttel; ez a jelenlét azonban nemcsak politikai 

jellegű („részt venni‖ a jelenkori eseményekben a képen keresztül), hanem metafizikai 

is.‖ (Barthes, 1985, 96.) 

 

És minden fénykép „presence-in-absence‖. Roland Barthes megfogalmazásában a fotográfia 

lényege, „noémája: ez volt.‖ (Barthes, 1985, 88). A fotó ábrázoltja a fényképezőgép lencséje 

elé állított szükségszerűen valóságos dolog, amely valóban ott volt, valóban létezett, ezt 

igazolja a fénykép. Benne igazság és valóság, jelen és múlt együtt van. A múltként bemutatott 

jelenlét a tér és idő új összefüggését eredményezi, a térbeli közvetlenség együtt jár az időbeli 

előzőséggel. A fotográfia valós valótlanságában a valótlanság a jelenlét a távollétben, a 

valóságossága pedig az ott-volt-ban mutatkozik meg. 

 

Susan Sontag megfogalmazásában a fénykép áljelenlét, és egyúttal a távollét záloga. (Sontag, 

1977, 1981, 23.) 

 

A mai info-kommunikációs eszközök használatával, és a mobil alkalmazások megjelenésével 

még könnyebben megvalósítható folyamatos Facebook-jelenlét az azonnali képüzenet, 

azonnali vizuális közlés lehetőségét hozta, amely a fénykép tér-idő összefüggéseit tovább 

bővíti. Míg a hagyományos fotó az akkor és ott (there-then) kontextusát közvetíti az itt és 

most (here-now) szituációba, a szinkrón és szinte real time vizuális kommunikációban a fotó 

ott és most (there-now) és itt és most kontextusai kapcsolódnak össze. Az így közzétett fotók 

aztán az online térben maradva a hagyományos fotóalbumok funkciójához hasonlóan az akkor 

és ott aspektusait hordozzák tovább. A vizuális kommunikáció közvetlensége és azonnalisága 

az élmény, a kép, és a tekintet egyidejűségével (együtt egy időben azonos nézőpontból 

ugyanazt nézni – „synchronous gaze‖ – Villi és Stocchetti, 2011, 108.) a távolság ellenére 

erősíti a szociális közelséget, a jelenlét érzését, és az együttlét érzetét, ugyanakkor vágyát. 

Barthes (1985) a fotó nézőre gyakorolt hatásában két együttesen jelenlévő elemet különböztet 

meg, melyet a punctum és a studium fogalmával jelöl. A studium a fénykép észleléséhez, 

megértéséhez és átéléséhez szükséges kulturálisan kódolt konnotáció, általános tudás, ismeret, 

amelyet hordoz, a punctum, pedig a fotónak az a tulajdonsága, elemi ereje, amely képes 

megragadni a néző figyelmét, és amelyet gyorsan és aktívan fogad be.  

 

„Egy fénykép punctum-a az a véletlen valami, ami rögtön belém szúr, („qui me point‖), 

(ami meggyötör, megsebez).‖ (Barthes, 1985, 34.)  

 

A punctum lehet egy elemi erejű részlet, másrészt a fotó tér-idő viszonyában gyökerezik, a 

kizökkent idő, a múló idő, az ez volt noéma, és az abból fakadó hiány kifejezése és észlelése.  
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„Minden fénykép egy-egy memento mori. Fényképezni annyi, mint részesévé válni 

valaki (vagy valami) halandóságának, sebezhetőségének, változékonyságának. Minden 

fénykép – éppen, mert kihasítja és megdermeszti a pillanatot – az idő mindent 

fölemésztő kérlelhetetlenségéről tanúskodik.‖ (Sontag, 1981, 23) 

 

Az azonnali képüzenetben nem az időbeli távolságból, hanem a térbeli távolságból eredő 

hiány, átmeneti veszteség lehet a punctum forrása, azaz a hiány tudatának és ugyanakkor a 

jelenlét vizuálisan aktivált és megerősített érzésének paradoxona, amely a „synchronous gaze‖ 

fogalmában is megragadható (Villi és Stocchetti, 2011, 108.). 

A mobil kommunikáció révén felgyorsuló reflexivitást és a fizikai jelenlét nélkül 

folyamatosan fenntartott mediatizált intimitást jól illusztrálja Ichiyo Habuchi (2005) „tele-

cocoon‖ koncepciója. A tele-cocoon-ba tartozó közeli barátok vagy szerelmesek „begubózva‖ 

egymás digitális közelségébe hatékonyan használják ki az info-technológia kínálta 

lehetőségeket a folyamatos kapcsolat „full-time intimacy‖ (Matsuda 2005, 30.) fenntartására. 

A technológia fejlődésével, amikor bárki, bármikor, bárhol elérhetővé válik, távollét és 

jelenlét fogalma egymásba olvad. Villi és Stocchetti (2011) a jelenségben rejlő 

ambivalenciára hívja fel a figyelmet, miszerint a mobil kommunikációs technológia a jelenlét 

eszköze, egyúttal azonban a távollét eszköze is, amely azáltal, hogy lehetővé teszi az egyén 

számára, hogy szociális kapcsolatait, interakcióit hatékonyan működtesse a mediatizált 

kommunikáción keresztül, és mérsékelje vagy eliminálja a személyes kontaktusra irányuló 

erőfeszítéseit, jelentős hatással van a kapcsolatok természetére. A kettősség egyúttal kifejezi a 

részvétel szükségletét és vágyát a közösségben, amely a valóságban már nem, csak valahol 

máshol létezik, azaz mentőövként hozza vissza a kötődés és a közösségi lét érzését egy 

elidegenedett, szétesett, fragmentálódott világba (Fox 2001).  
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KÉPesség-fejlesztés, vizuális nevelés az „új képkorszakban” 

 

W. J. Thomas Mitchell (1992) nyomán már a kilencvenes évektől picturial turn-ről, képi 

fordulatról beszélünk, az új médiatartalmakban egyértelműen látjuk a vizualitás szerepének, 

megjelenési mértékének további növekedését, a képek és mozgóképek, a világunkat és 

identitásunkat meghatározó képiség dominanciáját. A láttatás vezérelte szociális interakció, a 

képi információk elképesztő áradata alakítja a fiatalok mindennapi közegét, amely egyben 

képkultúrájuk forrásává is válva, alapvetően hat szemléletükre, formálja ízlésüket és bár – a 

képzettek szűk köre számára – terepet és fórumot szolgáltat a kreativitás kibontakozására is, 

de a vizuális kompetenciák alacsony szintjének, vagy azok hiányának újratermelődéséhez is 

vezethet (Csiszár, 2013). Az egyre intenzívebb médiafogyasztás és a digitalizáció elterjedése 

következtében a vizuális nyelv általánosan használt közlő nyelvvé lett, felértékelődött, 

ismerete és használata nélkülözhetetlenné vált. Mindez felerősíti a vizuális kompetenciák 

szükségességét, a korszerű vizuális nevelés fontosságát. A vizualitás globalizációja, a 

képfogyasztási, képnézési szokások, a képekhez fűződő viszony változása, valamint új képi 

kifejezőeszközök megjelenése feldolgozást és értelmezést kíván és ezzel párhuzamosan a 

vizuális nevelés és a művészetpedagógia tartalmának és módszereinek újragondolását. 

 

A vizuális művészeti nevelés irányelveinek kijelölésében a képiség uralta mindennapi 

környezet értő feldolgozásához szükséges képességfejlesztés mellett a művészet fogalmának 

aktualizálása, a kortárs művészet meghatározása és értékelése jelent kiindulópontot. A kortárs 

művészeti mező vagy szcéna meghatározása és értékelése ugyan meglehetősen problematikus, 

két nemzetközi kiállítást, a németországi Kasselben ötévente rendezett Dokumentát és az 

évente megrendezésre kerülő Velencei Biennálét alapul véve napjaink művészetében 

megállapíthatók közös vonások, amelyek jelzik az új képkorszak relevanciáját és az elnevezés 

létjogosultságát (Kárpáti, 2013).  

E szerint a kortárs művek  

– képi világa, vizuális nyelve inkább nemzetközi, mint nemzeti  

– legtöbbször társadalmi problémákra reflektálnak 

– sokszor kollektív alkotások 

– nem elsősorban esztétikai indíttatásúak, hanem konceptuális megközelítésűek 

– gyakran utalásokat, vendégelemeket, idézeteket, átiratokat, talált képeket és kódokat 

sajátítanak ki és hasznosítanak, értelmeznek újra 

– tovább oldják a műfaji korlátokat, az autonóm és az alkalmazott művészet, a fizikai és 

virtuális tér, a két- és háromdimenziós, a statikus és dinamikus megjelenítési módok 

határát 

– integrálják az újmédia eszközeit és lehetőségeit, az interaktív multimédia művészi célú 

felhasználását a hagyományos technikák sorába, sokkal inkább tartalmi, mint mediális, 

illetve technikai alapon definiálják önmagukat 

– művészi értékük nem kötődik egyediséghez  

 

A vizuális művészeti nevelés kiindulópontja, iránytűje, éltető forrása kellene, hogy legyen a 

jelenkor művészete, a művészeti nevelés és a kortárs művészet kapcsolata azonban 

problematikusabb. Az általános tapasztalat szerint a pedagógusok, vizuális nevelők távol 

maradnak a kortárs művészettől, lényegében nincs élő kapcsolat a kortárs művészet és az 

iskolai művészeti nevelés között, ami aztán ennek következtében magára marad, 

elszigetelődik, vákuumba kerül (Bodóczky, 2002b). Miközben a megváltozott művészeti 

kánon, a kortárs képzőművészetben kirajzolódó közös vonások is jelzik a művészeti és 

vizuális nevelés paradigmaváltozásának szükségességét, és a hagyományos, elsősorban a 

rajzkészség fejlesztésére, a tradicionális alkotói technikák elsajátítására és egyéni 
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teljesítményre irányuló vizuális nevelés megközelítésének, eszközeinek és módszereinek 

újragondolására, a fejlesztés során mozgósított képességrendszer felülvizsgálatára, új 

képességfejlődési modellek alkotására és új mérési-értékelési rendszerek kidolgozására 

késztetnek. 

 

A vizuális nevelés magába foglalja a művészképzést és a köz- és felsőoktatás keretében 

megvalósuló művészeti nevelést is. A két terület természetesen nem azonos, mégis a 

művészképzés szemlélete, koncepciója bizonyos tekintetben a vizuális nevelés gondolati, 

fogalmi keretéül szolgál. Bodóczky István A vizuális nevelés megújítása, új paradigmája 

(2003) című cikkében a művészképzés új koncepcióját vázolta fel, mely több elemében 

alkalmazható a művészeti nevelésre vonatkoztatva is, fontos megállapításokat tartalmaz az 

alkotási gyakorlatok, kifejező-alkotói készségek, képességek fejlesztésének folyamatában, 

valamint közvetítendő megközelítésmódot a pedagógusképzés módszertani, tantárgy-

pedagógiai szemléletében. A vizuális nevelés megújításában 

– a mintakövetés helyett a problémamegoldásra fókuszál 

– a képzés tartalmát nem műfaji, technikai stúdiumok mentén szervezi, hanem 

problémák köré csoportosítva, vagyis az adott problémákhoz keresi a 

legmegfelelőbbnek tűnő megoldásokat és nem a megoldási lehetőségekhez (technikai 

adottságok, készségek, képességek) az alkalmazási lehetőségeket 

– a tanítás helyett a tanulásra összpontosít, a mester helyett a növendékre 

– a hagyományok ismeretét nem öncélnak tekinti, hanem az alkotás szellemi alapjának, 

amely a közölhetőséget is biztosítja 

– legfőbb értéknek a problémaérzékenységet, az adekvát „válaszok‖ keresését tartja. A 

különbözés, a másság, az eredetiség (az egyéni stílus kialakítása) nem célja az 

alkotásnak, hanem forrása 

– az alkotásokat nem tekinti univerzális érvényűnek, azokat az adott kontextus 

függvényében ítéli meg 

– a képzőművészet–alkalmazott művészet kategóriák iskolán belüli éles 

megkülönböztetését nem tekinti szükségszerűnek, mert nem a mű technikája, hanem 

kontextusa – célja, a felhasználás módja, a közeg, amelyben megjelenik – határozza 

meg, hogy az alkotás hova sorolható 

– ösztönzi a kísérletezést, a hagyományos művészeti technikák elsajátítása mellett 

lehetőséget nyújt interdiszciplináris alkotások létrehozására 

– a művészképzés céljának azt tekinti, hogy a növendék minél előbb képes legyen saját, 

adekvát vizuális művészeti válaszokat adni aktuális művészeti-társadalmi problémákra 

– a műalkotást társadalmi produktumnak tekinti, amelynek lételeme a nyilvánosság; 

tudomásul veszi, hogy a mű létrehozásában a nézőnek is szerepe van, ezért a 

művészképzés megújítása mellett fontosnak tartja a művészeti nevelés erőteljes 

fejlesztését a közoktatásban 

 

Ez a tartalmi és szemléletbeli változás a művészeti nevelésben a tantárgy táguló 

horizontjában, tevékenységközpontú, alkotva befogadó, interdiszciplináris és komplex 

megközelítésében ragadható meg leginkább, valamint a mintakövetés helyett az eredetiség, a 

kreativitás, a fantázia értékelésének és fejlesztésének előretörésében.  

A komplexitás igénye olyan megközelítésmódot kíván, amelyben alapvető szervező elv az 

érzékelési, észlelési területek, illetve a különböző művészeti ágak természetes kapcsolatainak, 

kapcsolódási pontjainak megtalálása, lényegi összefüggéseinek felszínre hozása, ugyanakkor 

az élet és a művészet, a napi gyakorlat és a „művészetfogyasztás" egységének helyreállítása, a 

művészet, a populáris kultúra és a gyermekek élményanyaga közti átjárhatóság megteremtése.  
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A művészeti nevelés integratív és interdiszciplináris megközelítése a hagyományos tantárgyi 

keretekből adódó fragmentált ismeretek helyreállításának, egységes szemlélet kialakításának, 

a világról való koherens tudás elérésének igényéből fakad. A tantárgyi keretek tágítása olyan 

tartalmakkal, eseményekkel, játékokkal, színjátékokkal, szerepjátékokkal, amelyek 

„átélhetővé‖, játékossá és élményszerűvé teszik az ismeretszerzést és felszabadítják a 

gondolkodást és kreativitást, megvalósítják az alkotva befogadás, tevékenység- és 

élményközpontú megismerés gyakorlatát, azzal a céllal, hogy a diákok „személyes viszonyt‖ 

teremthessenek az adott problémával, művészettel, egyes korokkal, kultúrákkal, 

műalkotásokkal. Mindez játékosságot, humort, innovatív és inspiratív ötleteket, illetve nyitott, 

rugalmas, reflektív gondolkodást és gyakorlatot feltételez a pedagógus részéről és az ehhez 

szükséges megalapozott tudásának, meglévő ismereteinek új szempontú szervezését, 

integrálását, új összefüggésekbe helyezését. 

 

Korábban a vizuális képességek fejlesztésének hagyományos módja és terepe a rajzoktatás 

volt. Az „új képkorszakban‖ azonban felvetődik a kérdés: a számítógép és a digitalizáció, a 

„gépi-képi kultúra‖ következtében változik-e, illetve hogyan változik a vizuális 

képességrendszer jelentéstartománya, szerkezete és kibontakoztatásának lehetősége, hogyan 

módosul a Panofsky által bevezetett fogalmak, az ábrázolási szándék (Kunstwollen) és az 

alkotni tudás (Kunstkönnen) tartalma (Kárpáti, 2013). 

 

A vizuális nevelés utóbbi évtizedeiben a tantárgy elnevezései (rajz, rajz és műalkotások 

elemzése, vizuális kommunikáció, vizuális kultúra, komplex művészeti nevelés) tükrözik a 

tartalmi és főképp szemléletbeli változást, illetve annak igényét. 1995-től a Nemzeti 

alaptantervben (NAT) a Rajz és műalkotások elemzése tantárgy neve Vizuális kultúra lett, 

kifejezve a csatlakozást a vizuális nevelés ma világszerte legelterjedtebb pedagógiai 

irányzatához és az országos módszertani reform bevezetésének igényét (Kárpáti, Gaul, 2011). 

A Vizuális kultúra műveltségterületének anyagában a kifejezés, képzőművészet mellett a 

vizuális kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra is megjelent. A 2012-es NAT-ban 

pedig már a Mozgóképkultúra és médiaismeret műveltségterületet is magába foglalja, 

bevonva a fotót, a filmet, a digitális képalkotást, nyilvánvalóvá téve a vizuális kultúra sokrétű, 

többfunkciós, komplex, multimediális jellegét. 

 

„A vizuális kultúra ma világszerte a legelterjedtebb rajzpedagógiai irányzat. Egyszerre 

tanítja a mindennapi képi nyelvhasználatot és a fontosabb ábrázolási konvenciókat 

(képregényt és Monge-axonometriát is rajzoltat), bevezet a művészeti stílusok 

elemzésének módszereibe, de nem hagyja említés nélkül a kortárs, az alkotómódszerek 

és műfajok közötti átmenetet megengedő, „intermediális‖ műveket sem. Felhasználja a 

tömegkultúra témáit és alkotásait, de nem szorítkozik ezek megismertetésére, belép a 

múzeumok falai közé, és nem tartja bűnnek az internetről kölcsönzött motívumokat. Az 

irányzat hatására három egyenértékű ágra tagozódott a vizuális nevelés tanterve, s 

kutatási eredmények igazolták, hogy a Környezetkultúra, a Vizuális kommunikáció és a 

Képzőművészet elnevezésű ismeretkörök kiemelt oktatásával egyaránt hatásosan 

fejleszthető a vizuális képességrendszer‖ (Kárpáti, Gaul, 2011). 

 

Napjainkban is zajló magyar kutatások (Kárpáti, Gaul, 2011; Pataky, 2012; Kárpáti, 2013) a 

nemzetközi vizuális nevelési gyakorlatra és vonatkozó szakirodalomra támaszkodva 

foglalkoznak a vizuális kultúra tantárgy tartalmát meghatározó képességrendszer 

fejlesztésével, érvényes vizuális képességlista elkészítésével, erre épülő, új, anyagtól és 

technikától független, az esztétikai színvonalat, a gondolati tartalmat és a kreatív kompozíciót 

hangsúlyozó értékelési szempontokat és feladatokat tartalmazó új mérési-értékelési rendszer 
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kidolgozásával. Végső céljuk mindezek alapján a vizuális nevelés nélkülözhetetlen 

képességfejlesztő szerepének felmutatása, a vizuális kultúra tantárgy jelentőségének, 

pedagógiai értékének helyreállítása. A kutatások távlati célja az „új képkorszak‖ új vizuális 

képességmodelljének megalkotása, elméleti kereteinek megrajzolása. 

 

Az új elméleti keret, a 21. századi új vizuálisképesség-modell alapjául a lineáris, spirális, 

poliszenzoriális fejlődési elképzelések szolgálhatnak (Kárpáti, 2013). 

 

A lineáris modell (Nagy, 1906; Goodenough, 1926; Löwenfeld, 1970; Read, 1943 modelljei 

in Kárpáti, Gaul, 2011) a 19. század jellemző – a művészet történetét a realista ábrázolás 

tökéletesedő megvalósításának fejlődési folyamataként felfogó – művészeti szemléletét 

tükrözi, lineáris folyamatként írja le a vizuális képességek fejlődését, a korosztályokra 

jellemző rajzi szintek egymásra következését az alaktalan firkától a látvány valósághű 

leképezéséig. A hozzávetőlegesen meghatározott életkorokhoz kötött rajzi elvárások 

tájékoztató jellegűek, de az átlagostól jelentősen eltérő rajzi teljesítmény utalhat esetleges 

fizikai vagy mentális fejlődési rendellenességre, szellemi vagy érzelmi deficitre. Figyelembe 

kell venni azonban, hogy a lineáris modell alapvetően kultúrafüggő, ábrázolási, térábrázolási 

konvenciók által meghatározott. 

Az „új képkorszak‖ elméleti keretében a lineáris modell alkalmazhatóságának feltétele 

(Kárpáti, 2013) 

– az életkorokhoz kapcsolt vizuális fejlettségi szintek rendszeres felülvizsgálata, hiszen 

a vizuális ingerek dominanciája és folyamatos feldolgozása következtében feltehetően 

felgyorsul a vizuális képességfejlődés 

– a gyermekrajz fogalmának kiterjesztése a kizárólag ceruzával papírra készített 

ábrázolástól az egyéb elterjedt médiumok bevonásával történő képalkotásig (fotó, 

film, digitális képalkotás)  

– korábban a rajzfejlődés 10-14 év körüli megtorpanását (a verbalitás, a fogalmi 

absztrakció elnyomja a vizuális kifejezés formáit) leíró rajzi törés (a hiányzó rajzi 

képességekkel való szembesülésből fakadó önbizalomvesztés, rajzolási kedv 

elvesztése) a vizuális nevelés szempontjából igen káros mítoszának lerombolása és a 

fogalom helyett a médiumváltás és a nyelvváltás kifejezések alkalmazása. Mára 

számos vizsgálat igazolta, hogy a vizuális képességek a kamaszkorban sem 

hanyatlanak, a fejlődési folyamatban nem törésről, hanem nyelvváltásról, a kifejezési 

mód és forma változásáról van szó (Kárpáti, 2004, 2013). A vizuális nevelés 

megfelelő módszereivel, motiváló témával, bőséges eszköztárral, a korosztály által 

kedvelt műfajok (képregény, animáció, digitális képalkotás, ruhatervezés, 

ékszerkészítés, graffiti, hennafestés…) és médiumok (fotó, film, számítógép, internet) 

alkalmazásával a tizenéves gyermekek is képesek a vizuális kifejezés és önkifejezés 

magas szintjére és örömmel alkotnak. 

 

A spirális képességfejlődés-modell (Goodnow,1977; Golomb, 1974; Kellogg, 1969 in 

Kárpáti, Gaul, 2011) jobban érzékelteti a vizuális ábrázolóképesség dinamikus, újabb és újabb 

hatásokra reflektáló, az egyes szintek tapasztalatait megőrző és differenciáltabban, magasabb 

szinten újrafelhasználó és továbbépítő fejlődési folyamatát. Ebben a fejlődési elképzelésben 

központi szerepet kap a személyiség és a kifejezés, és megjelenik a médium hatása a 

képalkotásra, kifejezésre és a fejlődés ütemére. Ezáltal a spirális fejlődéskép alkalmasabb 

arra, hogy megragadja a vizuális képességek fejlődésének komplexebb folyamatát és beépítse 

a látásunkat, az emberi megismerést és a világról alkotott képet meghatározó új média és a 

mediatizált befogadói és képalkotói vizuális tapasztalatok szerepét. 
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A multimediális, plurimediális vagy poliszenzoriális modell (Kindler és Darras, 1997 in 

Kárpáti, Gaul, 2011) különösen fontos az új képességmodell megalkotásában, hiszen a 

gyermek által alkotott mindenféle képi kifejezést, a rajzolást kísérő mozgást, gesztusokat, 

hangokat, szövegeket, valamint a rajzi ábrázolás mellett más, plasztikai, konstruáló, 

tárgyalkotó és egyéb vizuális megnyilvánulásokat is magába fogadja. Az alkotás ilyen, 

kiegészítő intermediális megnyilvánulásai a firka- és presematikus korszak rajzolást kísérő 

mesélő, magyarázó gesztusai, szövegei és a kamaszkorban jellemző multi-, illetve 

intermediális kifejezési formák (Bodóczky, 2002a; Kárpáti, 2004; Kárpáti, 2013). 

 

Mára bebizonyosodott, hogy a képzőművészeti alkotásban elfogadottá vált digitalizáció és 

multimédia a művészeti és vizuális nevelésben is alkalmas közeg, eszköz és módszer lehet a 

művészet territóriumán kívül is nélkülözhetetlen kreatív képességek kibontakoztatására.  

A vizuális nevelés legfőbb kihívása tehát – mind a mindennapi vizuális kultúra és 

képfogyasztás felől, mind a kortárs művészeti környezet felől nézve is – az új médiumok és új 

képnyelvi kifejezőeszközök integrálása, a komplexitás, multi- és interdiszciplinaritás 

megvalósítása és az új látásmódok képességelemekké fogalmazását (Kárpáti, 2013) követően 

a hagyományos és digitális vizuális kompetenciák fejlesztése, kreatív szemlélet és 

médiatudatos kritikai gondolkodás kialakítása. 

 

A gépi-képi kultúra térhódításával, a digitalizációval és a közösségi médiumok elterjedésével 

szimbólumokban gazdag új képnyelvi lehetőségek, új formák és fórumok tárulnak fel a 

vizuális fejlesztés, az önkifejezési és alkotóképesség fejlesztése és a közösségi alkotás 

számára.  

 

Az iskolai oktatás, a vizuális nevelés jelenleg, sajnos, prioritást nélkülöző formális keretein 

kívül mára meglepően nagy számban jelennek meg az interneten az azonos érdeklődés 

mentén formálódó, önszerveződésű és önképző alkotókörök, tanulócsoportok, az önkifejezés 

és alkotótevékenység időt, energiát és munkát nem sajnáló közösségteremtő 

megnyilvánulásai. A tudásszerzés és -megosztás, a kollaboráció új formái – hidat teremtve 

szakértő és kezdő, profi és amatőr, beavatott és laikus, mentor és mentorált között – a 

hozzáférhetőségre és együttműködésre épülő részvételi kultúra termékei. A vizuális tanuló 

közösségek (Visual Culture Learning Communities – Kárpáti, Papp, 2013) legkedveltebb 

területei többnyire kívül maradnak a formális vizuális/művészeti oktatás preferált tananyagán. 

Legnépszerűbbek a manga (japán képregény stílus), a graffiti (köztéri falfelületekre festett, 

karcolt rajzok, feliratok, falfirkák), a street art (városi utcaművészet), a cosplay (costume play 

– képregény-figurákat, fim- és videójáték-karaktereket saját készítésű jelmezekben életre 

keltő szerepjáték), és egyéb, a fotó, a videó, és a digitális képalkotás innovatív alkalmazásai.  

A vizuális tanuló közösségekben való részvétel legfőbb hozadéka egyrészt a műalkotó tudás 

(art-making knowledge), azaz a műfaji sajátosságoknak megfelelő alkotáshoz szükséges 

technikai, esztétikai ismeretek elsajátítása, másrészt a művészeti kontextus megismerése (art 

contexts knowledge), vagyis az alkotói folyamatot övező egyéb, kiállítási, szervezési 

tevékenységi körök kipróbálásának, gyakorlásának lehetősége, miközben szociális, 

kommunikációs és kollaboratív képességeik is fejlődnek (Kárpáti, Papp, 2013). 

 

A 21. századi közösségi vizuális tanulás és alkotás terén példaként érdemes megemlíteni két 

közelmúltbeli kiállítást, amelyek a kreativitás kibontakoztatásában a közösség, a szellemi és 

szociális terek és fórumok szerepét hangsúlyozzák és a kreatív alkotóképességet az egyén és a 

közösség interakcióiban/konnektivizmusában létrehívott interperszonális hatóerőként 

definiálják. 
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A 2015 szeptemberében megrendezett A közösségi pedagógia erőterei – Kreativitás-

gyakorlatok című kiállítás a 2014 őszén a Galerie für Zeitgenössische Kunst Lipcsében 

bemutatott kiállítás folytatása a tranzit.hu nyitott irodájában. A kiállítás és a hozzá kapcsolódó 

workshopok és előadások a 20. század második felének iskola-kísérleteit, szabadiskoláit 

(Oskar Hansen, Robert Filliou és Erdély Miklós) felidézve alternatív tanulási formákkal 

kísérletező történeti és kortárs művészeti projekteket mutatnak be. Az utópikus vonásoktól 

sem mentes régi-új elképzelések közösségi jellegükből, holisztikus, interdiszciplináris, 

intermedialis szemléletükből, kreatív, divergens megközelítésmódjukból adódóan mégis 

számos előremutató gondolattal, tanulsággal és inspirációval szolgálnak a megújuló vizuális 

nevelés és művészetpedagógia számára. (hu.tranzit.org) 

A másik kiállítás egy „globális művészeti akció‖, a Ludwig Múzeumban 2015. április 26. és 

június 30. között bemutatott ICONUU című közösségi installáció. Az ICONUU mozaikszó 

egyszerre próbálja magába foglalni az ikonikus és közösségi attitűdöt (Create planetary visual 

language – Go digital – Iconize Yourself). Az ICONUU egy online kommunikációs felületet, 

illetve eszköz, lényegében egy speciálisan továbbfejlesztett közösségi hálózat, amelynek 

kialakításában Európa vezető médiaintézetei működtek közre, és amelyen a felhasználók 

grafikusok által teremtett vizuális nyelven, választható, szabadon variálható és rendezhető 

ikonok és piktogramok segítségével szavak nélkül kommunikálhatnak egymással a világ akár 

távoli pontjairól. Budapest, Prága, Szöul, Karlsruhe, Barcelona, Reykjavík és a kínai Vuhan 

csatlakozott eddig a projekthez, Magyarországot Gyarmati Zsolt képzőművész képviseli ötven 

saját tervezésű piktogramjával. Az iconuu koncepciójában a participációs vagy részvételi 

kultúra gondolatvilága fedezhető fel, aktivitáson, interaktivitáson, kollektivitáson és 

együttműködésen alapuló kapcsolatot teremtve az alkotó-felhasználók között. (http://pipes-

project.net/iconuu) 

 

A Facebook közösségi hálózathoz kapcsolódó feladatötletek, alkotási gyakorlatok bemutatását 

az egyes számú melléklet tartalmazza, ÉNKÉPezés, KÉPMÁSolás, ÉN-KÉP-játékok, azaz 

Facebook-projektek valóság – illúzió – mesterséges valóság tünékeny határán címmel. 
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Összefoglalás 

 

Az empirikus kutatás elméleti háttérét adó szakirodalom feldolgozása három fejezetben és 

három megközelítésben, kommunikációelméleti, identitáselméleti és képelméleti aspektusból 

történt, a téma szempontjából releváns fogalmak és elméletek áttekintésével eljutva a 

közösségi háló jelenségében megfigyelhető kommunikációs modellekig, a Facebook-identitás, 

benyomáskeltés és énbemutatás értelmezéséig, valamint a Facebookon megfigyelhető vizuális 

kommunikáció, képhasználat funkcióihoz és a képi önbemutatás stratégiáihoz. Mindhárom 

elméleti fejezet a bemutatott változásokhoz kapcsolódó oktatási-nevelési vonatkozásokkal 

zárul. 

A hálózat része vagyunk című fejezet a Facebook technológiai hátterét adó világháló és az 

internetes kommunikáció jellegzetességeit, a közösségi média és a közösségi háló 

szempontjából legfontosabb fejlődési szakaszait (hipertext, World Wide Web, Web 2.0) 

tekintette át, a Web 2.0 forradalom eredményeként kiemelve az interaktivitás és a közösségi 

tartalomszolgáltatás, illetve a many-to-many kommunikáció valódi lehetőségének 

megszületését és hatásának jelentőségét. 

A különféle kommunikációs elméletek és modellek a kommunikáció más-más aspektusát 

tekintik a kommunikáció központi kérdésének. A kommunikációs lehetőségek rendkívül 

komplex szerveződését megvalósító közösségi hálózatok jelentős interaktív potenciálja a 

kölcsönös kapcsolatok és visszacsatolások sokféle lehetőségében, magas participatív 

potenciálja az aktív részvételben, hozzáférhetőségben, az elérhetőségben, az együttműködés 

lehetőségében valósul meg. A folyamatos online jelenlét és együttlét, a kapcsolattartás a 

kommunikáció rituális és fatikus aspektusait, a kapcsolat folyamatos fenntartására irányuló 

tartalmait, szocio-emocionális funkcióit erősíti fel. A közösségi hálózatokon zajló 

kommunikáció leírásában az ezredforduló környékén a hálózatelméleti megközelítés került 

előtérbe, hiszen a hálózatosodásra, a hálózatmodell és kulcsfontosságú tulajdonságainak – a 

kisvilágság, a skálafüggetlenség, az egymásbaágyazottság és a gyengekapcsoltság – 

megfigyelésére az online közösségek, kapcsolati hálók szemléletes példát nyújtanak, valóra 

váltva McLuhan „világfaluját‖ (1964), vagy Karinthy fantáziájának „láncszemeit‖ (1929). 

Kiemelendő felismerés a gyenge kötések szerepének jelentősége a válsághelyzetekben, a 

hálózat fennmaradásában, megújulásában, megerősödésében, a társadalmi hálózatokban is, a 

távolabbi kapcsolatokból nyert új információ hasznosításával, a kiterjesztett kapcsolati tőke 

realizálásával. 

Az új kommunikációs világ megváltoztatja gondolkodásunkat, ismeretszerzési, olvasási, 

tanulási módszereinket és szokásainkat. A hálózatkutatás, az informatika és a pedagógia 

interdiszciplináris találkozásából születő új pedagógiai szemlélet és tanuláselmélet, a 

konnektivizmus (hálózatalapú tanulás) a tudást hálózatként értelmezi és a tanulási 

folyamatban a kapcsolatok és a közösség szerepét, ugyanakkor a személyre szabott, egyéni 

tanulási utak lehetőségét hangsúlyozza. A kommunikációban és azzal összefüggésben a 

gondolkodásban bekövetkező paradigmaváltás alapvetően érinti az oktatás világát, az iskola, a 

tanár és a diák szerepét. Ebben az összefüggésben vizsgáltuk a konnektivista felfogás jegyeit 

hordozó közösségi hálózatok, kiváltképp a Facebook használatának az oktatásra gyakorolt 

hatását, a tanítási-tanulási folyamatba integrálásának lehetőségeit, kísérleteit, eddig 

megvalósult felhasználási módjait. A megismert esettanulmányok a forrásmegosztás, a 

kollaboratív tanulás és tudásépítés, a peer support (a társak által nyújtott támogatás) és a peer 

assessment (a társak által való értékelés) jelentőségét emelték ki. 

 

A web 2.0 nyújtotta közösségi tartalomszolgáltatás eredményeként megváltozott a 

felhasználói attitűd, a közösségi média, így a Facebook mindennapi felhasználói passzív 

befogadókból tartalom-előállítókká, üzenetek és egyben én-üzenetek közlőivé lettek. Ebből 
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alapvetően következik az online kommunikáció személyesebbé válása, a közösségi hálózatok 

újfajta nyilvánossága. Az én nyilvánossága fejezet a Facebook-jelenlét, -interakció és 

identitáskommunikáció mélyebb megértése szempontjából releváns fogalmakat és 

értelmezéseket, az én-rendszerrel, a személyes és társas identitással, illetve megjelenítésével 

kapcsolatos elméleteket foglalja össze. Ennek megfelelően az áttekintés fő hangsúlyai az 

interakciót, az identitás szociális produktum-jellegét középpontba állító szimbolikus 

interakcionista megközelítések, a benyomáskeltés és énbemutatás stratégiáit elemző goffman-

i tézisek, az én reprezentációjában az interakciók során feldolgozott történetekből 

konstruálódó self narratív értelmezései, valamint az „elbeszélő rend‖, illetve az Én 

integrativitásának felbomlását, az identitás megsokszorozódását, fragmentálódását 

megfogalmazó posztmodern elméletek. 

Korunk információs társadalmában az Én mediatizációját az identitás r/evolúciója kíséri. Az 

ember testi és szellemi léte, tudata és fizikai valósága közti viszony átrendeződésével az 

identitás változékonyabbá, összetettebbé, problematikusabbá válik, amelyben online és offline 

identitások (real selves, true selves, hidden self, virtual selves, false self) számtalan 

kombinációja, kompromisszuma jöhet létre. 

A Facebook az egyént folyamatos reflexiónak kitéve kapcsolatai hálójába ágyazza, az 

identitásformálás és -kommunikáció folyamatában a szociális közeg elvárásainak, 

visszajelzéseinek, a másokkal való folyamatos kölcsönhatásnak a szerepét felerősítve. A 

Facebook-identitás virtuális, mivel a Facebook online közegében kerül bemutatásra. Valós 

(real) abban az értelemben, hogy az offline to online, azaz valós ismeretségekre épülő 

közösségi háló „lehorgonyzott‖ („anchored‖ – Zhao et al., 2008), nevesített 

kapcsolatrendszerében erősen kötött a reális viszonyokhoz. Ugyanakkor nem tekinthető 

azonosnak az offline énnel, hiszen bizonyos határok között a Facebook online közege is 

lehetőséget teremt az identitás „stretch the truth a bit‖ (Yurchisin et al., 2005) formálására, 

idealizálására,  az egyén remélt-lehetséges és a közösségben jobban pozícionált, társadalmilag 

kívánatosabb („hoped-for possible selves‖, „socially desirable‖  – Yurchisin et al., 2005) énjét 

prezentálva. A Facebookon gyakorolt remélt-lehetséges én tehát nem valós (real), de lehet 

igazi (true), a valóságban működő gátló erők kiiktatásával az én rejtett rétegeinek felszínre 

hozása a személyiség teljesebb kibontakozását eredményezheti (Zhao et al., 2008). 

Ugyanakkor az állandó összehasonlítás kényszerében formálódó vágyott és elvárt identitás-

konstrukciók működtetése önértékelési, személyiségfejlődési zavarokhoz (narcisztikus, 

szorongásos, dependens, depresszív) is vezethet, a kapcsolattartás hagyományos formáinak 

szélsőséges visszaszorulását pedig elszigetelődés, a reflexiók, a társas tükör hiányában torzuló 

énkép és önismeret kísérheti. 

A szocializáció és identitásképzés folyamatában bekövetkező változások („barkácsolt életút" 

– Ulrich Beck; „öntörvényű szocializáció‖, „patchwork-identitások‖ – Preuss-Lausitz, 1997), 

a korábban főként a családban és az iskolában hagyományozódott értékek, normák, hitek, 

meggyőződések helyett a mediatizált posztmodernitás értékvesztett pluralizmusa és 

tekintélymentes individualizmusa alapjaiban rendítette meg az iskola intézményét, az oktatás-

nevelés világát. Mindeközben éppen ezek a változások rendkívüli módon növelik meg az 

intézményes nevelés szerepét és felelősségét. A posztmodern nevelési paradoxon feloldására 

születő neveléselméleti koncepciók, az értékartikuláció stratégiája (Mihály, 2001), a pluralista 

iskola és a „dönts és indokolj!” elvére épülő tárgyalásos nevelés (Preuss-Lausitz, 1997) a 

tanár értékszocializációt és az önismereti és szociális kompetenciák kialakulását feltételező 

identitásképzést segítő funkcióját, értékátadás és ítéletalkotás helyett moderátori, facilitátori 

szerepét hangsúlyozzák.  

 

A közösségi hálózatok kommunikációjában az identitás reprezentációját, a benyomáskeltés és 

énbemutatás stratégiáit képek és mozgóképek uralják. Az info-kommunikációs fejlődés, a 
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szélessávú internet és a Web 2.0 technológia, valamint a magas minőségű, ugyanakkor 

könnyen kezelhető digitális fényképezőgépek, kamerák, kép-, és videó rögzítésére alkalmas 

mobil-, illetve okostelefonok elérhetősége és gyors elterjedése a képi- és mozgóképi 

információk expanzióját és dominanciáját hozta, a világháló korábban statikus, textuális 

tartalmait a felhasználók által létrehozott multimédiás tartalmakkal felváltva. Az elméleti 

háttér harmadik, képelméleti fejezete, hogy képben legyünk, a kép, a képiség, a képekhez 

fűződő viszony, a képalkotás és képhasználat változásának a Facebookon megfigyelhető 

vizuális kommunikáció szempontjából releváns szakaszait, a személyes fotográfia 

funkcióváltozását, a kép demokratizálódásának, digitalizálódásának, dematerializálódásának 

„gyakorlatát‖ és „elméletét‖ dolgozza fel. Az elemző áttekintés a képi fordulat és a 

posztfotografikus korszak (Mitchell, 1992) vagy fotográfia utáni fotográfia (Manovich, 1995) 

paradigmaváltó hatását, a kép valóság/reprezentáció problematikáját értelmezi és a vonatkozó 

képelméleti, fotóelméleti diskurzusok (Bourdieu, Barthes, Sontag, Benjamin, Baudrillard, 

Flusser, Chalfen) lényeges mozzanataira reflektálva kísérli meg tágabb kontextusba helyezni a 

mindennapok mediatizációját.  

A digitalizációval és az új kommunikációs technológiával a képhez új tulajdonságok, új 

képtípusok társulnak, megváltoztatva a kép fogalmát és a vizuális kommunikáció elképesztő 

képáradatát eredményezve, amelyben mára elmosódnak a határok eredeti és másolat, kép és 

nyersanyag, feldolgozás és manipuláció, alkotó és felhasználó között. A többnyire névtelen 

felhasználók által létrehozott és közzétett, majd önálló életre kelve a világhálót elárasztó 

vizuális tartalmak, gyakran újrafelhasznált, átalakított, manipulált képek, remixek, mémek a 

véleményalkotás, -nyilvánítás, és -formálás új, jellemzően humorral teli formái, amelyek „egy 

újfajta populáris, demokratikus, „plebejus‖ nyilvánosságot‖ teremtve a mediatizált folklór 

jelenségéhez tartoznak (Glózer, 2013). 

A tömeges képmegosztással a Facebook a világháló legnagyobb képgyűjteményévé vált. A 

közösségi háló személyes nyilvánosságában és a reálishoz jobban kötődő közegében 

bemutatott fényképek a hagyományos családi fotóalbumok vagy a 19. század népszerű 

vizitkártya gyűjteményeinek késő-modern megvalósulásaiként is értelmezhetők. Az egyén 

kapcsolati hálóját, magán- és közéleti kapcsolatainak vizuális katalógusát tartalmazzák és a 

személyes és kollektív emlékezet, a kommunikáció, és az identitásmegjelenítés és -formálás 

eszközeiként alapvetően betöltik a hagyományos fotográfia társadalmi funkcióit, csak a társas 

érintkezés új színterén, más mértékben és különböző módokon. A fényképezés és 

képhasználat gyakorlata személyesebbé, individuálisabbá válik, képfeltöltései, megosztásai 

felett az egyén rendelkezik, ahogyan önképének online kivetítése felett is, amelyben a 

hangsúly a közösségről az individuumra, a családi reprezentációról az egyéni reprezentáció 

felé tolódik el. Az én nyilvánossága kiterjed a családon kívüli, nagyobbrészt kortárs 

kapcsolatok tágabb körére, intimitás és nyilvánosság egymásba érő fogalmainak sajátosan új 

értelmezéseit, kompromisszumait kialakítva.  A közösségi háló közegében a képek 

kommunikációs funkciója dominál, a pillanatnyi interakció aktuális kontextusában 

tömörebbé, konkrétabbá téve az üzenetet, amelynek a kapcsolat fenntartására irányuló rituális, 

fatikus, szociális és emocionális tartalma gyakran felülmúlja informatív értékét.  

A Facebook profilfotók és az albumokba feltöltött képek virtuális találkozási pontjai, 

(Dahlgren 2010, 187) a távollétben is a jelenlét („presence-in-absence‖ – (Villi, Stocchetti, 

2011, 106), az ottlét, a „synchronous gaze‖ (Villi, Stocchetti, 2011, 108) fogalmában is 

megragadható együttlét vizuálisan aktivált és megerősített érzetét váltják ki. A mobil 

kommunikáció révén a fizikai jelenlét nélkül folyamatosan fenntartott mediatizált közelség és 

intimitás („full-time intimacy‖ – Matsuda 2005, 30.) lehetőségét teremtik meg. 

A folyamatos kapcsolattartás, az azonnali szituációreleváns képi információ és kontrollált 

öndefiníciós gyakorlat követelményének felel meg az új médiajelenség, és egyben a Facebook 



132 
 

legjellegzetesebb képtípusa, a szelfi, amely azonnalisága, közvetlensége, tértől és időtől 

független jelenvalósága révén korunk jellemző vizuális lenyomata. 

A közösségi hálózat képdömpingje egyre inkább meghatározva a fiatalok mindennapjait, 

alapvető, sokak számára elsődleges információforrássá és egyúttal képkultúrájuk formanyelvi 

forrásává, vizuális kompetenciáik bázisává válik. 

A digitalizáció és a különféle képfeldolgozó, képszerkesztő programok tág teret engednek 

ugyan – a hozzáértők szűkebb körében – a kreativitás kibontakozására, a minél szélesebb 

rétegeket elérő, könnyen kezelhető, közösségi hálózat-specifikus mobil alkalmazások 

leképezési lehetőségei, képmanipuláló automatizmusai viszont sematikus képi ábrázolások 

tömegét termelik ki. A pillanat megosztására koncentráló instant kultúrában a tudatos képi 

kifejezés és képkomponálás kérdései háttérbe szorulnak, ahogyan kritikai megjegyzésekre is 

csak elvétve kerül sor a Facebook-közösségek bizalmi hálójában. Ennek következménye a 

vizuális minták újratermelődése, amely egyúttal „a vizuális kompetenciák (vagy azok 

hiányának) újratermelődését‖ is jelenti (Csiszár, 2013). Mindez pedig felerősíti a vizuális 

nevelés és képességfejlesztés szerepét és felelősségét, amelyben a legfontosabb feladatot az 

„új képkorszak‖ (Kárpáti, 2013) látásmódjához és kompetenciaszükségletéhez igazított 

szemléleti és tartalmi megújulás jelenti, az új médiumok és képnyelvi kifejezőeszközök, új 

közösségi alkotási formák, fórumok és színterek integrálásával a vizuális fejlesztésbe.  

A Facebook empirikus vizsgálata a fiatalok vizuális fogyasztását és kultúráját meghatározó 

képi világba való betekintés révén irányt és feladatokat jelölhet ki a vizuális nevelés számára. 

 

Az elméleti háttér három, kommunikációelméleti, identitáselméleti és képelméleti 

megközelítése ideális keretet biztosít az empirikus kutatás vizsgálataihoz, amelyek az új 

kommunikációs jelenség vizuális aspektusaira, a képhasználati gyakorlatra, a jellemző 

témákra és típusokra, az önreprezentáció stratégiáira és ábrázolásmódjaira irányulnak.  

A kutatás két szakaszban, két eltérő, de egymást kiegészítő kutatási módszerrel történt. A 

tartalmi és módszertani okokból is a képelemzés alapját képező kérdőíves felmérés a 

Facebook-felhasználók képhasználati szokásait és gyakorlatát kívánja feltárni. A kutatás 

második szakaszában történő képelemzés a kérdőívben hozzájárulók profiljainak képi 

tartalmait vizsgálja, amely egyrészről alkalmas az önbevallásos kérdőívre adott válaszok 

ellenőrzésére, pontosítására, árnyalására, másrészről a képtipológia felállításával, a képi 

önreprezentáció tipikus és sztereotipikus elemeinek és ábrázolási konvencióinak 

bemutatásával több nézőpontból is kínál rálátást az új szociális színtér vizuális 

kommunikációjának jelenségkörére. 
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Facebook-képhasználati gyakorlat kérdőíves felmérése 

 

A Facebook vizuális aspektusaira irányuló empirikus kutatás két szakaszban, két eltérő, de 

egymást kiegészítő kutatási módszerrel történt. A kutatás első szakasza 2013 júliusától 

decemberéig végzett online kérdőíves adatfelvételből, valamint az eredmények értékeléséből 

és elemzéséből állt.  

A kérdőívbe foglalt kérdéscsoportok a Facebook-felhasználók képhasználati, képnézési 

szokásait, motivációit, preferenciáit, a képi önbemutatás stratégiáit járják körül, az 1. kutatási 

hipotézisben megfogalmazott nem és életkor szerinti eltérések, ezen kívül a vizuális, 

művészeti képzettség, valamint a nyelv és a kultúra szerint feltételezett különbségek 

feltárására irányulnak.  
 
1. hipotézis  

A Facebook-felhasználók képhasználati, képnézési szokásai, motivációi, preferenciái nem, 

kor, illetve képzettség szerint változnak (nők és férfiak, különböző korcsoportok, illetve 

vizuális/művészeti képzésben résztvevők és nem résztvevők mennyiségileg és tartalmilag 

eltérő képeket töltenek fel, osztanak és néznek meg a Facebookon). 
 
a) A magasabb életkorral tudatosabb, egyúttal célirányosabb Facebook-használat 

jellemző a közösségi oldalon, és ez megmutatkozik a fényképkezelési szokásokban is.  

b) A férfi-női nem között különbség figyelhető meg a Facebook-használati szokások 

nyíltságában, illetve a használati aktivitásban: a nők nyitottabb, aktívabb Facebook-

felhasználók.  

c) A korábban vizuális/művészeti képzésben részt vett, illetve jelenleg résztvevő 

Facebook-felhasználókra tudatosabb identitás-építő stratégia, önkifejezésre való 

törekvés jellemző, és ez megmutatkozik a képmegosztási gyakorlatban is. 

 

Kérdéscsoportok és fő témák (Kérdőív kérdései – K1, K2…): 
 
Személyi adatok (K1-6) 
a. Facebook-elérhetőség (webcím vagy 

regisztrált név) (K0) 
b. nem (K1) 
c. életkor (K2) 
d. lakóhely (K3) 
e. iskolai végzettség (K4) 
f. foglalkozás (ha tanuló, akkor iskolatípus) 

(K5) 
g. kapcsolati státusza (K6) 
 
Általános Facebook-használat 
a. mióta (regisztráció éve) (K7) 
b. milyen módon (saját vagy álnéven) (K8) 
c. miért facebookozik (K9) 
d. IKT kompetencia fő mutatói  

IKT-hozzáférés (K10) 
IKT-kompetencia (K11-13, 16-20, 27-29) 
IKT-használati aktivitás (K11-13, 15, 21-23) 
IKT-használati attitűd (K9, 14, 16) 

 

Képhasználati szokások 
a. motiváció (K16) 
b. mit tesz fel (K12-13, 15, 19) 
c. mit oszt meg (K16-17, 19) 
d. mit néz meg (K13, 18) 
e. gyakoriság (K11-13, 22-23) 
f. mennyiség (K15) 
g. képmanipuláció (K20, 28-29, 33) 
h. tudatos képhasználat (K19-20) 
 
Preferenciák 
a. témák (K17-18, 20-21) 
b. kedvencek, példaképek (K25, 26) 
c. képtípusok (K15, 17-18, 24, 28-29) 
d. műfajok (K16, 17-18, 28-29) 
 
Profilkép – a képi önbemutatás stratégiái  
a. divatok, trendek (K24) 
b. választás (K20, 27) 
c. változtatás gyakorisága (K22-23) 
d. szerinte milyennek láttatja? (K31) 
e. szerinte mennyire tükrözi a személyiségét? 

(K30-31) 
f. a profilkép technikai megvalósítása (K28-29) 
 
Negatív hatások, visszaélések 
a. tapasztalatok (K32-33) 
b. tudatos védelem (K19-20) 
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A kutatás módszere és mintája 

 

A mintavétel részben egyszerűen elérhető alanyokra építő, esetleges (tanítványok, kollégák, 

ismerősök), részben hólabdaszerű mintavétellel, részben célirányos megkeresés útján történt. 

A kutatás módszere online kérdőíves adatgyűjtés, és az eredmények értékelése és elemzése 

volt. 

A kérdőívet összesen 290 válaszadó töltötte ki, 76 százalékuk magyar nyelven, 24 százalékuk 

angolul. A megkérdezettek 59 százaléka nő, 41 százaléka férfi. Jellemzően a fiatalabb 

korosztály tagjai vettek részt a kutatásban: a legfeljebb 16 évesek a minta harmadát, a 17-18 

évesek 25 százalékát, a 19-20 évesek 14 százalékát, 21-22 évesek 12 százalékát, az ennél 

idősebbek pedig 17 százalékát adják. A kérdőíveket 74 százalékban Magyarországon, 2 

százalékban a környező országokban, Ausztriában, Szlovákiában és Romániában, valamint 23 

százalékban Angliában töltötték ki. Jellemző, hogy főleg fővárosi (51%), illetve városi (34%) 

lakosok válaszoltak a kérdőív kérdéseire. A megkérdezettek 39 százalékának legmagasabb 

iskolai végzettsége legfeljebb 8 általános, 6 százalékuk szakmunkás, 33 százalékuk 

szakközépiskolai vagy gimnáziumi érettségije van. Főiskolai, egyetemi diplomával minden 

ötödik válaszadó rendelkezik. Ugyanakkor a megkérdezettek többsége (73%) kizárólag tanul, 

18 százalékuk munka mellett teszi ezt, 6 százalékuk pedig főállásban dolgozik. Azok, akik 

tanulnak, jellemzően szakközépiskolai, gimnáziumi tanulmányaikat (39%), illetve felsőfokú 

tanulmányaikat (44%) folytatják. Eddigi iskolai pályafutása során a válaszadók közel ötöde 

(18%) vett részt valamilyen művészeti képzésben. A mintának azon része, akik dolgoznak, 

többségében a szolgáltató szektorban (94%), beosztott alkalmazottként (85%) végzik 

munkájukat. Jellemző, hogy a válaszadók többsége (56%) egyedülálló, azaz nincs tartós 

párkapcsolata.  

2. táblázat: A minta alapjellemzői, N és %, N=290 

 N % 

nyelv angol 70 24% 
magyar 220 76% 

Facebook- elérhetőség nincs 79 27% 

van 211 73% 

nem férfi 119 41% 
nő 171 59% 

életkor 13-14 évesek 13 5% 

15-16 évesek 80 28% 

17-18 évesek 73 25% 

19-20 évesek 40 14% 

21-22 évesek 36 12% 

23-25 évesek 19 7% 

25+ évesek 29 10% 

ország Magyarország 214 74% 

Egyesült Királyság 66 23% 

egyéb 7 2% 

NV 3 1% 

településtípus főváros 149 51% 

város 99 34% 

község 15 5% 

falu 24 8% 

NV 3 1% 
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iskolázottság legfeljebb 8 általános 112 39% 

szakmunkás, OKJ 17 6% 

szakközépiskolai, gimnázium 97 33% 

főiskola, egyetem 57 20% 

egyéb 5 2% 

NV 2 1% 

aktivitás dolgozik 18 6% 
dolgozik, tanul 53 18% 

tanul 211 73% 

nem dolgozik, nem tanul 4 1% 

NV 4 1% 

kapcsolati státusz kapcsolatban 112 39% 

egyedülálló 162 56% 

NV 16 6% 

művészeti képzésben részt 
vett-e 

igen 53 18% 

nem 145 50% 

NV 92 32% 

összesen 290 100% 
   

3. táblázat: Munkavállalók jellemzői, N és %, N=78 

 N % 

szektor szolgáltatás 73 94% 

ipar 5 6% 

munkakör beosztott alkalmazott 66 85% 

vezető alkalmazott 7 9% 

vállalkozó beosztott nélkül 5 6% 

összesen 78 100% 

   

4. táblázat: Tanulók jellemzői, N és %, N=263 

 N % 

milyen intézményben tanul? általános iskola 1 <1% 
szakiskola 37 14% 

szakközépiskola, gimnázium 102 39% 

egyetem, főiskola 115 44% 

egyéb felnőttképzés 8 3% 

összesen 263 100% 

 

Általános Facebook-használati szokások 

 

A válaszadók tizede 2008 előtt, 42 százaléka 2008-2009 során, 37 százaléka pedig 2010-2011 

folyamán regisztrált a közösségi oldalon. A minta nagy többsége – 92 százaléka – saját néven 

vállalta a regisztrációt. A regisztráció oka elsősorban az ismerősökkel való kapcsolattartás 

volt, e motivációt fontossági sorrendben az információszerzés, információcsere lehetősége, a 

naprakészség, illetve az oldal szórakozási potenciálja egészítette ki. A tanulás/munka, az 

ismerkedés, illetve az önkifejezés harmadlagos motivációs faktorként jelentkezett. 
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4. ábra: Mennyire jelentettek motivációt a regisztrációhoz? - %, N=290 

 
 

Jellemző, hogy elsősorban okostelefonon, hordozható számítógépen vagy az otthoni, asztali 

számítógépen nyitják meg Facebook-oldalukat a felhasználók. Iskolai vagy munkahelyi 

számítógépen ritkábban, hagyományos mobiltelefonon az esetek többségében sohasem 

használják az oldalt. 

5. ábra: Milyen eszközön keresztül kapcsolódik Facebook-fiókjához? - %, N=290 
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A válaszadók leggyakrabban képeket osztanak meg ismerőseikkel: hattizedük legalább 

havonta, 15 százalékuk hetente, 12 százalékuk ennél gyakrabban oszt meg egy-egy képet. 

Ettől a megosztási gyakorlattól elmarad a hivatkozások közzététele, ugyanis csak minden 

harmadik megkérdezett jelezte, hogy legalább havonta, ötöde pedig hetente oszt meg ilyen 

tartalmat. Közel minden harmadik megkérdezett sohasem oszt meg hivatkozást. Videót, 

illetve állapotjelentést még ritkábban osztanak meg a megkérdezettek. Jellemző, hogy minden 

harmadik megkérdezett havonta egy-egy videót, illetve állapotjelentést tesz közzé, ennél 

gyakrabban 14-16% él ezzel a lehetőséggel. Minden második válaszadó sohasem oszt meg 

videót vagy állapotjelentést. Hasonló gyakoriság jellemzi a képek, videók feltöltését is. 

Videókat a válaszadók kétharmada soha, 23 százaléka havonta tölt fel. Mindössze minden 

huszadik válaszadó tölt fel ennél gyakrabban videókat a Facebook-ra. Képeket ennél sűrűbben 

töltenek fel: a vizsgálatban résztvevők 67 százaléka legalább havonta, 14 százaléka hetente, 6 

százaléka ennél is gyakrabban tesz közzé fotókat Facebook-oldalán.  

6. ábra: Milyen gyakorisággal osztja meg az alábbi információkat a Facebook-on? - %, N=290 

 

7. ábra: Milyen gyakorisággal tölt fel képeket és videókat a Facebook-ra? - %, N=290 
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A válaszadók a legtöbb időt chateléssel töltik az oldalon. Nagyjából azonos mértékben 

foglalkoznak mások által megosztott képek megtekintésével, illetve bejegyzések olvasásával. 

A képekhez, videókhoz írt kommentek olvasása, valamint a kedvelt oldalak követése 

következik e sorban. A mások által feltöltött videók megtekintése, a posztok, kommentek 

írása, ismerősök visszajelölése, illetve képek felöltése szintén jelentős időráfordítást igényel 

az oldal használata során.  

8. ábra: Facebook-on töltött idejének mekkora részét teszik ki az alábbiak? - %, N=290 
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Az esetek zömében összesen hétféle szerepkörben használják a közösségi oldalt a 

megkérdezettek. A legnagyobb arányban barátként kommunikálnak a Facebook-on. 

Munkatársként, iskolatársként vagy haverként a válaszadók 42-47 százaléka lép fel 

jellemzően. Ismerősként tízből három válaszadó szokott kapcsolatba lépni valakivel. Jellemző 

még, hogy a megkérdezettek nemi szerepeik szerint, illetve valakinek a párja, szerelme 

szerepében beszélnek (24-24%). A válaszadók 15 százaléka rokoni szerepkörben is fellép.  A 

többi mért szerepkör (gyerek, szülő, élettárs/házastárs, főnök, beosztott) szerinti 

megnyilvánulás nem jellemző. 

9. ábra: Jellemzően melyik szerepében kommunikál a Facebook-on? - %, N=290 
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A kérdőív az általános és kifejezetten Facebook-használati szokások mellett a felhasználók 

egyéb, a Facebookon keresztül folytatott internetes tevékenységére, rendszeresen követett 

kedvenc weboldalaira is rákérdezett. A résztvevők közel fele követ rendszeresen valamilyen 

weboldalt a facebookozás során. A magyar nyelven válaszolók között 102 felhasználó, 67 nő 

és 35 férfi nevezett meg általuk kedvelt webmagazinokat, internetes oldalakat. Az angol 

nyelvű kérdőív kitöltői közül 33 felhasználó, fordított arányban, 10 nő és 23 férfi válaszolt 

érdemben erre a kérdésre. A válaszolók legtöbbször kép- és videómegosztó oldalakat, 

zenekarok, szórakozóhelyek weboldalait, sporttal kapcsolatos webzineket, humoros tartalmú 

gyűjtőoldalakat, valamint női magazinokat, divattal és design-al kapcsolatos site-okat, 

divatblogokat és kreatív, kézműves ötletgyűjteményeket követnek Facebook-oldalukon 

keresztül, illetve ritkábban hírportálokat, az egyetemük vagy középiskolájuk internetes 

oldalát, valamint receptgyűjteményeket és ételrendelő website-okat. A leggyakrabban 

megnevezett weboldalak: youtube.com; 9gag.com, bestvines.org; vine.co; viccmania.hu; 

twitter.com; tumbir.com; instagram.com; pinterest.com; ask.fm; trollface.hu; Azt adom!; 

nlcafe.hu, glamouronline.hu; life.hu; life.hu/Hogyan legyek jó nő?; deviantart.com; Kreativ 

Mánia; Életszépítők; Meska; Hvg; Hír 24; Index; 444; Nosalty, Mindmegette.  

 

A nők által megnevezett site-ok között a nagy gyakorisággal említett vicces videómegosztók 

mellett jellemzőek a lakberendezéssel, kreatív kézműves ötletekkel, designnal, divattal 

foglalkozó oldalak, online női magazinok. A magasabb korral megjelennek a válaszok között 

a hírmagazinok (index.hu, 24.hu [19-22 évesek]; hvg.hu, 444.hu [23 év felettiek]) és az 

egyetemi oldalak (felvi.hu, elte.hu), a 23 év feletti nőknél pedig az életmóddal (nlcafe.hu), 

gyerekneveléssel (lurkovilag.hu, gyereketeto.hu, kismamablog.hu), valamint főzéssel, sütéssel 

(nosalty.hu, mindmegette.hu) foglalkozó weboldalak.  

A férfiak rendszeresen követett website-jainak jellemző témái a humor mellett a sport, 

valamint a számítógépes technológia, műszaki cikkek világa (pcworld.hu, microsoft.com/hu-

hu). Az e témákkal foglalkozó website-okon kívül az idősebb korcsoportoknál a napi és 

hetilapok, hírmagazinok internetes portáljai (hvg.hu, index.hu [19 év felettiek]; times.com, 

telegraph.co.uk [23 év feletti brit]) és az egyetemi oldalak (elte.hu) kerültek említésre. 

 

A facebookozó fiatalok körében tehát a legnépszerűbb közösségi felület a YouTube 

videómegosztó-oldala, ahol a felhasználók videoklipeket tölthetnek fel és nézhetnek meg, 

ezek között film- és tévéműsorrészletek, zenei videók és házi készítésű videofelvételek is 

megtalálhatók, amelyeken a Web 2.0-s forradalom szerves részeként önjelölt sztárok, fiatalok 

ezrei küzdhetnek a nézettségért, sikerért, népszerűségért. A YouTube több mint egymilliárd 

felhasználója naponta több százmillió órányi videót néz meg a YouTube-on, és több milliárd 

megtekintést generál (youtube.com, 2015).  

 

A Youtube-on jórészt megtalálhatóak azok a videók is, amelyeket a leggyakrabban említett, 

elsősorban vicces videókra specializálódott oldalak gyűjtenek össze. Láthatóan a YouTube-ot 

követően a négy legnagyobb említési gyakoriságot produkáló portál (9gag.com, bestvines.org; 

vine.co; viccmania.hu) ebbe a kategóriába tartozik. Többnyire ismeretlen, névtelen 

felhasználók által létrehozott és közzétett, majd önálló életre kelve a világhálót elárasztó 

szöveges, zenés, képi és mozgóképi tartalmak, mémek, videók, remixek, paródiák a 

hétköznapok valóságához, spontaneitásához, közvetlenségéhez és közönségességéhez 

tartoznak és legfőbb jellemzőjük a humor, a vicc, a gúny, azaz a mélyebb tartalom, a 

komolyság hiánya. A humor forrása, tárgya gyakran az emberi vagy állati ügyetlenséghez, 

esetlenséghez, butasághoz, kiszolgáltatottsághoz, sokszor a különféle társadalmi 

devianciákhoz (alkoholizmus, hajléktalanság), fogyatékossághoz, mássághoz, különféle 

viselkedési normák megszegéséhez, gátlástalansághoz, trágársághoz kötődik. Rövidségük, 
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könnyedségük, nevetésre késztető élmény-jellegük a szórakoztató és unaloműző időtöltést – 

„csak az élvezet kedvéért‖ – a nassoláshoz hasonló, automatizmussá, sőt akár kényszerré váló 

folyamatosan ingerlő, abbahagyhatatlan médiafogyasztássá teszi.   

A látszólag semmitmondó, humoros videók dömpingjét szolgáltató videómegosztó portálok 

túlsúlya részben alátámasztja az idejük jelentős részét az interneten eltöltő fiatalok kultúra és 

politika iránt – felmérések szerint világszerte tapasztalt – érdektelenségét, közömbösségét, 

passzivitását. Ugyanakkor az említett mémgeneráló, illetve -megosztó oldalakon a 

véleményalkotás, -nyilvánítás, és -formálás, a társadalmi, kulturális, politikai jelenségekre 

történő reflektálás humorral teli, játékos és kreatív formáit is felfedezhetjük, ami „egy újfajta 

populáris, demokratikus, „plebejus‖ nyilvánosságot‖ teremtve „egyfelől folklorisztikus, 

másfelől rituális-terapikus funkciójú kulturális jelenségként‖ is értelmezhető (Glózer, 2013, 

10., 13). A netfolklór részeként ugyan komolytalan formában és akarva-akaratlanul, mégis 

reflektálnak valós társadalmi jelenségekre, aktuális problémákra, az embereket foglalkoztató 

kérdésekre, valamint a kulturális normákra éppen a normaszegés bemutatásával és egyúttal 

médiakritikai felhanggal mindezek megjelenésére a professzionális médiában és a populáris 

kultúrában. Másrészt a vicces videók közös élvezete terapikusnak is mondható, oldja a 

mindennapi élettel járó frusztrációt, szorongást. A vicces manipulált fotók és mozgóképek 

nem ritkán valamilyen tragédia után készülnek és terjednek el az interneten, a katasztrófák 

kollektív feldolgozásának és a feszültségtől való megszabadulásnak rituális-terapikus 

funkcióját is betöltve. „Az egyik legfontosabb – bár nem az egyetlen – eszköze a média által 

közvetített távoli, sokkoló képekkel való rituális megbirkózásnak a humor‖ (Császi, 2002, 

200). 

 

A megkérdezettek további preferenciáinak feltérképezésére irányult a kedvenc sztárok, 

kedvenc médiaszemélyiségek felsoroltatása. A válaszolók 38 százaléka nevezett meg általa 

kedvelt médiaszereplőt, a legtöbbször – előfordulási gyakoriságuk sorrendjében – Johnny 

Depp, Jason Statham, Jennifer Lawrence, Eminem és Nicolas Cage neve szerepelt a 

kedvencek között. Rajtuk kívül többségében sportolókat (Arnold Schwarzenegger, Kimi 

Räikkönen, Sebastian Vettel, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, David 

Beckham, Lebron James), zenészeket, énekeseket, rapperek (Eminem, Justin Bieber Lady 

Gaga, Beyoncé, Rihanna, Alex Turner, Pink, Hindi Zahra, Demi Lovato, Ville Valo, Serj 

Tankian, Nipsey Hussle, Dom Kennedy, Nas, Kid Cudi, Emis Killa, Nicki Minaj), színészeket 

(Johnny Depp, Jason Statham, Jennifer Lawrence, Nicolas Cage, Leonardo DiCaprio, David 

Tennant, Tom Hiddleston, Shane West, Angelina Jolie, Georgia May Foote, Mila Kunis, 

Törőcsik Mari, Orosz Barbara, Rudolf Péter, Alföldi Róbert), filmrendezőket (Paul Thomas 

Anderson, Quentin Tarantino), valamint humoristákat (Louis C.K., George Carlin, Kiss 

Ádám), modelleket (Ian Somerhalder, David Gandy, Adriana Lima, Horváth Éva, Palvin 

Barbara), televíziós személyiségeket (D. Tóth Kriszta) és youtube-sztárokat (Shane Dawson, 

Jenna Marbles) jelöltek meg kedvencükként. A felsoroltakon kívül a magyar nyelven kitöltők 

még Bagdy Emőke pszichológus professzort, valamint Szirmai Gergelyt, a Hollywood 

Hírügynökség vezetőjét, videóbloggerét nevezték meg, az angol nyelvű válaszok között Gabe 

Logan Newell (Gaben) a Valve Corporation videojáték-fejlesztő cég társalapítója, valamint 

Jézus szerepel még a „kedvencek‖ listáján.  

 

A globalizáció, a nyugati, elsősorban angolszász kultúra térhódítását jelzi, hogy a kevés 

kivételtől eltekintve, sem a rendszeresen követett weboldalakat, sem a kedvelt sztárokat 

illetően nem mutatnak lényeges különbséget a magyar nyelvű és az angol nyelvű kérdőívben 

kapott válaszok. Az eltérő országban és kultúrában élő internetező fiatalok érdeklődésében, 

preferenciáiban több a közös vonás, mint saját kultúrájuk eltérő generációinak ismereteiben. 
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E tekintetben az idősebb generáció magabiztosságának csökkenését Kósa „elbizonytalanodó 

szülő és nevelő szindrómának‖ nevezi:  

 

„Ingoványossá vált a talaj, amin állva a szülők és a felnőttek általában (így a tanárok is) 

meggyőződéssel, hitelesen és kielégítően tudják interpretálni az utódoknak a körülöttünk lévő 

világot. Azt a világot, melyben a média átjárja a fiatal korosztály mindennapi tapasztalatait, 

melyben a média játssza a főszerepet az információszerzésben, a szórakozásban, a 

kapcsolattartásban, és még számos egyéb területen.‖ (Kósa, 2014, 201.) 

 

Ez egyben azt is jelenti, hogy „a kultúra hagyományosan vertikális dominanciájú (felnőttektől 

a fiataloknak) átadása mellett így a szocializáció, de kiemelten a médiával kapcsolatos 

szocializáció területén a horizontális (kortársi) kultúraátadási formák jelentősége növekszik.‖ 

(Kósa, 2015, 49.) 

 

A legtöbben a 13-16 éves korcsoportból, a legkevesebben a 23 év felettiek közül neveztek 

meg általuk kedvelt sztárt, médiaszemélyiséget. A 13-16 éves lányok jellemzően 

popsztárokat, zenekarokat, néhányan színészeket választottak kedvencüknek, a Tankcsapda, a 

Punnany Massif és az Irie Maffia, valamint Bereczki Zoltán és Kerényi Miklós Máté 

kivételével a magyar nyelven válaszolók is főként angolszász előadókat (Justin Bieber, 

Eminem, Beyonce, Avenged Sevenfold, One Direction, Hurts, Nicki Minaj). A 17-22 évesek 

választásai nagyobbrészt színészek, Csuja Imre és Oroszlány Szonja említésén kívül a magyar 

nyelvű válaszokban is főként amerikai és angol színészek (Johnny Depp, Ian Somerhalder, 

Peter Ho, Tom Hiddleston, Paul Wesley, Ryan Reynolds, Emma Watson, Jennifer Aniston, 

Jennifer Lawrence). A 23 éves vagy annál idősebb nők válaszaiban a kedvelt zenei előadók 

(Leonard Cohen, Pink) mellett megjelennek a trendi életmódhoz, gasztronómiához 

kapcsolódó sztárok (Shaun T fitnessguru, Jamie Oliver sztárszakács) és több magyar híresség 

(Törőcsik Mari, Alföldi Róbert, Bagdy Emőke).  

 

Miközben a 13-18 éves lányok nagyobbrészt a másik nem köréből választottak kedvenceket, 

inkább a rajongás, mintsem az azonosulás vágyának kifejeződéseként, addig a fiatal fiúk 

kedvencei saját nemük képviselői. Zenészek, repperek (Billie Joe Armstrong, Kurt Cobain, 

Alex Turner, Kid Cudi), színészek (Leonardo Dicaprio, Robert Downey Jr., Jason Statham, 

Matt Smith, David Tennant, Aaron Paul, Simon Baker), a Tankcsapda tagjain kívül külföldi 

férfiak. Ahogy fiatal férfi a válaszokban megnevezett, a Youtube-on saját csatornát működtető 

két youtubsztár is, PewDiePie svéd videó-játék kommentátor és a színészi, zenészi és 

rendezői karrierjét youtuberként megalapozó Shane Dawson. E tekintetben némi eltérést 

mutatnak a brit válaszok, amelyben a fiatal fiúk sokkal nagyobb arányban jelöltek meg nőket, 

színésznőket (Mila Kunis, Kim Kardasian), énekeseket, reppereket (Nicki Minaj), szexi 

modelleket (Carol Seleme), vagy pornószínésznőket (Sasha Grey, Lisa Anne) kedvenc 

hírességként. Az idősebbek humoristákat (George Carlin, Louis C.K.), sportolókat, illetve 

sportoló-filmsztárokat (Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger, Lechi Kurbanov) neveztek meg 

még kedvencükként, ezen kívül Jézus szerepel még a brit válaszolók sztárlistáján.  

 

Arra a kérdésre, hogy van-e olyan sztár, médiaszemélyiség, akire hasonlítani szeretnének, 

részben az említett kedvenceik közül választottak a válaszolók, de csupán a megkérdezettek 

13,7 százaléka nevezett meg számára valamilyen szempontból mintát adó személyiséget. A 

válaszadás elutasításának, és a nemleges válaszoknak a magas aránya nemcsak az idősebb 

korosztályra jellemző, és az egyediség, az individualizmus és az autonómia megnyilvánulását 

jelzi („Nah, i like being myself‖; „Csak gyönge lelkű emberek akarnak hasonlítani másokra, 

hogy beilleszkedjenek a többiekhez.‖). 
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A megnevezett „példaképek‖ között legnagyobb arányban ebben a listában is zenészek, 

énekesek (Kurt Cobain, Billie Joe Armstrong, Angus Young, Alex Turner, Lady Gaga, 

Beyoncé, Pink, Rihanna, Demi Lovato), rapperek (Dom Kennedy, Nipsey Hussle, Kid Cudi, 

Nicki Minaj), és színészek (Johnny Depp, Simon Baker, Robert Downey, Jr., Leonardo 

DiCaprio, Nicholas Cage, Tom Cruise, Jensen Ackles, Jennifer Lawrence, Selena Gomez, 

Vanessa Hudgens, Megan Fox, Georgia May Foote, Claire Holt, Angelina Jolie, Orosz 

Barbara) szerepelnek. Rajtuk kívül sportolókat (Arnold Schwarzenegger, Cristiano Ronaldo, 

Kimi Raikönnen), modelleket (David Gandy, Adriana Lima, Palvin Barbara), televíziós 

személyiségeket (D. Tóth Kriszta), youtube-sztárokat (Shane Dawson, Jenna Marbles), 

valamint divatbloggereket (Marzia Bisognin más néven Cutiepie vagy CutiePieMarzia olasz 

videóblogger) neveztek meg a válaszadók.  

 

A legfeltűnőbb különbség a két nem választásaiban, hogy míg a nők által megnevezett 

topmodellek, énekesek, színésznők valamennyien vonzó, attraktív külső megjelenésüknek is 

köszönhetik sikereiket, addig a férfi-válaszokban a külső kevésbé meghatározó. A férfiak 

inkább rock zenészek cool megjelenését és életformáját, sportolók sikereit tekintik 

követendőnek és az is jellemző, hogy válaszaikban elválasztják a mintaadó külső és belső 

tulajdonságokat és az azokhoz társított hírességeket („külsőleg Billie Joe Armstrong, belsőleg 

inkább Kurt Cobain vagyok [érzékenység, empátia, halak-jegy]‖; „David Gandy által 

képviselt elegáns öltözködés, Derren Brown megnyilvánulása, Anthony Robbins hozzáállása, 

Simon Baker alkatilag‖). 

 

„Az igazán népszerű hősök ma már nem a hatalmasok, a birodalomépítők, a feltalálók, akik 

véghezvittek valamit. Notabilitásaink filmsztárok és popénekesek, a szabadidőnkben látható 

„szép‖ emberek, akik inkább az élvezet filozófiáját hirdetik, mintsem a fegyelemét és a nehéz 

erőfeszítésekét.‖ (Pachter 1975, idézi Berta, 2008) 

 

Élménytársadalmunkat jellemző vágy az élet élményekkel való megtöltésére, „hedonista‖ 

(Daniel Bell, 1976) én-ideált közvetít, az individuum önmegvalósításának, 

önérvényesítésének felértékelődése pedig „narcisztikus‖ (Christopher Lasch, 1996) 

személyiségvonások és értékek térnyerését hangsúlyozza (Berta, 2009; László, Danó, 2015). 

A média közvetítette vágyott ideálkép legfőbb képviselőivé a sikeres, vonzó, megnyerő 

sztárok, médiaszemélyiségek válnak, akik megjelenve az online közösségi felületeken 

intenzívebb és interaktívabb kapcsolat lehetőségét kínálva közelebb kerülnek rajongóikhoz, 

megközelíthetőbbnek, elérhetőbbnek, közvetlenebbnek látszanak, továbberősítve 

értékmeghatározó, orientáló szerepüket a szocializáció és az identitásképzés folyamatában.   
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Megosztással kapcsolatos gyakorlat 

 

A kutatásban résztvevők közel fele legalább 50 képet töltött fel Facebook-oldalára. Mindössze 

a minta 4 százalékának van csak egy profilképe az oldalán, 19 százalékuknak legfeljebb tíz, 

26 százalékuknak pedig maximum ötven. Minden ötödik válaszadó nyilatkozott úgy, hogy 

képeinek száma eléri a százat, és tízből három esetében a több százat is eléri a képek száma.  
 

A képek megosztásának okai igen sokrétűek, azonban a közös élmények dokumentálása 

magasan a legfontosabb indoknak tűnik. A válaszadók mintegy hattizede számára legalább 

kismértékben szerepet játszik a képek megosztásában a boldogság, az öröm hirdetése; a 

szórakoztatás; a személyiség kifejezése képek segítségével; a beazonosítás lehetővé tétele; 

vagy a bejegyzések illusztrálása, színesítése. A megosztási okok harmadik csoportjába a 

művészi igényű önkifejezést, a tetszeni vágyást, az aktuális hangulat kifejezésének igényét, 

valamint az új megjelenés (frizura, ruházat) dokumentálását sorolhatjuk. A legkevésbé a 

figyelemfelkeltés, az ismerkedés vagy a státuszszimbólumok, anyagi javak megmutatása áll a 

képek megosztásának hátterében. 

10. ábra: Melyek a főbb mozgatórugói annak, hogy képeket oszt meg a Facebook-on? - %, N=290 
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A megkérdezettek válaszoltak arra is, milyen képeket osztanak meg, illetve milyen típusú 

képeket néznek meg szívesen. Összesen húszféle egymástól eltérő tartalmi típus közül 

választhattak a kérdőívet kitöltők, mit osztanak meg és mit néznek meg szívesen. Részben 

mindkét kérdésre ugyanazok a válaszok érkeztek, azaz a válaszadók legnagyobb hányada 

egyaránt oszt és néz meg barátokkal készült fotókat, profilképeket, nyaraláskor, vagy 

szórakozás alkalmával készített képeket. Jellemző, hogy a többi képtípus esetében az arra 

kíváncsiak aránya általában nagyobb, mint a megosztók hányada: különösen így van ez a 

hobbiról, családról, saját művészi alkotásról, párkapcsolatról, divatról, kínos helyzetekről, 

sztárokról, szexről, ismerős nőkről vagy férfiakról készült képek esetében. Az egyes 

képtípusok iránti érdeklődést, illetve megosztási hajlandóságot az alábbi táblázat tartalmazza 

(kiemelve a jelentős eltéréseket): 

 

5. táblázat: Milyen típusú képeket... – többet is választhat, %, N=290 

 oszt meg szívesen? néz meg szívesen? 

barátokkal 78% 68% 
profilkép 72% 73% 

nyaralás 53% 55% 
buli, szórakozás 50% 59% 

hobbi 38% 50% 
családi kép 32% 46% 

iskolai/munkahelyi kép 29% 32% 
saját alkotások, művészi igényű képek 28% 36% 

párkapcsolat 20% 33% 
bizarr, különös, szokatlan, extrém témák 13% 16% 

divat 12% 29% 

vicces, humoros kép 12% 15% 

kínos helyzetek 10% 23% 

sztárok, celebek 6% 19% 

szex 5% 12% 

cuki kép  5% 8% 
ismerős nők 5% 15% 

ismerős férfiak 4% 12% 

ismeretlen nők 4% 10% 

ismeretlen férfiak 2% 7% 

NV 8% 6% 

 

 

Minél személyesebbnek számít a megosztható tartalom, annál kisebb annak a valószínűsége, 

hogy meg osztanak olyan típusú tartalmat. Eszerint a telefonszám és a lakcím a válaszadók 

legalább felének, az email-cím közel negyedének, állapotuk pedig ötödük számára számít 

teljesen bizalmas tartalomnak. A lakcím és a telefonszám esetében jellemző továbbá az is, 

hogy ha mégis megosztásra kerül, akkor általában csak a profiltulajdonos látja e 

bejegyzéseket. A profilképek, a fotóalbumok, illetve a megjelölt képek, videók általában 

megosztásra is kerülnek: az esetek döntő részében ismerősök, ismerősök ismerősei, valamint a 

profilképek esetében mindenki körében. A kérdőívet kitöltők az állapotbejegyzéseket, illetve 

az email-címeket (amennyiben utóbbiak egyáltalán megosztásra kerülnek) jellemzően 

ismerőseikkel osztják meg. 
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11. ábra: Kiknek engedélyezi, hogy láthassák az alábbi tartalmakat? - %, N=290 

 
 

 

A megkérdezettek relatív többsége (47%) megosztásaival kapcsolatban alapvetően pozitív 
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számára nem fontosak ezek a szempontok). Érdemleges, hogy a válaszadók 34 százaléka a 

megosztás előtt átgondolja, kit érint a megosztandó tartalom, kikkel osztja meg azt – ez a 

tudatosság a válaszadók többségénél (44%) azonban nincs meg. A többség számára nem 

jellemző, hogy a képen szereplőktől engedélyt kérjenek a közlésre (56%), és az esetek közel 

60 százalékában bárki láthatja a feltöltött képeket. A „lájkgyűjtés‖ a válaszadók hattizede 

számára nem vonzó, ahogy körülbelül ilyen arányban vannak azok is, akik nem várják a 

képpel kapcsolatos visszajelzéseket. Az exhibicionizmus meglehetősen távol áll a kutatásban 

résztvevők személyiségétől, legalábbis bevallásuk alapján. Ezt tükrözi, hogy a kitöltők zöme 

nem tartja magára jellemzőnek, hogy azért osztana meg képet, hogy felfigyeljenek a külsejére 

(82%); nem változtat stílusán divatmagazinok hatására (87%); nem igyekszik magáról a 

valóságtól eltérő megjelenést közvetíteni (86%); nem pózol sztárok „bőrébe‖ bújva (89%), 

illetve nem oszt meg provokatív, szexualitást hangsúlyozó képet (90%). 
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6. táblázat: Milyen mértékben jellemzik Önt az alábbi állítások? - %, N=290 
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Többnyire pozitív visszajelzéseket kapok. 12% 12% 23% 25% 22% 6% 

Fontosnak tartom, hogy a képeim minél jobban tükrözzék az 
egyéniségemet. 

22% 19% 18% 18% 17% 7% 

Képeim pozitív tartalmúak, sikert, vidámságot közvetítenek. 22% 18% 23% 18% 13% 7% 

Fontosnak tartom, hogy a pozitív oldalamat tükrözzék a képeim. 28% 14% 19% 21% 13% 5% 

Mielőtt képeket osztok meg, pontosan átgondolom, hogy kit érint, 
kinek szánom az adott tartalmat. 

30% 14% 18% 16% 18% 4% 

Többnyire saját magamról osztok meg képeket. 22% 28% 21% 14% 9% 5% 

Ha mások is szerepelnek a képen, előzőleg mindig kérem az 
engedélyüket. 

36% 20% 14% 10% 14% 5% 

Képmegosztásaim nem személyre szabottak, bárki láthatja azokat. 44% 14% 14% 11% 12% 4% 

Népszerűbbnek érzem magam, ha sok ember lájkolja a képeimet. 39% 21% 15% 12% 9% 4% 

Miután megosztok egy képet, izgatottan várom a visszajelzéseket. 38% 21% 17% 7% 10% 7% 

Inkább komolytalan, szórakoztató tartalmú képeket osztok meg a 
Facebookon. 

40% 21% 18% 10% 6% 5% 

Nem nagyon érdekel, hogy másokat hogyan érint, amiket megosztok. 49% 18% 13% 6% 10% 5% 

Fontos számomra, hogy az ismerőseim szokatlan, új oldalamról is 
megismerjenek a képeken keresztül. 

49% 22% 14% 9% 2% 5% 

Előfordult, hogy megbántam egy kép megosztását. 52% 21% 11% 5% 5% 6% 

Sikert értem el Facebookon megosztott művészeti alkotásaimmal. 60% 12% 10% 6% 7% 6% 

Minden képmegosztásnál külön beállítom, hogy ki láthatja. 61% 13% 9% 4% 7% 5% 

Fotóimon nőiességem/férfiasságom hangsúlyozására törekszem. 61% 12% 11% 6% 4% 6% 

Előfordult már, hogy utólag töröltem egy képet, mert az kellemetlen, 
sértő volt valakire nézve. 

63% 15% 8% 4% 3% 6% 

Előfordult már, hogy manipuláltam a képet, hogy jobban nézzek ki. 65% 13% 9% 4% 3% 6% 

Ha valami izgalmas dolgot látok, lefotózom, és az az első, hogy 
megosztom a képet a Facebookon. 

64% 17% 9% 3% 2% 5% 

Negatív visszajelzés hatására leveszem a képet. 66% 14% 8% 3% 2% 7% 

A Facebook-ot művészi munkáim fórumaként is használom. 70% 10% 8% 3% 3% 6% 

Előfordult, hogy azért osztottam meg képeket magamról, hogy 
féltékenységet keltsek valakiben. 

72% 9% 6% 3% 3% 7% 

Azért osztok meg képeket magamról, hogy felfigyeljenek a külsőmre. 70% 12% 5% 4% 2% 7% 

Kerültem már azért kellemetlen helyzetbe, mert nem gondoltam át, 
hogy másokat is érint az általam megosztott kép. 

73% 12% 4% 2% 3% 6% 

Előfordul, hogy mások képei hatására változtatok a külsőmön 
(stílus, öltözködés, hajviselet, smink, tetoválás...). 

73% 13% 5% 1% 2% 6% 

Szívesen készítek (készíttetek) fotót magamról sztárfotók, 
divatmagazinok képeinek stílusában, beállításaiban. 

78% 9% 2% 1% 3% 6% 

Kihasználom a Facebook adta lehetőséget arra, hogy a képek 
másnak mutassanak, mint a valóságban. 

79% 7% 6% 1% 1% 7% 

Facebook-fotóimon szívesen pózolok sztárok "bőrébe bújva", 
kedvenceimet felidézve (stílusban, öltözködésben, hajviseletben, 
sminkben...). 

82% 7% 4% 1% 0% 7% 

Szívesen osztok meg provokatív, a szexualitást hangsúlyozó képeket 
magamról. 

84% 6% 2% 1% 1% 6% 
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Fontos kérdés, hogy vajon a felhasználókat érte-e már korábban valamilyen kellemetlenség, 

negatív hatás a Facebook-on közzétett képek, videók következtében. A minta közel 

háromnegyedét még nem, 22 százalékát viszont érték már negatív következmények. Azok, 

akiket ért már kellemetlenség, jellemzően két dologgal szembesültek: egyrészt olyan kép 

került fel róluk a Facebook-ra, amihez nem járultak hozzá (a korábbiakban láttuk, hogy a 

felhasználók csupán 24 százaléka kéri ki a képeken szereplő személyek engedélyét feltöltés 

előtt), illetve valamilyen általános negatív visszajelzést kaptak. Tízből körülbelül hárman 

mások által feltett képek miatt kerültek konfliktusos helyzetbe, valamint körülbelül ennyien 

váltottak ki nem szándékolt hatást általuk feltett képek, videók miatt.  

12. ábra: Milyen jellegű kellemetlenség érte? - %, azok körében, akiket ért kellemetlenség, N=64 
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Profilkép-használat, önbemutatás 

 

A többség viszonylag ritkán változtatja meg profilképét: a megkérdezettek 26 százaléka 

évente, 24 százaléka félévente, ötöde kéthavonta tölt fel új profilképet magáról. Ennél 

gyakrabban a válaszadók 17 százaléka változtatja meg profilképét. Mindez egyúttal azt is 

jelenti – a viszonylag korai Facebook-regisztráció miatt –, hogy a többségnek a kutatás 

idejében vizsgált profilképe már legalább a tízedik (30%), illetve legalább az ötödik-tizedik 

(28%) változat.  

13. ábra: Milyen gyakran változtatja profilképét? - %, N=290 

 
 

14. ábra: Facebook regisztrációja óta hányadik a jelenlegi profilképe? - %, N=290 

 
 

A profilkép kiválasztásakor a legfontosabb szempontként a saját döntés játszik közre, azaz 

hogy a felhasználónak mennyire tetszik az adott kép. Ez persze nem meglepő, az talán inkább, 

hogy a megkérdezettek tizede nem sorolta ezt a szempontot a legfontosabb érvek közé. 

Hangsúlyos szerepet tölt be a döntés során a barátok és a családtagok véleménye (27%, illetve 

23% számára ezek fontos szempontok), illetve sokat nyom a latba a kép aktualitása is (25%). 

A válaszolók önbevallása alapján mások elvárásainak való megfelelés, illetve a trendek, 

divatok követése sokadrendű szempontnak tűnik – ahogy a profilkép sztárfotókhoz, 

divatmagazinok fényképeihez való hasonlósága is. 
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15. ábra: Milyen mértékben játszanak szerepet az alábbi szempontok a profilképe kiválasztásában? - %, N=290 

 
 

A felmérés idején a válaszadók többsége rendelkezik legalább egy profilképpel Facebook-

oldalán. A többségnek, 78 százalékuknak a profilképük fotó, 7 százalékuknak manipulált 

fénykép. 2-2 százaléknyian valamilyen rajzot vagy jelet, szimbólumot használnak profilkép 

gyanánt.  

 
16. ábra: Milyen típusú profilképe van jelenleg? - %, N=290 

 
 

 

Megbízhatatlan válaszok születtek azzal kapcsolatban, hogy miként készültek a jelenleg 

használt profilképek – legalábbis a válaszmegtagadók aránya igen magas (ez egyben azt is 

tükrözheti, hogy nincs tudomásuk, hogy hogyan készült a kép, illetve, a táblázatos 

válaszlehetőségek értelmezésének esetleges bizonytalanságát). Mindenestre jellemző, hogy a 

saját kezűleg, barát vagy ismerős, esetleg családtag által készült profilképek többsége 

mobiltelefonnal, esetenként automata fényképezőgéppel került rögzítésre.  
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A megkérdezettek 36 százaléka szerint megfigyelhetők trendek, divatok a Facebook-

profilképekben. A válaszokat és azok előfordulási gyakoriságát a szófelhő mutatja.  

 
17. ábra: Ön szerint megfigyelhetők-e trendek, divatok a Facebook-profilképekben?  

 
 
A válaszadók zöme úgy gondolja, profilképe teljes mértékben vagy nagyjából tükrözi a 

személyiségét (27 és 31%). Minden tízedik felhasználó nyilatkozott úgy, hogy jelenlegi 

profilképe egyáltalán nem tükrözi egyéniségét, belső világát.  

18. ábra: Ön szerint jelenlegi profilképe mennyire tükrözi személyiségét? - %, N=290 
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A megkérdezettek 60 százaléka válaszolt arra kérdésre, szerinte milyennek láttatja őt 

Facebook-oldalán közzétett profilképe. A válaszokat, azok gyakoriságát a szófelhők nemek 

szerint szemléltetik. 

 
19. ábra: Kérem, írja le, milyennek láttatja Önt aktuális profilképe! 
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Eredmények 
 
A facebookozás képhasználati gyakorlatát illetően alapvetően három fő hipotézis került 

megfogalmazásra:  

a) A magasabb életkorral tudatosabb, egyúttal célirányosabb Facebook-használat 

jellemző a közösségi oldalon, és ez megmutatkozik a fényképkezelési szokásokban is.  

b) A férfi-női nem között különbség figyelhető meg a Facebook-használati szokások 

nyíltságában, illetve a használati aktivitásban: a nők nyitottabb, aktívabb Facebook-

felhasználók.  

c) A korábban vizuális/művészeti képzésben részt vett, illetve jelenleg résztvevő 

Facebook-felhasználókra tudatosabb identitás-építő stratégia, önkifejezésre való 

törekvés jellemző, és ez megmutatkozik a képmegosztási gyakorlatban is. 

A hipotézisek ellenőrzése kétdimenziós kontingenciatáblák vizsgálatával történt. Az 

összefüggések khi-négyzetpróbának alávetve, és 5%-os szignifikanciaszint alatt kerültek 

elfogadásra.  
 
Tudatosabb Facebook-használat 
 
Először annak vizsgálatára került sor, vajon az, hogy valaki saját néven vagy álnéven 

regisztrált a közösségi oldalon, életkorfüggő-e. Szignifikáns különbség ebben a dimenzióban 

nem adódott, azaz a vizsgált mintában az egyes életkori csoportok ugyanolyan arányban 

regisztrálnak saját vagy álnéven. 

A következő kérdés a tudatosság vonatkozásában, hogy van-e különbség abban, mi motiválta 

az egyes életkori csoportokat a regisztrációra. Az előzetes feltételezés szerint az idősebbeket 

az információszerzés, a munka/tanulás segítése, illetve a kapcsolattartás jobban motiválta a 

Facebook-tagságra, mint a fiatalabbakat. A feltételezés csak részben állta meg a helyét: az 

információszerzés, illetve a munka/tanulás támogatása esetében nincs szignifikáns különbség 

az egyes életkori csoportok motivációja között. Ugyanakkor a kapcsolattartás – amely 

egyébként valamennyi korcsoport számára elsődleges motivációt jelentett – erősebb 

motivációs faktor az idősebbek (19 év felettiek) esetében, mint a fiatalabbaknál. Ez 

összefügghet azzal, hogy az idősebb generációk esetében a hagyományos kortársközegek (pl. 

iskolai osztály) eltűnnek, így nagyobb szükség támad a kapcsolattartás alternatív, kevésbé 

személyes csatornáira. 

7. táblázat: Mennyire jelentettek motivációt a regisztrációhoz: kapcsolattartás – korcsoportok szerint, %, 
N=286 

 nem 
játszott 
szerepet 

1 2 3 
leginkább 
szerepet 
játszott 

összesen 

legfeljebb 16 évesek 2% 9% 14% 17% 58% 100% 

17-18 évesek 1% 4% 7% 33% 54% 100% 

19-22 évesek 5% 0% 4% 21% 69% 100% 

legalább 23 évesek 2% 8% 8% 8% 73% 100% 

Chi-négyzet: 25,985, sign: 0,011 
 
Az előzetes feltételezés szerint az idősebb felhasználók egyrészt kevesebb funkciót 

használnak viszonylag nagy gyakorisággal a Facebook-on, mint a fiatalabbak, illetve 

Facebook-használatuk célirányosabb, leginkább csak a posztok elolvasásában merül ki. A 

hipotézisek csak részben igazolódtak: a funkciók használata variabilitásban nem mutat 

különbözőséget az egyes életkori csoportok között, ám az jellemző, hogy az idősebb – főleg a 

legalább 23 éves korosztály tagjai körében – a közösségi oldalon töltött idő legnagyobb részét 

inkább a bejegyzések olvasása teszi ki. 
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8. táblázat: A Facebook-on töltött idejének mekkora részét teszi ki: bejegyzések olvasása – korcsoportok 
szerint, %, N=282 

 
semekkora 1 2 3 

legnagyobb 
részét 

összesen 

legfeljebb 16 évesek 13% 8% 33% 32% 15% 100% 

17-18 évesek 29% 19% 20% 22% 10% 100% 

19-22 évesek 15% 16% 23% 27% 19% 100% 

legalább 23 évesek 6% 15% 19% 49% 11% 100% 

Chi-négyzet: 27,685, sign: 0,006 
 

Az eredmények ellentmondásosak azzal kapcsolatban, hogy hány képet töltöttek fel az egyes 

életkori csoportokba tartozók. A feltevés az volt, hogy az idősebbek kevesebb képet osztanak 

meg – az adatok szerint ugyanakkor a legfiatalabb és a legidősebb korosztályra egyaránt igaz 

ez.  

9. táblázat: Hány kép van jelenleg az Ön Facebook-oldalán? – korcsoportok szerint, %, N=279 

 1 profil-
kép 

1-10 11-50 51-100 
100 

felett 
több 
száz 

összesen 

legfeljebb 16 évesek 7% 29% 21% 20% 19% 4% 100% 

17-18 évesek 3% 13% 29% 18% 25% 12% 100% 

19-22 évesek 4% 9% 23% 29% 19% 16% 100% 

legalább 23 évesek 0% 26% 39% 11% 20% 4% 100% 

Chi-négyzet: 32,285, sign: 0,006 
 

A vizsgálat kitért a képmegosztások mögöttes motivációiban feltételezett kor szerinti 

különbségekre is. Várakozás szerint a fiatalabbakra inkább jellemző a külső változások 

publikálása, a feltűnés, a figyelemfelkeltés, a tetszeni vágyás. Lineáris kapcsolatról egyik 

szempont szerint sem beszélhetünk. A tetszés kiváltása, illetve a figyelemfelkeltés motivációs 

ereje képmegosztások esetén csak a 19-22 éves korosztály esetében jellemző nagyobb 

arányban, de az átlagtól való eltérés esetükben sem jelentős (11 és 6 százalékpont). Ugyanerre 

a csoportra jellemző viszont az is, hogy a képmegosztással elsősorban a közös élményeket 

kívánják dokumentálni. A legidősebb korosztály esetében szintén erősen él ez a szándék a 

képmegosztások mögött. 

10. táblázat: Melyek a főbb mozgatórúgói annak, hogy képeket oszt meg a Facebook-on: közös élmények 
dokumentálása – korcsoportok szerint, %, N=279 

 nem játszik 
szerepet 

1 2 3 
leginkább 
jellemző 

összesen 

legfeljebb 16 évesek 30% 10% 16% 18% 25% 100% 

17-18 évesek 21% 13% 16% 25% 24% 100% 

19-22 évesek 8% 7% 15% 26% 44% 100% 

legalább 23 évesek 15% 9% 26% 17% 34% 100% 

Chi-négyzet: 22,684, sign: 0,031 
 

Az előzetes feltevés az idősebb korosztály tagjaitól tudatosabb adatvédelmi szokásokat várt, 

azaz tapasztalható különbséget abban, hogy kiknek engedélyezik feltöltött képeik 

megtekintését. Ez a feltételezés nem igazolódott, az egyes korosztályok között nincs 

szignifikáns különbség e tekintetben. Ehhez kapcsolódik, hogy nem mérhető eltérés abban a 

kérdésben sem, hogy kikérik-e a feltöltött képeken szereplők engedélyét feltöltés előtt. 
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A feltételezés szerint a fiatalabbak regisztrációjuk óta több profilképet töltöttek fel, illetve 

gyakrabban is változtatják azt, mint az idősebb felhasználók. A kérdőíves felmérés tanúsága 

szerint a 17-18 évesek, illetve a 19-23 évesek korosztálya töltött fel magáról több profilképet 

– megelőzve a legfiatalabb és legidősebb korosztályt. A változtatás gyakoriságában 

ugyanakkor nincs érdemi különbség.  

1. táblázat: Facebook regisztrációja óta hányadik a jelenlegi profilképe? – korcsoportok szerint, %, N=271 

 
első második 

harmadik-
negyedik 

ötödik-
tízedik 

tíz felett összesen 

legfeljebb 16 évesek 8% 7% 26% 38% 22% 100% 

17-18 évesek 6% 5% 23% 24% 42% 100% 

19-22 évesek 4% 4% 17% 25% 49% 100% 

legalább 23 évesek 11% 17% 33% 28% 11% 100% 

Chi-négyzet: 34,225, sign: 0,001 
 

A profilkép kiválasztásában szintén van eltérés az egyes életkori csoportok szokásai között. 

Az idősebb korosztály – jellemzően a legalább 19 évesek esetében – a saját döntés szerepe 

sokkal nagyobb, mint a fiatalabbak esetében, akik döntését nagyobb mértékben határozzák 

meg külső szempontok is (például barátok, családtagok véleménye). 

2. táblázat: Milyen mértékben játszik szerepet profilképe kiválasztásában: saját döntés – korcsoportok 
szerint, %, N=270 

 
nem játszik 

szerepet 
1 2 3 

leginkább 
szerepet 

játszik 
összesen 

legfeljebb 16 évesek 3% 1% 9% 21% 65% 100% 

17-18 évesek 8% 8% 8% 21% 56% 100% 

19-22 évesek 0% 1% 1% 11% 86% 100% 

legalább 23 évesek 4% 0% 0% 7% 89% 100% 

Chi-négyzet: 33,848, sign: 0,001 
 
 
Használati szokások nyíltsága, aktivitás 
 
Jellemző, hogy a férfiak között jóval nagyobb arányban találhatók azok, akik álnéven 

regisztráltak a Facebook-ra (11 vs 1%). A két nem között abban nincs különbség, hogy a 

regisztráció motivációja elsődlegesen a már meglévő kapcsolatok fenntartása, jóval 

megelőzve az ismerkedés lehetőségét.  

A feltételezésnek megfelelően a nők jóval gyakrabban osztanak meg és töltenek fel képeket, 

videókat, mint a férfiak. Ugyanakkor az állapotfrissítések gyakorisága nem különbözik a két 

nem között. 

3. táblázat: Milyen gyakorisággal… – nemek szerint, %, N=284 és 282 

 
soha havonta hetente 

hetente 
többször 

naponta 
naponta 
többször 

össze-
sen 

oszt meg képeket? 

férfiak 16% 58% 9% 12% 1% 3% 100% 

nők 5% 65% 18% 8% 2% 2% 100% 

 soha havonta hetente hetente 
többször 

naponta naponta 
többször 

össze-
sen 
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tölt fel képeket és videókat? 

férfiak 19% 66% 9% 6% 0% 0% 100% 

nők 6% 70% 18% 4% 1% 1% 100% 

Chi-négyzet: 16,669, sign: 0,005, Chi-négyzet: 16,409, sign: 0,006 
 
Jellemző az is, hogy a nők Facebook-on töltött idejének nagyobb részét teszi ki profilképük 

frissítése, a fotóalbumuk rendezgetése, illetve a mások által feltöltött képek nézegetése, mint a 

férfiak esetében. A chatelésre fordított idő nagysága mindkét nem esetében körülbelül 

ugyanakkora.  

4. táblázat: Facebook-on töltött idejének mekkora részét teszi ki… – nemek szerint, %, N=283, 283 és 282 

 semekkora 1 2 3 legnagyobb részét összesen 

profilkép frissítése 

férfiak 38% 48% 10% 4% 0% 100% 

nők 20% 56% 17% 5% 2% 100% 

fotóalbum frissítése 

férfiak 51% 35% 10% 2% 2% 100% 

nők 32% 47% 16% 4% 1% 100% 

mások által megosztott képek megnézése 

férfiak 10% 24% 39% 19% 8% 100% 

nők 4% 19% 34% 33% 11% 100% 

Chi-négyzet: 13,650, sign: 0,009, Chi-négyzet: 11,997, sign: 0,017, Chi-négyzet: 10,689, sign: 0,030 
 
A fentiek fényében már nem meglepő, hogy a nők több képet is töltöttek fel oldalukra, mint a 

férfiak. A két nem között leginkább a szélsőségek között van különbség: míg a férfiak között 

28 százaléknyian vannak azok, akik legfeljebb tíz képet töltöttek fel, a nők körében ez az 

arány éppen a fele, és míg a férfiak között 20 százalékra tehető azok aránya, akiknek a 

feltöltött képeik száma meghaladja a százat, a nőknél ez majdnem eléri a 40 százalékot. 

Feltételezhető, hogy a nemek között van különbség abban, hogy milyen szerepkörben 

nyilvánulnak meg a közösségi oldalon. Vélhetően a nők körében magasabb arányban vannak 

azok, akik szülői szerepükben vagy valakinek a szerelmeként, párjaként, házastársaként 

kommunikálnak, illetve, a primer nemi identitás is sokkal jobban elkülönül. A várt eredmény 

nem igazolódott, az önbevallások alapján a férfiak és nők között nem mutatható ki 

szignifikáns különbség e téren.  

A képek megosztásának motivációs háttere is különbözik férfiak és nők között. Míg a férfiak 

körében nagyobb arányban találhatók azok, akik a státuszszimbólumok, anyagi javak 

megmutatása miatt töltenek fel egy-egy képet, addig a nők körében főként az emocionális 

motivációs okok számítanak inkább. A feltételezés szerint a nők esetében a tetszeni vágyás, a 

figyelemfelkeltés, vagy az új külső megmutatása hangsúlyosabb a képek megosztásánál, de 

ezek a hipotézisek nem teljesültek.  

5. táblázat: Melyek a főbb mozgatói annak, hogy képeket oszt meg a Facebook-on? – nemek szerint, %, 
N=277 és 279 

 nem játszik 
szerepet 

1 2 3 
leginkább  
jellemző 

összesen 

státuszszimbólumok, anyagi javak megmutatása 

férfiak 64% 22% 11% 3% 1% 100% 

nők 89% 7% 4% 1% 0% 100% 

boldogság, öröm hirdetése 

férfiak 47% 21% 17% 8% 6% 100% 

nők 26% 19% 19% 19% 17% 100% 

Chi-négyzet: 24,542, sign: 0,000, Chi-négyzet: 20,496, sign: 0,000 
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A hipotézis szerint a férfiak és nők más típusú képeket osztanak meg, illetve néznek meg a 

közösségi oldalon. A vélt különbség a párkapcsolatot, a családi életet bemutató képek, a 

sztárokat, celebeket ábrázoló fotók és a „cuki‖ képek esetében mutatkozott volna meg. Ehhez 

képest szignifikáns különbség csak egy esetben adódott: míg a nők 41 százaléka, addig a 

férfiaknak csak 24 százaléka néz szívesen mások párkapcsolatáról fényképeket.  

Feltevés volt, hogy az adatvédelem területén a nők kevésbé óvatosak, mint a férfiak, azaz 

kevésbé gondolják át, kik tekinthetik meg a feltöltött tartalmaikat. Ez a várakozás nem 

teljesült, a két nem között nincs e téren különbség (ahogy az életkori csoportok között sem). 

Feltételezés szerint a nőket bátrabb, nyíltabb szokások jellemzik a különböző képek tartalmát, 

hangulatát illetően is: szívesebben osztanak meg nemi identitásukkal kapcsolatba hozható 

képeket, mint a férfiak. Vélhetően inkább törekszenek arra, hogy „szokatlan‖ képeket, 

provokatív, gyakran szexualitást hangsúlyozó fotókat tegyenek közzé magukról; 

hangsúlyozzák nőiességüket; vagy éppen figyelemfelkeltő célzattal osszanak meg magukról 

képeket. Az elvárások nem teljesültek, sőt: egyedül abban mutatkozik különbség, hogy a 

férfiak között gyakoribb a provokatív, szexualitást hangsúlyozó képek „bevállalása‖, mint a 

nőknél – ugyanakkor alapvetően mindkét nemre inkább a visszahúzódó, óvatos magatartás a 

jellemző (a férfiak 17, a nők 6 százaléka nyilatkozott úgy, hogy legalább egy kicsit jellemzi 

őket ez a gyakorlat) az önbevallás alapján. 

Abban nincs különbség a két nem között, hogy hány profilképet töltöttek fel regisztrációjuk 

óta, illetve milyen gyakorisággal cserélgetik ezeket a fotókat. Abban azonban látható némi 

eltérés, hogy a nők esetében jellemzőbb, hogy kikérik mások – jellemzően barátok, 

családtagok véleményét – mielőtt nyilvánosságra kerül egy-egy profilkép.  

6. táblázat: Milyen mértékben játszik szerepet profilképe kiválasztásában… – nemek szerint, %, N=268 és 271 

 
nem játszik 

szerepet 
1 2 3 

leginkább 
szerepet 

játszik 
összesen 

barátok véleménye 

férfiak 41% 24% 17% 13% 5% 100% 

nők 26% 16% 20% 26% 11% 100% 

családtagok véleménye 

férfiak 50% 18% 15% 14% 3% 100% 

nők 33% 17% 20% 20% 9% 100% 

Chi-négyzet: 16,079, sign: 0,003, Chi-négyzet: 11,170, sign: 0,025 
 

Feltételezés szerint a nők profilképei jobban visszatükrözik személyiségüket, pontosabban 

fogalmazva vélhetően nagyobb arányban gondolják úgy, hogy aktuális profilképük nagyobb 

mértékben kifejezi egyéniségüket. Ez a várakozás beigazolódott: míg a férfiak közel fele, 

addig a nők mintegy háromnegyede véli úgy, hogy profilképe nagyjából vagy teljes 

mértékben illik személyiségéhez.  

7. táblázat: Ön szerint jelenlegi profilképe mennyire tükrözi személyiségét? – nemek szerint, %, N=267 

 egyáltalán 
nem 

kevésbé részben nagyjából 
teljes  

mértékben 
összesen 

férfiak 18% 8% 26% 26% 21% 100% 

nők 6% 6% 16% 39% 34% 100% 

Chi-négyzet: 20,903, sign: 0,000 
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Művészi önkifejezés 

 

A feltevés az volt, hogy azokra a megkérdezettekre, akik akár jelenleg, akár korábban 

valamilyen művészeti/vizuális képzésben részt vettek, jellemzőbb a művészi önkifejezés és 

affinitás a Facebook-on történő tartalommegosztás, tartalomfogyasztás terén is. Elsőként 

megvizsgáltuk, hogy a közösségi oldalon történő regisztrációt motiválta-e ez a tény: itt nem 

tapasztalható összefüggés. Figyelemreméltó az is, hogy a képek, illetve videók feltöltési 

gyakoriságában sem tapasztalható összefüggés ebből a szempontból. Vélhetően azok, akiknek 

van valamilyen művészettel kapcsolatos előéletük, több időt szentelnek profilképük 

frissítésével, fotóalbumuk rendezgetésével, képek vagy videók feltöltésével. Az eredmények 

azonban nem mutatnak szignifikáns összefüggést, azaz a művészeti előképzettség nem 

befolyásolja azt, mennyi időt töltenek el képi tartalmaik frissítésével. Az sem jellemző, hogy a 

két alcsoport között különbség lenne a tekintetben, hogy hány képük van Facebook-

oldalukon. Előzetes elvárás volt az is, hogy a képek megosztásának egyik motivációs forrása 

lehet saját alkotásaik közzététele. Ez a feltételezés sem állta meg a helyét, ugyanakkor ez csak 

a motivációra igaz, a gyakorlatra már nem. Ezt igazolja, hogy a művészeti képzésben részt 

vettek körében kétszer nagyobb arányban találhatók azok, akik saját alkotást, művészeti 

igényű képeket osztanak meg (45 vs 22%) és nagyobb arányban vélik úgy, hogy a Facebook-

on megosztott művészeti alkotásaikkal sikert értek el. Ennek némiképp ellentmond, hogy 

nincs szignifikáns összefüggés abban, hogy a művészeti előképzettséggel rendelkezők a 

Facebook-ra művészi munkák fórumaként, publikációs felületként tekintenének (meg kell 

azonban jegyezni, hogy a kutatásban nem volt mód arra, hogy a művészeti képzettség és 

művészi gyakorlat szintjeit egymástól megkülönböztessük). 

8. táblázat: Milyen mértékben jellemzi a következő: Sikert értem el Facebook-on megosztott művészeti 
alkotásaimmal – művészeti előképzettség szerint, %, N=185 

 egyáltalán 
nem 

1 2 3 leginkább összesen 

részt vett 
művészeti 
képzésben 

54% 8% 16% 10% 12% 100% 

nem vett részt 
művészeti 
képzésben 

71% 12% 10% 4% 3% 100% 

Chi-négyzet: 10,818, sign: 0,029 
 

A fentiek igazak a profilképekkel kapcsolatban kialakított gyakorlatra is. Azok, akik 

művészeti képzésben részesülnek, vagy részesültek korábban nem változtatnak gyakrabban 

profilképet, mint mások; nem befolyásolja őket kevésbé mások véleménye a feltöltendő kép 

kiválasztásakor; szignifikánsan nincsenek nagyobb arányban köztük olyanok, akik saját 

szabadkézi, vagy digitálisan illetve professzionálisan készült profilképpel rendelkeznének. Az 

is jellemző, hogy a művészeti előúttal rendelkezők nem gondolják nagyobb arányban azt, 

hogy profilképük jobban kifejezi személyiségüket, mint azok, akiknek nincs ilyen típusú 

tanulmányuk, érdeklődésük. Természetesen ezt a képet árnyalja, hogy önbevalláson alapuló 

válaszokról van szó, a Facebook-on elérhető tartalmak vizsgálata más eredményt mutathat. 

Ennek oka egyrészt statisztikai (csak a szignifikáns eltéréseket tekintve valós különbségnek), 

aminek megbízhatósága elsősorban a minta nagyságán múlik. Nagyobb elemszámú mintán 

feltehetően árnyaltabb különbségtételeket lehet megfogalmazni. Másrészt torzíthatja a képet 

az is, hogy ki mit tekint művészi jellegű önkifejezésnek: ami valakinek művészi, másnak, más 
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látásmóddal rendelkezőnek természetes lehet – így a válaszok különbözősége már a kérdés 

értelmezésénél elveszhet. 
 
Képmegosztási csoportok 

 

Klaszteranalízis segítségével öt csoport alakult az alapján, milyen motivációk jellemzők 

esetükben képmegosztási gyakorlatukat tekintve. Az öt csoport a következő: 

1. Az első csoportba tartozók elsősorban a közös élmények dokumentálása; másodsorban 

boldogságuk, örömük hirdetése; harmadsorban pedig szórakoztatás miatt osztanak meg 

képeket a Facebook-on. E csoport aránya az érdemi válaszolók között 21%. 

2. A második csoport tagjai a közös élmények dokumentálása mellett, ahhoz közel azonos 

mértékű motivációs erővel alátámasztva törekszenek arra, hogy a megosztott képeken 

keresztül saját személyiségüket fejezzék ki. E csoportba tartozók esetében erős 

motivációs érv a tetszeni vágyás szempontja is. Arányuk az érdemi válaszolók között 

15%. 

3. A harmadik csoport karakterét tulajdonképpen egy szempont határozza meg: a 

csoporttagok pusztán a beazonosítás céljából osztanak meg képet a közösségi oldalon. E 

csoport aránya az érdemi válaszolók között 16%. 

4. A negyedik klaszterbe azok tartoznak, akik jellemzően nem osztanak meg képeket, ők a 

visszahúzódók, a passzív szemlélődők csoportja. E csoport aránya az érdemi válaszolók 

között 30%. 

5. Végezetül az ötödik csoportba a negyedik klaszter tagjainak „ellenpólusai‖ kerültek be: 

azok, akik gyakran osztanak meg képeket, és ezt igen sokrétű motivációs bázissal teszik. 

E csoport aránya az érdemi válaszolók között 19%.  

9. táblázat: Képmegosztási csoportok szocio-demográfiai háttere – N=258 

 

é
lm

é
n

y-
m

e
go

sz
tó

k 

ö
n

ki
fe

je
ző

k 

ka
p

cs
o

la
tt

a
rt

ó
k 

vi
ss

za
h

ú
zó

d
ó

k 

ak
tí

va
k 

ö
ss

ze
se

n
 

nem 

férfiak 12% 8% 14% 45% 22% 100% 

nők 26% 20% 17% 21% 17% 100% 

életkor 

legfeljebb 16 évesek 16% 15% 18% 40% 10% 100% 

17-18 évesek 23% 7% 16% 31% 23% 100% 

19-22 évesek 20% 20% 10% 20% 29% 100% 

legalább 23 évesek 27% 20% 17% 24% 12% 100% 

Chi-négyzet: 25,702, sign: 0,000, Chi-négyzet: 22,672, sign: 0,031 

 

Az élménymegosztók és önkifejezők csoportjában felülreprezentáltak a nők, a passzív 

visszahúzódók körében pedig a férfiak. Jellemző, hogy a legfiatalabbak ez utóbbi klaszterben, 

míg a 19-22 évesek az aktívak körében találhatók magasabb arányban. 
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20. ábra: Képmegosztási csoportok - klaszteranalízis, érdemben válaszolók, N=258 

 
 

 

Összefoglalás 

 

A kérdőíves felmérés megerősítette a korábbi Facebook-kutatások többségében megállapított 

offline to online tendenciát (Lampe et al., 2006; Lampe et al., 2007; Back et al., 2010) mind a 

motiváció, mind a Facebook-tevékenység elsődlegesen a való életben már meglévő 

kapcsolatok fenntartására, a kommunikációs lehetőségek online kiterjesztésére irányul, 

háttérbe szorítva az ismerkedés, az új ismeretségek szerzésének lehetőségét. Ezzel összefügg 

a Facebook reálisnak és hitelesnek mondható közege és alapvetően közvetlen, baráti, 

többnyire pozitív és támogató jellege. 

A felhasználók a Facebookot többé-kevésbé biztonságos közegnek érzékelik és gondolják, és 

a Facebook-jelenlétre maguk is elsősorban, mint valós szociális térre tekintenek, hiteles és 
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valós kapcsolatokkal. A válaszolók közel háromnegyede nem tapasztalt semmiféle negatív 

hatást Facebook-tevékenysége során, illetve annak következtében, valamint a megkérdezettek 

többsége megosztásaival kapcsolatban jellemzően pozitív visszajelzést kap. 

A tudatos használat vonatkozásában a vizsgálat nem mutatott szignifikáns különbséget sem az 

életkori csoportok, sem a nemek között. Úgy látszik, a felhasználók ugyan érzékelik a 

magánélet sebezhetőségét a Facebook nyilvánossága, valamint a digitális környezet kondíciói 

(perzisztencia, kereshetőség, replikálódás, anonimitás – boyd, 2007; 2010) következtében, a 

Facebook-jelenlét szociális nyeresége felülírja a lehetséges kockázatokat és veszélyeket. 

A kérdőíves vizsgálat nyomán is megállapítható a vizualitás dominanciája a Facebookon zajló 

kommunikációban, ahogyan a közösségi hálózatok a szociális interakció új színterévé, úgy 

egyúttal a mindennapi vizuális fogyasztás közegévé váltak. 

A felhasználók Facebookon töltött idejük jelentős, a chatelés után legnagyobb részét mások 

képeinek nézegetésével, kommentálásával, képek feltöltésével, megosztásával töltik, több 

mint 60 százalékuk legalább havonta tölt fel és oszt meg képeket profilján, de a Facebookon 

keresztül rendszeresen követett weboldalakat, elsősorban kép- és videomegosztó oldalakat, 

webzineket is a vizualitás túlsúlya jellemzi. 

A képek megosztása mögött húzódó legfőbb motivációt és indokot a felmérésben résztvevők 

a közös élmények dokumentálásában látják. A közösen átélt örömök, a közösségi érzés 

erősítése a fényképezés alapvető funkciója, e tekintetben a Facebook-képhasználat nem 

különbözik jelentősen a személyes fotográfia korábbi hagyományos gyakorlatától.  

A felhasználók legfőképpen a barát szerepkörében vesznek részt és kommunikálnak a 

Facebook-közösségben, bevallásuk szerint a legnagyobb arányban a barátsággal kapcsolatos 

fotókat, barátokat, baráti együttlétet és a barátokkal átélt közös élményeket megörökítő 

képeket osztanak és néznek meg a Facebookon. 

A Facebook-képhasználat feltételezett nem és kor szerinti várható eltéréseit a felmérés 

eredményei csak részben támasztották alá. Korcsoportok szerint a 19-22 éves felhasználók 

rendelkeznek a legtöbb képpel Facebook-profiljaikon. Az életkor növekedésével a Facebook-

képhasználat alapján egyfajta individualizációs folyamat figyelhető meg, amely során az 

önálló, független individuum kerül a középpontba. Ez megmutatkozik a Facebookon közzétett 

képek szelekciójában is, a profilkép kiválasztásában az idősebbek (19 év felettiek) esetében a 

saját döntés szerepe sokkal nagyobb, mint a fiatalabbak esetében, akik döntését nagyobb 

mértékben határozzák meg külső szempontok is (például barátok, családtagok véleménye). 

A nők Facebook-profiljai több képet tartalmaznak, jóval gyakrabban osztanak meg, és 

gyakrabban töltenek fel képeket és videókat, mint a férfiak és Facebook-on töltött idejük 

nagyobb részét teszi ki profilképük frissítése, fotóalbumuk rendezgetése, illetve mások 

képeinek nézegetése, mint a férfiak esetében. Nyíltabban vesznek részt a Facebook-

közösségben, a férfiak között jóval nagyobb arányban találjuk azokat, akik álnéven 

regisztráltak (11 vs 1%). 

Ezt a különbséget a klaszteranalízis is megerősítette, az élménymegosztók és önkifejezők 

csoportjában felülreprezentáltak a nők, a passzív visszahúzódók körében pedig a férfiak. Nők 

és férfiak Facebook-használatának és képmegosztó gyakorlatának különbsége feltehetően 

összefügg egyrészt azzal a hagyományos női szereppel, amely szerint a nők feladata a 

szociális háló építése és fenntartása, a kapcsolatok ápolása, másrészt érzelmeik nyíltabb 

felvállalásával és kifejezésével, valamint erősebb megfelelési vágyukkal és tetszeni 

akarásukkal külső megjelenésüket illetően. A képek megosztásának motivációs háttere is 

különbözik a nők és férfiak között. Míg a férfiak körében nagyobb arányban találjuk azokat, 

akik a státuszszimbólumok, anyagi javak megmutatása miatt töltenek fel egy-egy képet, addig 

a nők körében főként az emocionális motivációs okok számítanak inkább. A kérdőíves 

felmérés alapján e tekintetben szignifikáns különbség csak a párkapcsolat vonatkozásában 

állapítható meg (míg a nők 41 százaléka, addig a férfiaknak csak 24 százaléka néz szívesen 



163 
 

mások párkapcsolatáról fényképeket), valamint abban, hogy a nők inkább kikérik és 

figyelembe veszik mások véleményét képeik közzétételekor, mint a férfiak. 

A bemutatott kérdőíves felmérés a Facebook képi tartalmaira irányuló elemzés, képtipológia 

alapját képezi. A kutatás célja a közösségi hálón zajló vizuális kommunikáció exploratív 

felmérése, amely első körben a Facebook-felhasználók képhasználati gyakorlatát kívánta 

feltárni. A kutatás második szakaszában a kérdőívben hozzájárulók profiljainak képi 

tartalmaira irányuló képelemzés egyrészről alkalmas az önbevallásos kérdőívre adott válaszok 

ellenőrzésére, pontosítására, árnyalására, másrészről a képtipológia felállításával, a 

képelemzés módszereivel, további adatokkal szolgál majd a jelenség feltárásához, a 

hipotézisek ellenőrzéséhez. 
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Face-Photo-book 
 
A Facebook profiloldalakon közzétett képek az egyre hangsúlyosabbá váló vizuális 

interperszonális kommunikáció során megjelenített önreprezentáció eszközei. 

A Facebookon zajló képi kommunikáció vizsgálata 2013 júliusától decemberéig végzett 

online kérdőíves adatgyűjtés eredményeinek, valamint a kérdőívben hozzájáruló válaszadók 

Facebook-profilján található nyilvános vizuális kommunikáció rögzített képi tartalmainak 

elemzésével történt. A kérdőívet 290 válaszoló töltötte ki, 119 férfi és 171 nő, a 

képelemzéshez 199 képkorpusz állt rendelkezésre, 72 férfi és 127 nő profiloldalán található 

képek, a profilképek, a borítóképek, az idővonalon megjelenő feltöltött és megosztott képek 

és egyéb fényképalbumok képi tartalmai, azaz 199 Facebook-felhasználó összesen 5622 

itemből álló képanyaga. Ez alapján a mintában szereplő felhasználók nyilvános profiloldalán 

átlagosan 28 kép található, a legnagyobb itemszámú képkorpusz 1007 képet tartalmaz, de 

vannak képet nem tartalmazó profiloldalak (8 profil) is. 

Az elemzés első szakaszában a vizsgálat a rendelkezésre álló képek sajátosságainak 

elemzésével a képanyag tipizálására, csoportosítására irányul, különös tekintettel a nemi és 

életkori eltérésekre, az e szempontok szerint megállapítható közös mintákra. 
 
1. hipotézis 

Megalkotható a Facebook-ikonográfia. A Facebook vizuális tartalmai tipologizálhatók, 

elkülöníthető, definiálható típusokba, kategóriákba sorolhatók, melyek jellemzik a közösségi 

háló képi kommunikációját és érvényesen írják le a Facebook-felhasználók csoportjainak 

vizuális formában megjelenő karakterét. A jellemző képtípusok nem illetve kor szerint 

változnak (nők és férfiak, illetve különböző korcsoportok képhasználati, képnézési szokásai, 

motivációi, preferenciái különböznek, mennyiségileg és tartalmilag eltérő képeket töltenek 

fel, osztanak és néznek meg a Facebookon). 
 
Jelen kutatás tárgyát nem képezi a képekhez kapcsolódó szövegek, kommentek és egyéb 

bejegyzések részletes elemzése. A képek besorolása során azonban felhasználásra kerültek a 

verbális információk, kommentek, tagek (címkék, bejelölések) iránymutató adatai, többek 

közt a képen szereplők kapcsolatára (például a tagekben szereplő vezetéknevek, amelyek 

alapján eldönthető volt egy adott fotóról, hogy baráti vagy családi csoportképek közé 

sorolandó-e), a látható szituációra, helyszínre, eseményre, tárgyakra, vagy a rajzok, képző- 

vagy iparművészeti munkák alkotóira vonatkozóan. A képaláírásokban feltüntetett 

megnevezések a felhasználó kutatási mintában szereplő sorszámát, életkorát, nemét (N – nő, F 

– férfi), amennyiben ezt A betű követi, angol nyelvű profilt, az M betű pedig művészeti 

képzést jelöl, ezt követi a felhasználó profilján található képek száma, profilképeinek száma, 

ismerőseinek száma, majd a megfelelő fényképalbum és az adott kép sorszáma. (Például, 

238._17N_AM_23_3_x/bitstrips_photos/5; vagy 54._22F_M_251_66_x/borítóképek/3). 
 
A kutatási mintában szereplő, 199 Facebook-felhasználó profiljáról származó 5622 kép 

csoportosításához és osztályozásához Richard Chalfen és Roland Barthes elemzési keretei 

nyújtanak alapot. 

Chalfen Snapshot versions of life (1987) című könyvében a „Kodak-kultúra‖ termékeit, a 

„Polaroid emberek‖ személyes fényképeit elemzi, amelyhez az alkalmazott elemzési keretet 

(―event‐component framework‖) két tengely mentén, a fotográfiai (mint kommunikációs 

helyzet) esemény és a fénykép kommunikatív komponensei alapján határozza meg. Mindkét 

megközelítés alapján öt-öt szempontot állít fel. A fotográfiai esemény a fénykép 

létrehozásának és megmutatásának körülményeit, illetve a vonatkozó választásokat és 

döntéseket foglalja magába, e tekintetben a szempontok a következők: tervezés (Planning); „a 

kamera előtt‖ (Shooting: on‐camera); „a kamera mögött‖ (Shooting: behind camera); 

szerkesztés (Editing); és kiállítás (Exhibition). A tervezés a fényképezést megelőző, a fénykép 
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elkészítéséhez szükséges technikai, és szervezésbeli előkészületekre, illetve az elkészült kép 

aspektusából a tudatosság és szándékoltság kérdéskörére vonatkozik. A „kamera előtt‖ és a 

„kamera mögött‖ szempontjai a fénykép elkészítésének pillanatára, a fényképező és a 

fényképezettek közötti interakcióra utal, a „Shooting: on‐camera‖ a készülő képen szereplők 

attitűdjét, viselkedését, szándékait, a „Shooting: behind camera‖ a fényképet készítő 

hozzáállását és hozzáértését, választását, szándékát, döntését, viselkedését foglalja magába. 

Chalfen elemzési keretében a szerkesztés az expozíció után és a kép bemutatása előtt a képek 

válogatását, rendezését, rendszerezését, módosítását, a kiállítás pedig az elkészült kép 

bemutatását, nyilvánosság (ebben az értelemben a nyilvánosság a fénykép készítőjén kívül 

legalább egy ember) elé tárását jelenti. A fényképezés funkcióval ellátott mobiltelefonok 

széles körű elterjedése lényegében az élet valamennyi és bármely pillanatát potenciális 

fotográfiai szituációvá téve jól érzékelhető változást hozott a személyes fényképezésben 

Chalfen első három szempontját alapul véve is, de az internet, a digitalizáció és a mobil 

internet még inkább az utóbbi két területen érezteti hatását, a képmanipuláció megnövekedett 

és akár az expozícióval egyidejű lehetőségeivel, illetve az elkészült kép lényegében azonnali 

publikálásával. Chalfen vizsgálati kerete a kép kommunikatív komponensei alapján szintén öt 

elemzési szempontot tartalmaz: a résztvevők (Participants); a téma (Topic); beállítás vagy tér-

idő kontextus (Setting); a képi üzenet formája (Message form) és a kód (Code). 

A résztvevők körébe a fényképezés, mint kommunikációs szituáció résztvevői tartoznak, a kép 

készítője, szereplői, illetve az elkészült kép közönsége. A téma a képen látható dologra, 

történésre, eseményre, tevékenységre, azaz a kép tartalmi elemzésére vonatkozik. A beállítás 

vagy inkább kontextus a képen látható szituáció tér-idő aspektusa, vagyis mikor és hol történt 

az adott kommunikációs esemény, hol és mikor készült a kép. Ebből a szempontból a kamera 

előtti és a kamera mögötti terület egyaránt vizsgálható, adott esetben a képen látható idő és tér 

és a fotográfiai szituáció ideje és tere eltérhet, a személyes snapshot fotográfia esetében 

viszont többnyire egybevág. A képi üzenet formája Chalfen értelmezésében a kép fizikai 

megjelenése, „alakja‖, típusa (pénztárcában, fényképalbumban őrzött, bekeretezett, újságban, 

magazinban megjelenő). A kódok a reprezentáció képi konvenciói, melyek utalnak a 

fotográfiai aktushoz kapcsolódó szokásokra, rutinokra és konvenciókra, egyrészt a fénykép 

elkészítésének módját, kompozícióját, képkivágását, stílusát meghatározva, másrészt a képen 

szereplők szociális viselkedésének, szokásainak, konvencióinak szimbolikus 

megjelenítésével.  

 

A „Facebook-kultúra termékei” Richard Chalfen “event‐component” elemzési 

keretében 

 

 
54._22F_M_251_66_x/borítóképek/3 
 
Kiállítás (Exhibition) és forma (Message form) 

Korunk posztfotografikus, képernyő kultúrájának megfelelően a Facebook vizuális 

kommunikációjának vizsgálatában a kiállítás (Exhibition), a képek közzététele a Facebook 

felületén, a közösségi háló virtuális terében történik, ennek megfelelően a képi üzenet 

formájának (Message form) a digitális információ, az immateriális kép tekinthető. 
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A tervezés (Planning) 

A fotográfiai, illetve kommunikációs eseményt tekintve a tervezés szempontja kevésbé 

jellemző a Facebook-képek készítésének vonatkozásában. 

Nem kevés, sőt az előzetes elvárásnál nagyobb arányban találhatók művészi, kreatív, alkotói 

szándékkal készült képek (8,1%), amelyek a tudatos tervezés, előkészítés és komponálás 

igényét és megvalósulását feltételezik. Továbbá fellelhetők professzionális fényképek (esküvői 

fényképek, gyermekfotók), valamint a professzionális tömegmédia ábrázolási konvencióit 

idéző beállított, idealizált amatőr portrék, a minta zömét azonban kevésbé tudatosan tervezett 

képek adják, melyek nagyobb részben automata fényképezőgéppel és még inkább 

mobiltelefonnal készülnek. Ez alapvetően összefügg a digitális technológiának köszönhető 

lényegében korlátlan exponálási lehetőséggel és a képek azonnali ellenőrzésének és 

szelektálásának gyakorlatával. A tervezés a Facebook-képek esetében inkább a képek 

kiválogatásában és szelekciójában, a képkollekció közvetítette identitás megjelenítésében 

jellemző szempont. 
 

  
54._22F_M_251_66_x/artsy_stuff_by_me/15 
 

75._32N_129_1_730/esküvőnk_2010/9 

A szerkesztés (Editing) 

A szerkesztés Chalfen kategóriáiban elsősorban a képek rendezésére, rendszerezésére, 

szelektálására illetve tárolási és közzétételi módjának (fotóalbum, nagyított, bekeretezett 

kép…) előkészítésére vonatkozik, és kisebb mértékben a képek átalakítására. A digitális 

képkorszakban a képi információt digitális adatok hordozzák, melyek mielőtt a Facebook 

nyilvánossága elé kerülnének a fényképezőgép, vagy a mobiltelefon memóriakártyáján, 

számítógépen, pendrive-on és egyéb adathordozókon (CD, DVD…), vagy internetes 

képmegosztó webhelyeken tárolódnak, válogatásuk, rendezésük is számítógépen történik, 

majd a Facebook-profilra való feltöltésük után az idővonalon és fotóalbumokba rendezve 

kerülnek közönségük elé. Egyes fényképalbumokba feltöltött képek, például gyerekkori fotók 

strukturált narratíva mentén fűzik kronológiai láncba a fényképeket, más albumok fényképei 

egy-egy esemény, és annak ideje köré szerveződnek. Ellentétben a hagyományos 

fotóalbumokkal, de a weblogokhoz hasonlóan a fényképek fordított időrendben láthatók a 

Facebook idővonalán és fényképalbumaiban, azaz a legutóbbi jelenik meg elsőként. Ezt a 

kronológiát a képek feltöltési ideje adja, ami természetesen nem feltétlenül esik egybe a kép 

készülésének idejével. Ráadásul a Facebookon posztolt képek az ismerősök, barátok posztolt 

képeivel együtt egyfajta kollektív fényképgyűjtemények is, ahol az ismerősök eltérő időben 

tölthetnek fel képeket ugyanarról az eseményről vagy posztolhatnak a múltban készült 

„nosztalgia fotókat‖, ami még inkább felborítja a hagyományos fényképalbumokban 

többnyire érvényesülő kronológiai rendet.  

A digitális képek világában rengeteg képszerkesztő program és különféle képátalakító 

alkalmazás áll rendelkezésre a fényképek szerkesztéséhez, átalakításához, emellett ma már 
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nemcsak a digitális fényképezőgépek, de a mobiltelefonok alkalmazásaival is lehet az 

elkészült képeket gyorsan és egyszerűen, ugyanakkor látványos eredménnyel manipulálni.  

Mivel a Facebook felhasználók a vizsgált mintában is elsődlegesen meglévő kapcsolataik 

fenntartására használják a közösségi hálót, melyben valós nevükkel és többségében arcukkal 

is vállalva magukat vesznek részt, a képmanipuláció célja nem a felismerhetetlenség. A 

mintában szereplő manipulált képeken a képmanipuláció inkább könnyen elérhető vizuális 

játék, képi kísérletezés, különféle szűrők, művészi, festői hatások, színeffektusok, textúrák, 

kontúrtechnikák és torzítások alkalmazásával. A vizsgált mintában a képmanipuláció (2,4%) 

főként profilképeken, és páros vagy három-négyfős baráti csoportképeken jelenik meg. A 

digitális technika lehetőségeit használják ki a montázstechnika alkalmazásakor is, melyet 

legtöbbször önportrékból, szelfikből, és csoportképsorozatokból állítanak össze, esetenként 

kreatív formajátékkal, néha szöveges elemekkel is kiegészítve. 

 

 

 

32._15N_M_203_32_x/profilképek/18 
 

 
268._17N_A_438_1_623/20211.Daria& &Daniielle/7 32._15N_M_203_32_x/profilképek/24 

 

A fotográfiai aktus (Shooting) és a résztvevők (Participants) 

A Facebook profiloldalak fényképeinek alapvető funkciója, hogy a profil tulajdonosát 

bemutassák, portréját megjelenítsék. A portré (10,28%) kategóriába azok a fényképek 

kerültek, amelyek nem csoportképek és nem szelfik (önportrék), hanem, amelyek 

hagyományos fotográfiai szituációban, valaki által készített egyszerű, frontális beállítású, 

közeli, félközeli vagy egész alakos fotók a felhasználóról.  

 

   
261._19F_A_108_29_233/profilképek/1 84._19F_20_7_269/borítóképek/6 139._15N_61_6_x/profilképek/5 
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A vizsgált képanyagban a Facebook-képek jelentős részét tekintve a vizuális kommunikációs 

aktus résztvevői, a fotós, a képen szereplők és a közönség egyazon körhöz, kortárs 

csoporthoz, baráti közösséghez, ritkábban családhoz tartoznak. Fotós, modell és közönség 

szerepe gyorsan és folyamatosan cserélődik, és bár továbbra is beszélhetünk fotózáshoz való 

érzékről, vagy fotogenitásról, a fényképezés nem igényel különösebb hozzáértést vagy 

képzettséget, és éppen a határtalan képkészítési és javítási lehetőség és a Facebook vonzó 

nyilvánossága, felszabadultabb, nyíltabb közege következtében a „modell szerep‖ is 

kedveltebbé vált. Az ábrázoltak legtöbbször a fényképezés tudatában, gyakran a kamerába 

tekintve pózolnak a képeken, ugyanakkor sokszor, szintén a gyors, és korlátlan számú 

sorozat-felvételi lehetőségnek, és a fényképező és a fényképezett általában közeli 

kapcsolatának köszönhetően a pillanatkép spontaneitását és fesztelenségét hordozzák. A 

vizsgált Facebook képanyag jelentős részét ilyen, barátokat ábrázoló csoportképek (19,3%), 

és csak kisebb részben családi csoportképek (3,41%), testvér-, anya-gyermek-, és nagymama-

unoka-fotók alkotják (a mintában összesen 7 képen látható férfi kisgyermekkel).  

 

 

  
6._29N_18_2_x/bianka_képei/8 

 

147._22F_4_2_x/borítóképek/1 

  
32._15N_M_203_32_x/profilképek/26 

 

282._16N_A_12_5_x/borítóképek/1 

  
12._19F_M_109_42_1209/borítóképek/10 12._19F_M_109_42_1209/borítóképek/47 
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A baráti csoportképek két vagy több, kortárs csoporthoz tartozó azonos, vagy közel azonos 

korú személyt, megjelenített gesztusaikon, testbeszédükön keresztül pedig a személyek 

közötti közeli viszonyt, többnyire a profil tulajdonosának társas környezetét, interperszonális 

kapcsolatait ábrázolják. Kortárs csoporthoz tartozásukra továbbá sokszor a kép egyéb részletei 

(például iskolai egyenruha, csapatpóló), a háttér elemei (például osztályterem, 

osztálykirándulás autóbusza) utalnak. A családi csoportképeken eltérő korú, közeli, 

bensőséges viszonyban lévő személyek csoportja látható, az egyéni életút és egyúttal a 

családtörténet fontosabb fordulóit, ünnepeit nyilvános rendezvényeken, vagy otthoni, intim 

környezetben megörökítve, vagy családi utazások, nyaralások emlékeit felidézve, melyek egy 

részét gyerekkori emlékek, „nosztalgia‖ fotók képezik. A családi összefüggések 

felismeréséhez gyakran a képekhez kapcsolódó kommentek, tagek (például vezetéknév) is 

nyújtanak információt. A csoportképek egy része a dokumentáció, illetve az emlékezés 

funkcióját tölti be, valamely közös esemény, tevékenység megörökítése, ez a családi képek 

esetében inkább jellemző, nagyobb részt azonban lényegtelen az alkalom, illetve bármely 

pillanat alkalom lehet a fényképezésre, amely csoportrituáléként is szolgál, az elkészült 

csoportképek pedig a barátság vagy a család értékét és erejét, a valahova tartozást és az 

összetartozást reprezentálják. Ezt fejezi ki a képeken a szereplők testi közelsége, egymás 

átkarolása, átölelése, fejük, válluk, kezük összeérintése, illetve a baráti csoportképeken 

előforduló hasonló póz, mimika felvétele vagy hasonló öltözék, smink viselése is.  

 

  
289._16N_A_1007_25_1813/borítóképek/25 12._19F_M_109_42_1209/borítóképek/11 

 

Fotós és modelljei közötti bizalmas és közvetlen viszony érezhető a nagyszámú viccesen 

pózoló, grimaszoló csoportokat ábrázoló fotón is. Speciális fotográfiai szituáció leképezései a 

képanyagban a szelfik, illetve a páros vagy csoportos szelfik (16%), önportrék, ahol fotós, 

ábrázolt és közönség szerepe összeér. A fényképet készítő a kamerát kitartva és maga vagy 

maguk felé fordítva exponál, amely gyakran a horizont elbillenését, a kép sajátos 

képkivágását eredményezi, hangsúlyozva a kép spontaneitását, az itt és most fontosságát, az 

együtt veled vagy veletek érzését. A baráti csoportképek több mint fele (51,5 százaléka) ilyen 

technikával készült páros vagy csoportos szelfi. A szelfik egy csoportja (12,7 százaléka) 

tükörben pózolók önképét rögzíti, tovább erősítve a spontaneitást és az intimitást, a 

folyamatos tudósítás és jelenlét gyakorlatát, és ugyanakkor kézben tartva az irányítást és az 

ellenőrzést a képi megjelenítés felett. A szelfi a Facebook legjellemzőbb ikonográfiai 

képtípusa, elsődlegesen a kapcsolat fenntartásának jellegzetes formája, fogalma és térhódítása 

szorosan összekapcsolódik az okostelefon elterjedésével, mint a fénykép készítésének, 

tárolásának, továbbításának bármikor elérhető eszközével és a közösségi médiával, mint a 

nyilvánosság terével, amelyben az én felértékelődik, terepet szolgáltatva az önmegvalósítás 

sajátos elegyének, a narcisztikus magamutogatásnak, az önkifejezésnek, a személyes 

történetmesélésnek és dokumentálási szándéknak is.  
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289._16N_A_1007_25_1813/chloe_and_gilly/73-88 
 

268._17N_A_438_1_623/What_People_Do In_ 
Certain's_People's_Houses/1-16 
 

  
140._15N_8_1_x/borítóképek/1 140._15N_8_1_x/borítóképek/3 

 

   
225._17N_A_8_1_483/borítóképek/2 
 

81._21N_67_47_1018/profilképek/7 169._17_33_17_x/ 
profilképek/7 

 

A képeken szereplők körét a különféle állatok és háziállatok (4,5%), főként kutyák és 

macskák bővítik, gyakran szerepelnek a képeken, hol gazdájukkal, hol magukban „cuki‖ 

pózban vagy tekintettel, vicces megjelenésben és helyzetekben. A képek főszereplői olykor 

kisgyermekek (1,54%), az anya-gyermek, nagymama-unoka fotók mellett egy-egy 

profiloldalon (25 év feletti nők, legtöbbször anyák, ritkábban nagymamák profilján) külön 

fotóalbumot kapnak a gyermekről készült fényképsorozatok is.  

A Facebook fényképalbumokban bár nem nagy arányban, de találunk hivatásos fényképészek 

munkáit is. Ezek egy részét a múlt dokumentumai alkotják, „nosztalgia fotók‖, gyermekfotók, 

osztályfényképek, iskolai rendezvények, szalagavató, ballagás képei, melyek legfőbb 

funkciója a közös múlt igazolásával, a közös emlékek felidézésével a kapcsolat kohéziójának 

erősítése, emellett további ismerősök beazonosítása, a kommunikáció elősegítése. Másik 

részük aktuális ünnepi eseményeken, rendezvényeken (ballagás, szalagavató, diplomaosztó) 



173 
 

örökíti meg a profil tulajdonosát, barátai vagy családja körében. Szintén professzionális fotók 

a vizsgált minta három fotóalbumának klasszikus fotográfiai szituációban készült esküvői 

fotói (80 fotó), melyek az esküvői fényképezés mai trendjét követik. Megtalálható az 

események egyfajta fotózsurnaliszta megközelítésű riportszerű dokumentálása a készülődéstől 

a lakodalom végéig, látszólag beavatkozás nélküli spontán pillanatok, természetes mozdulatok 

és arckifejezések megragadása és az ún. kreatív esküvői fotó típusa is, melyek divat jellegű, a 

divatfotó mai stílusát követő, beállított, mégis dinamikus, többnyire aszimmetrikus 

kompozíciók, melyekben a riporthoz hasonlóan nagy szerepet kap a természetesség. 

 

   
75._32N_129_1_730/esküvőnk_2010/47 75._32N_129_1_730/ 

esküvőnk_2010/12 
75._32N_129_1_730/ 
esküvőnk_2010/39 

 

A téma (Topic) és a tér-idő kontextus (Setting) 

A Facebook profilok képi tartalmai lényegében egyéni fényképalbumok, amelyek elsődleges 

funkciója a profil tulajdonosának bemutatása. A tematikus szelekció portré (10,28%) és 

önportré (6,0%) kategóriájába azok a fényképek kerültek, amelyek nem csoportképen, hanem 

egyedül ábrázolják a profil tulajdonosát, egyszerű portrék, vagy szelfik frontális, közeli, 

félközeli vagy egész alakos beállításban. A résztvevők önreprezentációja azonban szorosan 

összefonódik a barátság-viszonnyal, illetve annak kifejezésével, és a baráti kötelékekben 

rajzolódik ki, a közösséghez tartozás, a társasági népszerűség és barátságosság alapvető 

értékei, és a többiek folyamatos, főképpen pozitív visszajelzései és támogatása mentén. A 

Facebookról gyűjtött képanyag központi témája tehát a barátok és a barátság. Ezt fejezik ki a 

barátokat ábrázoló csoportképek (19,3%), az iskolai és baráti közösségek nyaralási, utazási 

emlékei (8,0%), és a közös szórakozás képei, a buli-, vagy partifotók (5,4%) is.  

 

 

  
132._15N_18_1_x/borítóképek/10 289._16N_A_1007_25_1813/chloe_and_gilly/1-8 
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164._16N_27_1_336/borítóképek/15 164._16N_27_1_336/borítóképek/11 

 

  
237._18F_A_28_8_x/borítóképek/17 103._14N_5_1_x/borítóképek/1 

 

   
32._15N_M_203_32_x/borítóképek/9 32._15N_M_203_32_x/ 

profilképek/24 
32._15N_M_203_32_x/ 
profilképek/31 

 

A képeken gyakran megjelenik a párkapcsolat, a szerelem (2,27%), a boldogság témája, két 

ember idillikus és romantikus összhangja és elköteleződése. Az ide sorolható képeken intim 

közelségben pózoló, ölelkező, csókolózó párok láthatók, gyakran idilli tájban, vízparton, 

egzotikus nyaraláson, vagy meghitt otthoni környezetben.  

 

   
92._20N_18_2_717/borítóképek/2 10._22N_99_16_381/mi/2 4._18N_46_2_416/ 

kicsim_szülinapja/35 
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A kortárs baráti csoportoknál jóval ritkább, de az egyéni élet fontos eseményeinél, „átmenet 

rítusainál‖ (születésnapokon, szalagavatón, ballagáson, diplomaosztón) megjelenő téma a 

család, a családi tevékenységek, események, ünnepek megörökítése, az anya-gyermek, 

nagymama-unoka, valamint a testvéri kapcsolat megjelenítése, és ide tartoznak a gyermek-, és 

unokafotók (4,96%).  

 
 

 

 

  
34._22N_123_12_328/annakata/15 20._16N_9_1_617/borítóképek/2 84._19F_20_7_269/profilképek/3 

   

   
34._22N_123_12_328/ 
annakata/13 

34._22N_123_12_328/ 
annakata/1 

46._35N_3_1_x/profilképek/1 

 

Kedvelt téma ember és állat (4,5%) barátsága is, legfőképpen kutyák és macskák ragaszkodó, 

kedves és szórakoztató viselkedése.  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

74._21N_11_4_70/ 
profilképek/2 

51._19N_30_17_x/ 
profilképek/3 
 

  
74._21N_11_4_70/borítóképek/1 32._15N_M_203_32_

x/borítóképek/30 
54._22F_M_251_66_x/artsy_stuff_by_me/46 
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Ritkábban családtagok, többnyire azonban kortárs csoportok, baráti társaságok, iskolai 

osztályok, tábori közösségek a szereplői a nyaralás, kirándulás, utazás (9,8%) témájú 

képeknek, melyek 81,2 százaléka baráti túrát, osztálykirándulást, 14,0 százaléka szerelmesek 

idillikus nyaralását, 4,8 százaléka családi, gyakran gyerekkori nyári emlékeket dokumentál.  

 

 

  
18._17N_6_1_x/borítóképek/1 
 

140._15N_8_1_x/borítóképek/2 

 

 
115._15N_12_1_x/borítóképek/4 

 
10._22N_99_16_381/felejthetetlen_nyaralás/17-32 28._17F_8_1_x/mobil/2 

 

A nem csak nyári gyerekkori élményeket felidéző „nosztalgia fotók‖ (2,8%) között óvodai, 

iskolai csoportképek, osztályfényképek vannak, valamint kirándulások, táborok, jelmezbálok, 

iskolai versenyek, gyermekkori egyéni- és csapatteljesítmények képi dokumentációi. 

 

 

  
277._17N_A_17_1_1068/agess agoo/4 277._17N_A_17_1_1068/agess agoo/12 
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Az önreprezentáció fontos eszközei az egyént kedvelt és jellemző tevékenységén, hobbiján 

keresztül megmutató képek (10,69%). Ezek leggyakrabban előforduló témái a sport, a 

néptánc, a zene, és ide sorolhatók a hobbi kategória legnagyobb csoportját (76,5 százalékát) 

kitevő saját művészi indíttatású alkotások, írások, szabadkézi rajzok, számítógépes grafikák, 

fotók, filmek és egyéb kreatív, művészi munkák (selyemképek, ékszerek, táskák), melyek 

közt a fotográfiai önkifejezés mellett legtöbbször anime típusú rajzokkal találkozhatunk.  

 

   
238._17N_AM_23_3_x/ 
bitstrips_photos/5  

146._19N_13_6_202/borítóképek/5 104._47N_M_88_2_457/ 

selyemcukor/1 

 

  

 

75._32N_129_1_730/idővonal/19 162._18F_3_1_403/profilképek/1 165._18F_7_1_525/profilképek/1 
 
 
Szintén hobbihoz sorolható a divat (a hobbi kategória 6,8%-a) alcsoport a néhány tetoválás- 

és piercing-fotóval együtt. Bár a képek tanúsága szerint egyértelműen fontos szerepet játszik a 

divat a fiatalok számára, a divat kategóriába a trendi megjelenésű fiatalok portréit, 

csoportképeit nem számítva, csak kifejezetten a divatos ruhákat, cipőket, táskákat külön 

kihangsúlyozó, a kommentekben témaként is megjelenő divattal kapcsolatos képek, 

reklámfotók, divatfotók kerültek.  

 

 
  

73._23N_M_51_8_478/ 

nyári_gyakorlat/7 
92._20N_18_2_717/ 

idővonal/9 92._20N_18_2_717/idővonal/1 
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139._15N_61_6_x/borítóképek/6 141._18N_M_9_1_326/borítóképek/3 

 

 

A Facebook felhőtlennek, gondtalannak látszó, az élet élvezetére koncentráló világában 

elenyésző a munka (0,1%) megjelenítése, illetve a munkára utaló képek száma. A tanulás, az 

iskolai élet (3,3%) ábrázolása nagyobb arányban jellemző, és az iskolai élet élvezetes, vidám, 

elsősorban közösségi oldalát mutatja meg. Azt is inkább utalásszerűen, a csoportképek 

hátterében meghúzódó iskolai környezetből, az angol tanulók iskolai egyenruhájából, az 

osztálykirándulások személyi összetételéből következtethető módon, illetve az átmenethez, az 

iskolai szakaszok lezárásához kapcsolódó ünneplések (szalagavató, ballagás, diplomaosztó), 

valamint az egyének társadalmi státuszának erősödését, elismerését deklaráló oklevelek, 

díjak, szakdolgozatok, diplomák formájában.  

 

  
83._23N_56_2_x/ballagás/1-8 144._19F_M_7_0_639/borítóképek/1 

 

  
145._21N_48_6_x/borítóképek/16 135._15N_35_1_484/borítóképek/3 

 

Az eddigiekben csoportosított képek zöme a személyes fotográfia körébe tartozik. A 

Facebook profiloldalak és albumok a privát fényképeken kívül tartalmaznak egyéb vizuális 

elemeket is, amelyek azonban szintén építőkövei az egyén identitás-konstruálásának, 

önbemutatásának.  
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Sokat árulnak el a profil tulajdonosáról kedvencei, a megosztott képek témái lehetnek kedvelt 

filmek (1,63%), rajzfilmek (1,88%) képkockái, plakátjai, idézetei, illetve kedvenc sztárok, 

színészek, zenészek, sportolók (2,5%).  

 

 
 

73._23N_M_51_8_478/borítóképek/21 
 

87._15F_28_1_x/borítóképek/12 

    
120._15N_16_1_x/ 
borítóképek/4 

32._15N_M_203_ 
32_x/idővonal/3 60._19F_9_2_919/borítóképek/2 60._19F_9_2_919/borítóképek/1 

 

A sokszor idézett filmjelenetek, reklámok vagy ismert emberek ismertté vált megjelenései 

néha átírva, parafrazeálva mémekként (3,23%) válnak a vizuális kommunikáció részévé. A 

vizuális mém a leggyorsabb, legemlékezetesebb és legbiztosabb módja a gondolatok képi 

közvetítésének.  

 

   
12._19F_M_109_42_1209/ 
borítóképek/31 

12._19F_M_109_42_1209/ 
borítóképek/29 
 

71._22N_210_16_490/idővonal/48 

   
250._16F_A_75_3_x/mobil/15 56._16F_8_1_x/borítóképek/2 82._18N_M_23_4_x/idővonal/5 

 

A képi viccek, gagek, mémek gyakran frappáns szövegekkel, idézetekkel vagy szóviccekkel 

kísérve aktuális eseményekre, bulvárhírekre, magára a Facebookra, és általában az élet, a 

társadalom jelenségeire reflektálnak humoros formában.  
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Ide sorolhatók azoknak a különös, bizarr, leginkább értelmetlenségük, ugyanakkor 

eltökéltségük miatt provokatív akcióknak a képi dokumentációi, amelyek az interneten 

terjedve időről időre mém-hullámokat, egyfajta vizuális játékláncot indítanak, vizuálisan 

sokkolnak, mint például a planking (padlózás, deszkázás), vagy a horsemanning (fej nélkül – 

elnevezése a Headless Horseman-ből, a fejnélküli lovasból származik) világjelensége, 

amelyekkel a vizsgált képanyagban is találkozhatunk. Művészeti iskolás fiú profiloldalán nem 

csupán a népszerű internetes őrület képeit osztja meg, hanem történeti, és művészeti 

kontextusba helyezve vezeti vissza a horsemanning jelenséget a húszas-harmincas évek 

meglepő fotóihoz, fotómontázsaihoz, és példát hoz a planking kortárs művészeti 

feldolgozására is, Szűcs Attila 2012-ben bemutatott festményein.  

 

  
63._19F_M_50_30_539/idővonal/1 63._19F_M_50_30_539/idővonal/2 

 

 
63._19F_M_50_30_539/idővonal/4 

 
63._19F_M_50_30_539/idővonal/3 63._19F_M_50_30_539/idővonal/5 
 

Izgalmas és inspiráló kezdeményezés volt először a Corpus Libris oldalán, majd a kaposvári 

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár Facebook-oldalán indított, az olvasás és a könyvtár 

népszerűsítését célzó reklámkampány, melynek keretében fotósorozatot készítettek vicces 

beállításokban könyvborítókkal pózoló emberekről. A kreatív kampány néhány képe 

fellelhető a vizsgált minta megosztott képei között, egyetemista lány profiloldalán. 

 

    
71._22N_210_16_490/idővonal/76-79 
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A nyaralós képek között is előfordulnak, de leginkább cover fotóként, azaz borítóként (a 

profilkép háttereként) választott képek között gyakoriak a tájképek (4,5%). A borító-tájképek 

különös színvilágú tájak, leggyakrabban tengerpart-, illetve naplemente-képek, de jellemzőek 

a különféle vészjósló, vagy vattacukorszerű felhő-kompozíciók, a varázslatos esti fények és a 

szabadságot és gondtalanságot sugalló, hanyatt fekve fotózott lombkoronák is.  

 

  
141._18N_M_9_1_326/borítóképek/1 143._15N_M_73_37_x/borítóképek/2 

 

  
164._16N_27_1_336/borítóképek/26 103._14N_5_1_x/borítóképek/4 

 

Ezeknek a képeknek egy jó része a borítóképekre szakosodó képgyűjteményekből származik, 

rengeteg ilyen weboldal és szolgáltatás létezik, csak néhányat említve, mint például a 

FBCoversPhoto, Addcovers, FirstCovers, Myprofilecover, MYFacebookCover, 

DesignFacebookCover. Szintén többnyire ilyen képgyűjteményekből kerülnek a Facebook 

profil borítójára a különböző mintázatok (4,6%), textúrák és patternek, ritkán geometrikus, 

vagy nonfiguratív, legtöbbször inkább természeti motívumokból komponált háttérképek, 

növények, virágok, zöldségek, ételek, fűszerek ritmikus, színes, látványos kompozíciói.  

 

   
69._19N_M_6_2_716/ 
borítóképek/3 

2._22F_29_16_309/profilképek/3 104._47N_M_88_2_457/ 
borítóképek/1 

 

Emblémák, jelképek, címerek, egyszerű rajzi elemek, vagy bonyolultabb, számítógéppel 

szerkesztett térformák, humoros figurák kerültek a szimbólumok (4,25%) csoportba. 

Elsősorban a borítóképek, de az idővonalra feltöltött képek is hordozhatnak feliratokat, 

életbölcsességeket, jó tanácsokat, ismert mondásokat, idézeteket, vagy egyéb szöveges 

tartalmakat (3,4%). 
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237._18F_A_28_8_x/ 
borítóképek/19 

 

119._15N_M_43_6_x/ 
borítóképek/1 

84._19F_20_7_269/borítóképek/1 

   
164._16N_27_1_336/ 
borítóképek/17 

3._15N_10_1_x/borítóképek/8 135._15N_35_1_484/ 
borítóképek/1 

 
 

   
51._19N_30_17_x/borítóképek/7 32._15N_M_203_32_x/borítóképek/13 151._15N_5_1_x/borítóképek/4 

 

 

A Facebook-képek vizsgált mintájában jól láthatóan nem jellemzőek a negatív érzéseket, 

szomorúságot, szenvedést, betegséget kifejező képek. Kivételt azonban találunk, 40 feletti nő 

társadalmi ügyek közvetítését felvállaló profiloldalán, ahol segítségkérő, és társadalmi 

összefogásra, segítségnyújtásra felhívó üzeneteket oszt meg Facebook-közönségével. 

 

 

 
 

 
1._43N_2_2_158 
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A kód (Code) 

A képi kódok a kép jelentésének a társadalmilag és kulturálisan beágyazott szimbolikus rend 

alapján meghatározott és értelmezhető vizuális szimbolikus közvetítői, melyek a 

fényképkészítés folyamatának különböző szintjein, a fényképező és fényképezett 

viszonyában, az ábrázoltak megjelenésében, viselkedésében, a fényképész hozzáállásában, 

hozzáértésében, választásában, döntésében realizálódnak és alakítják a kép kompozícióját, 

stílusát. 

 

Roland Barthes Le message photographique (1961) című írásában a fényképezés 

folyamatában az alábbi tényezőket emeli ki, melyek a kódolás alapjául szolgálnak: 

1) a trükk effektusok (truquage), például montázstechnika, különféle szín-, és vonalhatások, 

melyek az eredeti kép denotatív és konnotatív síkján egyaránt beavatkozhatnak; 

2) a póz (pose), az ábrázolt testtartása, elhelyezkedése, amely kulturális hagyományokon, 

sztereotípiákon, asszociációkon alapuló jelentéseket konnotál; 

3) az objektumok (objets), a kép terében látható tárgyak és környezetük a korra, a kultúrára, a 

fotóssal, az ábrázolttal vagy a nézővel való viszonyára vonatkozó jelentéseket, 

asszociációkat hordoznak;  

4) a fotogenitás (photogénie), „fotogén‖, hatásos, a fotográfia sajátos formanyelvét, kifejező 

lehetőségeit kiaknázó fényképészeti témák, a kép technikai meghatározottságából és az 

alkotói szándék nyomán adódó kifejezőereje, kifejezőeszközei, mint a megvilágítás, az 

expozíció, a mélységélesség, a homályosság, a bemozdulás, a plánok; 

5) az esztétizmus, esztétika (esthétisme), esztétikai-művészeti alapelvek és értékek 

érvényesülése a képen; 

6) a szintaxis (syntaxe), a képi elemek elrendezéséből, sorrendjéből, szekvenciájából, 

ismétlődéséből adódó jelentések és értelmezések. 

 

A Facebook képmintában az első csoportba (1) a digitális technológiából adódó 

reprodukálhatóság, remixelhetőség, montázsolhatóság, a recycling, vagy a parafrázis 

lehetőségeit kihasználó és a különféle képszerkesztő, képátalakító programok és alkalmazások 

segítségével átírt, módosított, effektált képek sorolhatók. A fényképeken alkalmazott 

színhatások, szélsőséges kontraszthatások, erőteljes kontúrok, gyakran poszterizáló, poszter 

hatást kiváltó effektek a személyes képeket a tömegmédia posztereihez, plakátjaihoz, az „én 

nyilvánosságát‖ a sztárok médiareprezentációjához teszik hasonlóvá, esetenként felidézve 

Warhol popart-termékeit, és vele együtt a nevéhez kapcsolt szállóigévé vált mondatot: 

„Mindenki lehet 15 percre híres‖(„In the future, everyone will be world-famous for 15 

minutes‖).  
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A montázstechnikát alkalmazó megoldások egy része képszekvenciaként (6) értelmezhető, 

amely az egyén különböző életkorban készült portréit élettörténeti narratíva mentén fűzi 

össze. Gyakoriak a mozgóképi szekvenciára emlékeztető, egyéni vagy csoportos szelfikből 

összeállított mozdulatsorok, mimika-, gesztus-sorozatok, amelyek tovább erősítik a személyes 

jelenlét, az én-tudósítás azonnaliságának kifejezését, a megjelenítés közvetlenségét, 

spontaneitását. A szelfik szoros összefüggésben a digitalizáció, az okostelefonok és a 

közösségi média térhódításával korunk jellemző vizuális lenyomatai és a közösségi háló 

legjellegzetesebb ikonográfiai típusai.  
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A testtartás, a póz (2) egyrészt a szelfik esetében szorosan kapcsolódik az önfényképezés 

technikájával, és az előnyösebbnek tartott fényképezési szög felvételével. A szelfik ebből 

adódó jellegzetes testtartása az előre nyújtott és magasra tartott kar, és az ennek megfelelően 

felvett póz, melyek egy része az ún. my space angles, nevében utalva a MySpace közösségi 

hálón elterjedt önfényképezési gyakorlatra, amely aztán más hálózatot, így a Facebookot is 

elért. Másrészt a képeken látható testtartás, pózolás a kulturális hagyományokon, társadalmi 

konszenzuson alapuló viselkedési normák, nőkkel és férfiakkal szemben támasztott elvárások, 

nőiesnek és férfiasnak tekintett tulajdonságok szimbolikus kifejezése, melynek a Facebook-

képekre vonatkozó részletesebb kifejtésére a nemi sztereotípiák és női-, férfi- 

médiareprezentációk tárgyalása kapcsán kerül sor. 

A képen szereplő objektumok, tárgyak (3) között gyakori elem a mobiltelefon, illetve a 

fényképezőgép, többek közt a tükörben fotózott önarcképeken, de a mobiltelefon egyébként is 

sokszor feltűnik a képeken, az asztalra téve, vagy a fényképezett kezében, telefonálás közben. 

Korunkat jellemző technikai eszközök közül még lapos képernyős televízió, és tablet fordul 

elő a képanyagban. Kevésbé státusszimbólumok, legfőképpen a vágy tárgyai a luxusautók. 

Jellemző gyakori tárgy a napszemüveg, legtöbbször a fotó szereplője viseli, de kézben, vagy 

asztalon is megtalálható, néha trendi kalap, sapka, haj-, és karpánt kíséretében, nem csak a 

nyaralási fotókon, de mindenképp a felhőtlen, felszabadult, laza, cool életérzést közvetítik.  

 

  
82._18N_M_23_4_x/idővonal/4 79._13N_82_1_x/borítóképek/51 



185 
 

   
61._19F_5_1_165/borítóképek/4 16._18F_14_9_1820/ 

profilképek/9 
261._19F_A_108_29_233/ 
idővonal/1 
 

  
82._18N_M_23_4_x/mobil/3 82._18N_M_23_4_x/mobil/4 

 

 

 

 

145._21N_48_6_x/mobil/19 

 
68._21N_23_7_274/profilképek/7 10._22N_99_16_381/ 

felejthetetlen_nyaralás/8 
132._15N_18_1_x/borítóképek/4 

 
Ahogy a napszemüveg, a nyaralás is tekinthető státusszimbólumnak, egyéb kellékei is 

megjelennek a képeken, nyitott, telepakolt bőrönd, sátor, strandlabda, és legtöbbször a 

nyaraláshoz kapcsolódnak az ételekről, egzotikus gyümölcsökről, impozáns 

fagylaltkelyhekről készített fotók is. Partok, strandok, kempingek, házibulik, 

szórakozóhelyek, sörözők a helyszínei a kevés számú italozást ábrázoló képnek, melyeknek 

koktélok, különféle dobozos italok, sörösüvegek a tárgyi szereplőik, a vidámság, a jókedv, a 

társasági élet, vagy éppen a büszke férfitársaság „kimagasló teljesítményének‖ bizonyítékai. 

A gondtalan, felhőtlen boldog életet sugalló tárgyak mellett elvétve, de találhatók a boldogság 

és elégedettség eléréséhez vezető teljesítményre és elismerésre utaló tárgyak is, díjak, sport 

kupák, elkészült szakdolgozatok, bizonyítványok, diplomák. Néha profilkép helyettesítőként 

játékmackóval, plüss figurával találkozunk, máskor fiatal lányok ölelik magukhoz. Fiatal nők 

jegygyűrű képében osztják meg révbe érésük boldogságát és büszkeségét Facebook-

közönségükkel. 
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A valamilyen hobbi, művészi tevékenység mellett elkötelezettek fényképeinek fontos elemei 

például a néptánc-viseletek, főkötők, vagy a hangszerek (gitár, dob), valamint a saját 

alkotások, iparművészeti tárgyak (ékszerek, táskák, ruhák, selyemfestmények).  

A profilra feltöltött képek önreprezentáló, valamint közösségi funkciójából adódóan a 

fotogenitásra és az esztétikumra törekvés az ideális, remélt, és lehetséges én megjelenítésében 

központi jelentőségű, a fotográfiai megformáltságot és képi minőséget illetően nem képezi a 

Facebook-képek lényegi részét. A Facebook-képek nagyobb részben spontán, kevéssé 

tudatosan komponált, és kevéssé jó minőségű, zömében mobiltelefonnal vagy automata 

fényképezőgéppel készített pillanatképek. Ezek között is akad, de leginkább a fotográfiai és 

művészi érdeklődésű Facebook-felhasználók fényképalbumaiból kerülnek elő a fotogenitás 

(4) kategóriájába sorolható hatásos és hálás, a fotográfia sajátos formanyelvét és kifejező 

lehetőségeit kiaknázó fényképészeti témákat megragadó fényképek, gyakran a profiloldal 

borítóképei között, vagy külön albumokba rendezve, melyek lehetnek gyűjtött kedvelt képek, 

stock fotók, vagy saját munkák. Ezek különleges fény-árnyékhatások, atmoszférák, 

tükröződések, izgalmas felületek, színkompozíciók, például felhő-, és villámlássorozatok, 

sziklák, falak, falazatok érdekes faktúrái, fatörzsek, alulról fényképezett lombkoronák és 

égbolt, egzotikus növények, fűszerek színkavalkádjai, valamint klasszikus megvilágítású 

portrék (butterfly, Rembrandt felező vagy high key, low key világítás), kísérleti fotográfiák, 

szokatlan, hatásos fényképezési szögek, képalakító képkivágások, plánok, makrofotók.  
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Szintén főképpen a művészeti érdeklődésű felhasználók gyűjteményeinek képi tartalmaiban 

fedezhető fel esztétikai-művészeti alapelvek és értékek érvényesülése (5), a saját alkotások 

között rajzok, festmények, selyemfestmények, iparművészeti munkák, az egyéb megosztott 

képek közt képzőművészeti reprodukciók, kedvenc festmények, szobrok képei, parafrázisok 

találhatók, hasonlóan fontos szerepet betöltve az identitás közvetítésében. Ezen kívül a 

művészet, az esztétikum, a szépség iránti vonzalom a fotóalbumok képi válogatásában, a 

profiloldal megkomponálásában, a profilkép és a borítókép összképében érhető tetten.  

 

 

Különbségek 

 

Életkor szerint 

A vizsgált képanyag eloszlása a Facebook-felhasználók életkora alapján: 2157 kép 13-16 éves 

fiataloktól (73 fő), 1204 kép 17-18 évesektől (48 fő), 1617 kép 19-22 évesektől (49 fő), 

valamint 644 kép 23 év felettiektől (29 fő) származik. A 19-22 éves felhasználók 

rendelkeznek a legtöbb képpel, Facebook-profiljaik átlagosan 33, a 13-16 éveseké 29,54, a 

17-18 éveseké 25,08, és a 23 évesek, illetve annál idősebbek profiloldalai átlag 22,20 képet 

tartalmaznak. A képek szemlélésekor a leginkább szembetűnő változás az életkor 

növekedésével egyfajta individualizációs folyamatként érzékelhető. A fiatalabbak (13-16 

évesek) elsősorban baráti, kortárscsoportos kapcsolataikban, a legfiatalabbak esetében a fiúk 

legjobb barátjukkal, a lányok legjobb barátnőjükkel szoros kötelékben, a társas élmények 

közös narratívájában fogalmazzák meg önmagukat (29,62% n2157). A 17-18 éves fiatalok 

önbemutatásában szintén meghatározó a közösséghez tartozás, a néhány fős baráti társasággá 

bővülő kortárs csoportban (26,66% n1204) formálódik az egyén szerepe és megjelenítése. Az 

életkor előrehaladtával a Facebook-felhasználók önreprezentációjában a hangsúly a 

közösségiről az egyénire, a kortárs baráti kapcsolatokról az önálló, független individuumra 

helyeződik. A 19-22 évesek profiloldalain, és még inkább a 23 év felettiek fotóalbumaiban 

kevesebb kép szól a baráti kapcsolatokról (19-22 évesek – 5,31% n1617; 23 év felettiek – 

3,57% n644), az életkor növekedésével jelentősen csökkenő arányban fellelhető csoportképek 

inkább családtagokat jelenítenek meg. A képi önbemutatás műfaji jellegében is szembeötlő a 

különbség a fiatalabbak és az idősebbek fényképein. A szelfik nagy aránya a fiatal 

korcsoportokra jellemző (13-16 évesek –25,73% n2157; 17-18 évesek – 27,74% n1204), 

lényegesen kevesebb önfotót töltenek fel Facebook-oldalukra a 19-22 évesek (7,05% n1617) 

és még kevesebbet a 23 év fölöttiek (1,86% n644), ez utóbbi korcsoportban például egyáltalán 

nem találhatók tükörben készített önfotók, vagy csoportos szelfik. Ezzel szemben az életkor 

növekedésével a felhasználó bemutatkozásának jellemző képi eszköze a hagyományos portré 

jellegű fénykép (13-16 évesek – 8,25% n2157; 17-18 évesek – 8,63% n1204; 19-22 évesek – 

12,98% n1617; 23 év fölöttiek – 13,35% n644), a kevésbé mozgalmas és dinamikus, 

visszafogottabb, decensebb képmás lesz.  
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Az életkori sajátosságoknak, érdeklődésnek megfelelően a kortárscsoporthoz tartozás, a 

közösségi élmények megtapasztalásának vágya húzódik a fiatalabbak bulit és szórakozást 

megörökítő fotóin. A legfiatalabbak (13-16 évesek) házibulik, a lányoknál barátnőkkel töltött 

csajos délutánok, a fiúknál közös számítógépes játék-partik, vagy vidámparkban, 

kalandparkban töltött baráti együttlétek emlékeit töltik fel, az idősebbek szórakozóhelyeken 

készült fotókat, vagy utazások, túrák alkalmával alakult bulis összejövetelek, közös főzés, 

evés-ivás képeit osztják meg profiljaikon. Az ilyen témájú képek aránya az életkor 

növekedésével egyértelműen csökken (13-16 évesek – 8,80% n2157; 17-18 évesek – 6,72% 

n1204; 19-22 évesek – 1,91% n1617; 23 év felettiek – 0,46% n644). 

Az életkor előrehaladtával a baráti kötelékek és a közösségben betöltött szerep helyett egyre 

inkább az egyén számára fontos tevékenység, vagy hobbi válik hangsúlyossá, és az 

énreprezentáció meghatározó elemévé. Legjellemzőbben az éretté váló, egyéni útjaikra 

rátaláló 19-22 évesek fényképalbumaiban (13-16 évesek – 2,73% n2157; 17-18 évesek – 

2,49% n1204; 19-22 évesek – 22,26% n1617; 23 év felettiek – 16,30% n644). 

A vizsgált Facebook-képgyűjtemény egészére igaz, hogy a kortárscsoporttal szemben háttérbe 

szorul a család. Az életkorral összefüggésben viszont egyértelmű a 23 év fölöttiek fölénye a 

családi vonatkozású képek megosztását illetően (13-16 évesek – 0,97% n2157; 17-18 évesek 

– 3,82% n1204; 19-22 évesek – 5,75% n1617; 23 év felettiek – 18,47% n644). A fiatalabbak 

családi nyaralások és más családi programok, családban ünnepelt születésnapok képeit, illetve 

kisgyerekkori családi fotókat osztanak meg, később, jellemzően csak az iskolai 

fordulópontok, átmenetek, mint a szalagavatók, ballagások, diplomaosztók szereplőjeként 

jelenik meg a család. A 23 évesek, illetve idősebbek rendszerint már saját családjukról, 

gyermekeikről, unokáikról töltenek fel fényképeket, mint büszke szülők, illetve nagyszülők, 

gyakran külön fényképalbumokat megtöltve. 

Az individualizáció és a személyiségfejlődés folyamatára vezethető vissza a sztárokat 

megjelenítő képek (13-16évesek – 3,66% n2157; 17-18 évesek – 3,48% n1204; 19-22 évesek 

– 0,80% n1617; 23 év felettiek – 1,08% n644), valamint az idézeteket, ismertté vált frázisokat 

hordozó képek (13-16évesek – 4,12% n2157; 17-18 évesek – 3,82% n1204; 19-22 évesek –

3,09% n1617; 23 év felettiek – 1,39% n644) csökkenő aránya az életkor növekedésével.  

 

Nemek szerint 

A vizsgált mintában a 72 férfi felhasználó Facebook-profilja összesen 1320, a 127 női profil 

összesen 4302 képet tartalmaz. A vizsgált képanyag alapján megállapítható, hogy a nők 

egyértelműen több képet töltenek fel profiloldalukra, mint a férfiak, a férfiak Facebook-

profilja átlagosan 18,3, a nőké átlagosan 33,8 képet tartalmaz. A nők több képet tesznek közzé 

magukról (átlagosan 5,23), mint a férfiak (3,5), az egyszerű portrék arányában kisebb (3,0 – 

2,73), az egyedül pózoló szelfik (2,23 – 0,76) számában már jelentősebb ez a különbség.  
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A férfiak inkább egyszerűbb, természetesebb, hagyományos portrét tesznek közzé magukról, 

mint önportrét, szelfit, az ilyen típusú portrék aránya a férfiak által megosztott képek 

elemszámához mérten nagyobb (14,92% n 1320), mint a nők képei között (8,85% n 4302). A 

férfiak többször láthatók tevékenység, legtöbbször valamilyen sport gyakorlása közben, a női 

portrékra inkább a statikus beállítás jellemző.  

A női profiloldalakon a páros- (3,49 – 0,34) és csoportos szelfik (0,68 – 0,06) aránya is 

nagyobb, ahogy a tükörben pózoló képmásoké is (0,76 – 0,25). A férfiak által megosztott 

páros- és csoportos szelfik a férfi profiloldalakon található képek 2,72 százalékát (n 1320), a 

nők által közzétett páros- és csoportos szelfik a nők képeinek 12,34 százalékát (n 4302) teszik 

ki. A vizsgált mintában nem csak a szelfik aránya, a baráti csoportképek aránya is a nők 

javára billen, több mint kétszeres arány (férfi – 10,0% n 1320; női – 22,20% n 4302). A nők 

fényképei között több olyan kép van, amelyen párjukkal, szerelmükkel együtt mutatkoznak 

(2,53% n 4302), mint a férfiak képei között (1,43% n1320). Esküvői fotókat két női és egy 

férfi profil albumaiban találhatunk.  

Családi fényképek közzététele is jellemzőbb a nőkre (5,76% n 4302), mint a férfiakra (2,27% 

n 1320), ezek között a családi ünnepek, események mellett kisgyermekekről, testvérekről 

készült fényképek, anya-gyermek- és nagymama-unokafotók vannak. A mintában összesen 7 

képen látható férfi kisgyermekkel, amint karjaiban tartja, eteti, vagy együtt játszanak. A 

képanyagban nagy számban, a női fotóállomány 5,34 százalékában, a férfiak képeinek 2,12 

százalékában találhatók állatos képek, melyeknek többnyire háziállatok, főként kutyák, 

ritkábban macskák a szereplői.  

A nők több nyaralást, utazást, kirándulást megörökítő képet töltenek fel (12,13%), mint a 

férfiak (2,42%), a női képek jelentős része párjukkal töltött idillikus napjaik emlékét őrzi, a 

férfiak, fiúk inkább családi nyaralások, iskolai kirándulások vagy barátokkal töltött utazások 

fotóit adják közre. Jelentős eltérés mutatkozik azonban a férfiak javára a hobbijukat ábrázoló 

képek arányát illetően. A férfiaktól származó képállomány 21,06 százaléka, míg a nők által 

feltöltött képek 6,41 százaléka vonatkozik a profil tulajdonosának hobbijára. Ezek között a 

leggyakoribbak a sport (labdarúgás, sí, extrém sportok), a zene (gitáros, dobos, énekes, dj), a 

tánc (hip-hop, néptánc), a fotózás, a rajz, képregény (anime), valamint az iparművészeti 

tárgyak (ékszerek, táskák) készítése. A hobbi kategóriába sorolt kreatív, művészi szándékú 

képekben, alkotásokban is a férfi profilokról származó képgyűjtemény gazdagabb (17,19% n 

1320 – 5,39% n 4302). Szintén a férfiak képanyagában találunk arányában több hírességet, 

sztárt ábrázoló képet (3,78% n 1320 – 1,92% n 4302), film- (2,72% n 1320 – 1,27% n 4302), 

és rajzfilmrészletet (3,93% n 1320 – 1,18% n 4302). A férfi felhasználóktól gyűjtött mintában 

nagyobb a humoros képi tartalom, viccesen grimaszolók, pózolók csoportképei, humoros 

szövegek, viccek (10,68% n 1320– 2,95% n 4302), vizuális gagek, mémek (6,51% n 1320 – 

2,20% n 4302) hányada is. Ahogy fiatalabb fiúk profiljain jellemzőek a tagelt képek is, a 
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baráti társaság tagjait állatok, rajzfilmfigurák, sztárok képében viccesen megjelölő, 

„megszemélyesítő‖ ábrázolások.  

A feliratokat, szövegeket, idézeteket hordozó képek aránya is nagyobb a férfi képanyagban, 

ugyanakkor a komolyabb életbölcsességek, idézetek, közhelyszerű tanácsok a női profilokra 

jellemzőbbek. A számítógépes képszerkesztés, torzítás, manipuláció terén a férfi felhasználók 

járnak elől, a férfi profilokról gyűjtött képek 8,56 százaléka manipulált, valamilyen 

képszűrővel, kontraszt-, kontúr- vagy poszterhatással módosított, valamint montázsolt kép, a 

nők képei között 4,41 százalékban találhatók ilyen képi megoldások. A teljes képkorpusz 

egyébként kis részét képező számítógépes, internetes játékokból kiemelt képkockák a férfiak 

képei között valamivel nagyobb hányaddal vesznek részt (1,89% n 1320 – 1,27% n 4302). 

 

  
240._17F_A_119_23_x/tags/2 250._16F_A_75_3_x/g/1 
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Nyelv és kultúra szerint 

A vizsgált mintában a 162 magyar nyelvű profil mellett 37 angol nyelvű profil is található. A 

magyar nyelvű Facebook-oldalak összesen 3250, az angol nyelvűek 2372 képet tartalmaznak. 

Ez alapján elmondható, hogy egy angol nyelvű profil átlagosan több mint háromszor annyi 

(64,10) képpel rendelkezik, mint egy magyar nyelvű (20,06). Az angliai felhasználók több 

képet töltenek fel magukról (átlag 10,97), mint a magyarok (átlag 3,15), melyek jelentősen 

nagyobb arányban szelfik, önfotók (60,34% n406 – 18,39% n511). Ez a jelentős különbség 

azonban csak néhány rendkívül nagy elemszámú képkorpusznak köszönhető, a legnagyobb, 

1007 elemszámú, és a második legnagyobb, 438 elemszámú képállomány is angol nyelvű 

profiloldalról, két fiatal (16 és 17 éves) lány profiljáról származik. A magyar nyelvű profilok 

közül a két legtöbb képpel rendelkező oldal (22 éves férfi és 22 éves nő profilja), 251 illetve 

210 képet tartalmaz. Az angol nyelvű oldalak (697,53) az ismerősök átlagos számát tekintve 

is megelőzik a magyar nyelvűeket (493,01). A két oversharer (információ megosztását 

túlzásba vivő) profilját leszámítva a magyar és az angliai képanyag formai és tartalmi 

jellemzői közelítenek, az egy főre jutó képátlagban valamivel így is az angol nyelvű profilok 

maradnak elől. A képgyűjteményt a csoportképek, páros- és csoportos szelfik határozzák meg.  
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Jellemzőek a viccesen pózolókat, grimaszolókat ábrázoló csoportképek, különösen gyakori, 

hogy a szereplők nyelvet öltenek a kamera felé, amire a magyar képek között csak elvétve 

találunk példát. Kevesebb az angliai képanyagban az együtt pózoló, vagy ölelkező 

szerelmespárokat mutató fénykép.  

A magyar és angliai képanyag legszembetűnőbb különbsége az angliai minta 

sokszínűségében, multikulturalitásában ragadható meg. A többségében angliai középiskola és 

college diákjai képeik tanúsága szerint, külső megjelenésüket, viseletüket, tradícióikat 

tekintve többféle etnikumot és kultúrát képviselnek. A közösségi háló globalizációs 

tendenciáinak érvényesülése egyúttal felerősíti az etnikai hovatartozás, a kulturális identitás 

felmutatásának igényét. A különböző kultúrák, nyelvek, szokások, hagyományok és vallások 

egymás mellett élése több olyan képet, kommentet, jegyzetet hív elő, amelyek a hovatartozás, 

a tradíció, a tolerancia, az egyenlőség és szabadság témáját érintik. A magyar nyelvű oldalak 

közül a néptáncosok profiljai közvetítenek a képeken keresztül a kulturális háttérről, a magyar 

nép tárgykultúrájáról, viseletéről, tradícióiról.  

 

   
272._19N_A_4_3_465/profilképek/2 
 

261._19F_A_108_29_233/ 
borítóképek/27 

286._17N_A_53_19_x/ 
borítóképek/8 

 

 
248._18N_A_15_1_x/borítóképek/12 



192 
 

 
75._32N_129_1_730/idővonal/6 

 
 
Vizuális képzettség szerint 

A 199 Facebook-felhasználóból 36 művészeti iskolás, vagy valamilyen képző-, iparművészeti 

iskolát végzett, vagy egyéb művészeti képzésben vett részt. Profiljukról gyűjtött képeik a 

teljes képanyag 21,54 százalékát alkotják, azaz átlagosan több képet töltenek fel 

profiloldalukra (33,63), mint művészeti képzésben nem résztvevő facebookozó társaik 

(27,06). Kevésbé kedvelik a szelfi (5,28% n1211 – 18,95% n4411), mint a hagyományosabb 

portré és csoportkép műfaját. A művészeti képzésben részt vettek, vagy művészeti iskolások 

Facebookra feltöltött képei jóval nagyobb arányban tartalmaznak kreatív vizuális 

megoldásokat, saját alkotásokat, művészi szándékú munkákat (23,94% n1211 – 3,83% 

n4411). A „művészetisek‖ képeik nagyobb százalékában (5,20% n1211 – 1,67% n4411) 

alkalmaznak képszerkesztő eljárásokat, képmanipulációt, speciális effekteket, szín- és 

vonalhatásokat, és képeik kisebb arányban tartalmaznak szövegeket, feliratokat, idézeteket 

(1,40% n1211 – 4,01% n4411). „Művészetis profil‖ fényképalbumában fellelhetők 

műalkotások reprodukciói és parafrázisai.  
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Iskola, tanulás, diákélet 

 

A Facebookon zajló vizuális kommunikációt feltárni kívánó kutatás az egyébként 

immateriálissá váló digitális képek vizsgálatán keresztül a kultúra materializálódására, 

megtestesülésére (embodiment) irányul. A fotók kulturális konstrukciók, egy adott társadalom 

produktumai, értelmezésük társadalmi diskurzusba ágyazott (Somogyvári, 2013). A Facebook 

profilokról mentett képanyag a neveléstudomány szemszögéből releváns képeket tartalmaz, 

zömében fiatalok, az oktatási rendszer különböző szintjein tanulók, kisebb részben tanítók 

képeit, melyek a közösségi hálózat kommunikációs közegében az ember társadalmi létéhez 

tartoznak, és amelyek ennélfogva a társadalomtudományi megismerés forrásai lehetnek.  

 

A képi szempont beemelése a neveléstudományi diskurzusba történeti kontextusban valósult 

meg az elmúlt évtizedben, egy adott kor tanár-, diák képei, az iskola, az osztályterem 

látványa, a tanulás-tanítás eszközeit, jellemző tárgyait ábrázoló fotók a neveléstörténet tágabb, 

antropológiai megközelítésének forrásanyagában jelentek meg és kerültek feldolgozásra.  

A magyar neveléstörténetben Géczi János (2008), Darvai Tibor (2010), Kéri Katalin (2003), 

Mikonya György (2006), Golnhofer Erzsébet és Szabolcs Éva (2005), Somogyvári Lajos 

(2013, 2014) vonták kutatásaikba a képet és annak vizsgálatához az ikonológia-ikonográfia 

segédtudományát és módszereit. Az eredetileg művészettörténeti irányultságú ikonográfia 

neveléstörténeti alkalmazásának módszertanát, Panofsky normává vált metodológiája (a 

műalkotás preikonografikus, ikonografikus és ikonológiai elemzése) nyomán, Ulrike 

Pilarczyk, Ulrike Mietzner, Johanna Hopfner német kutatók alapozták meg. Ulrike Pilarczyk 

és Ulrike Mietzner (2010) A képtudomány módszerei a neveléstudományi és 

társadalomtudományi kutatásban címmel magyarul is megjelent tanulmányukban összegzik a 

fényképek neveléstudományi felhasználásának lehetőségeit, metodológiáját. Az általuk 

javasolt képleírásnak tartalmaznia kell a tőlünk független, külső információkat (a kép címe, 

készítője, a megjelenés helye és ideje), valamint a belső információkat, amelyeket a 

fényképek témái, motívumai, stílusjegyei, szimbólumai hordoznak. Pilarczyk és Mietzner 

ikonográfiai-ikonológiai elemzési kategóriáit Géczi, Darvai, Somogyvári antropológiai 

megközelítéssel egészítette ki, az antropológiai tér fogalmának beemelésével. Az elsődleges 

antropológiai térben az emberi alak, önmagában az emberi test vizsgálata történik, biológiai 

adottságai (testtartás, arc- és érzelemkifejezés) és társadalmi jellemzői (ruházat, frizura, 

kiegészítők…) alapján (Goffman elméletében a „homlokzat‖). A második antropológiai 

térhez tartoznak az emberi viszonyok, interakciók, gyakorlatok, valamint a szereplőket 

körülvevő tárgyi és épített környezet, a formális és nem formális oktatás-nevelés színterei. A 

harmadik antropológiai tér látens jelentéshálózatába mélyebb összefüggések, szimbolikus és 

ideológiai tartalmak ágyazódnak (Géczi, Darvai, 2010; Somogyvári, 2013, 2014).  

 

A neveléstörténeti kutatásokban alkalmazott, a képi jelentés megragadására irányuló elemzési 

módszerek, az ikonográfia-ikonológia és az antropológiai tér hármas felosztása sok 

hasonlóságot mutat Panofsky értelmezési rétegeivel, és Roland Barthes „kétrendbeli jelentés‖ 

jeltudományi koncepciójával, azaz az elsődleges jelentést hordozó látható, felismerhető 

vizuális elemek denotációs és a kulturális jelentés konnotációs szintjét megkülönböztető 

interpretációelméletével (Barthes, 1964). A különféle megközelítésekben, képértelmezési 

módokban a kultúra fogalma az összekötő, miszerint a fényképek jelentése kulturális 

tapasztalatok és konvenciók által meghatározott. 

 

Az említett szerzők neveléstörténeti kutatásai az 1945 utáni hazai sajtó (Nők lapja) és a 

neveléstudományi szaklapok (A Tanító, A Tanító munkája, Gyermekünk, Óvodai nevelés, 

Köznevelés) – az idő távlatában történeti kordokumentummá váló – fényképeit, pedagógiai 
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életképekeit, tanár-, illetve gyermekképeit elemezve vizsgálták a hivatalos szocialista ember- 

és világkép, illetve a szocialista nevelés képi megjelenítését. Képelemzéseik többnyire 

kiterjedtek a nyelvi környezetre, a címre, a képaláírásra, kép és szöveg együttes 

értelmezésére. A professzionális fényképészek, fotóművészek által többnyire megrendelésre 

készült képekhez a szerkesztő, a szerző, a fotós szándékai, elképzelései és együttműködése 

nyomán, illetve a hivatalos, elvárt ideológiai tartalom és a valós gyakorlat sajátos 

összefüggéseiből és ellentmondásaiból következően összetett jelentésrétegek kibontásának, 

konnotációk hosszú sorának lehetősége társult. 

 

A Facebook profilok képi tartalmai zömében a személyes fotográfia körébe tartoznak. A 

privát fotó nem tekinthető önálló fényképezési formának, hiszen lényegében valamennyi 

hagyományos fotográfiai műfaj ismertetőjegyeit magába foglalhatja, a megkülönböztetés 

alapját az eltérő cél, a funkció, a felhasználás módja képezi. A Facebook-fotók esetében a 

fényképezési szituáció résztvevői, a kép készítői, szereplői, közlői, esetleg kommentelői 

leggyakrabban egyazon körből kerülnek ki, valamint cserélődnek a fényképekkel kísért, 

illetve fenntartott kommunikációs folyamat során, amelyben a mindennapi élet kontextusa, a 

résztvevők interakciói és az ezekből fakadó funkciók, a kommunikáció rituális és fatikus 

funkciói dominálnak. Legtöbbször nem tudatosan tervezik és készítik zömében az aktualitást, 

a spontaneitást, a folyamatos jelenlevést hangsúlyozó képeiket, inkább a társadalmi és 

kulturális konvenciók által vezérelve. 

 

A Facebook képelemzések során egyaránt alkalmazhatóak az antropológia előfeltevései és az 

ikonográfia-ikonológia módszerei, az előzőekben vázolt distinkciók figyelembevételével, a 

releváns szempontok szerint. Ezek a szempontok beilleszthetők a Facebook-képtipológia és 

elemzés során felhasznált, Chalfen (1987) privátfényképekre kidolgozott szempontjait és 

kategóriáit, valamint Barthes (1961) fotográfiai kódjait magába foglaló elemzési keretbe. A 

barthes-i kódrendszert Csákvári és Malinák (1998) elsődleges (átviteli, tonális, felismerési 

vagy ikonikus kód) és másodlagos kódjai (tárgyi szimbolizmus, kinezikus, proxemikus, 

perspektíva, ikonográfikus, nyelvi, retorikai, narratív kód) egészítik ki és árnyalják. A 

személyes fényképek esetében a fotografikus ábrázolás kódjainak hatásköre szűkebb, 

korlátozottabb, mivel a képek leginkább kommunikatív és dokumentatív funkciót töltenek be, 

készítőik elsődleges jelentőséget az ikonikus (felimerési) kódnak tulajdonítanak, (Csákvári, 

Malinák, 1998, 269), ez igaz lehet akkor is, ha egy Facebook-profilkép esetében netán éppen 

a felismerhetőség elkerülése a cél. Ugyanakkor a privát fotók is telítődhetnek szimbolikus 

tartalommal, az alkotói intenciótól függetlenül is tartalmazhatnak másodlagos kódokat, 

jellemzőbben a mozgás, a mimika, a gesztus kinezikus kódjait, a térhatást, térérzékelést 

szabályozó perspektívakódot, a szereplők, tárgyak téri viszonyrendszerét meghatározó 

proxemikus kódot, valamint a konvencionális és kulturális jelentést hordozó ikonográfiai és 

tárgyi szimbolizmus kódot. Ritkábban játszik szerepet, de képsorozatok, montázsok esetén 

előfordul az olvashatóságot, történet, cselekmény értelmezését segítő narratív kód, a 

hozzáfűzött cím, felirat, komment, tag révén a képet valamilyen kontextusba helyező nyelvi 

kód, és ebben az almintában még kevésbé jellemző, leginkább a professzionális médiából vett 

képi idézetekben, vizuális mémekben felfedezhető retorikai kód. 

 

Az iskolával, iskolai élettel, osztályközösséggel, tanulással összefüggésbe hozható képek a 

teljes képkorpusz 3,34 százalékát alkotják, ez összesen 188 képet jelent, 19 nő (14-24 évesek) 

által feltöltött 152 és 7 férfi (16-19 évesek) profilján található 36 képet. Arányában a nők tehát 

több képet osztanak meg e témában, átlagosan 8, míg a férfiak átlagosan 5,1 képet. A magyar 

nyelvű profilokról 68 (18 felhasználói profilról), az angol nyelvű oldalakról 120 kép (8 

felhasználói profilról) került ebbe az almintába, amelyek 20,75% és 79,25% arányban 
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„művészetis és nem művészetis‖ diákok, azaz valamilyen művészeti/vizuális képzésben részt 

vett illetve ilyen jellegű képzésben nem részesült Facebook-felhasználók képei. 

Az angol nyelvű profilokról származó képek nagyobb aránya (átlag 15 kép vs. 3,7) főként egy 

túlzott megosztásra hajlamos (oversharer) 17 éves lány iskolai tevékenységek (iskolai tábor, 

terepgyakorlat, osztálybuli) során készült nagyszámú fotóinak köszönhető. Részben pedig 

magyarázható az angliai iskolások egyenruha-viselési kötelezettségével, ami egyértelműen 

olvashatóvá teszi a képeken ábrázolt egyének és csoportok hovatartozását, kapcsolataik, 

összetartozásuk eredetét, ez által egyértelműsítve besorolhatóságukat is az iskolával 

kapcsolatos képanyagba. 

 

A fényképezési szituáció és szereplői alapján történő hagyományos műfaji besorolás szerint a 

vizsgált képek fele (50%) dokumentatív, referenciális funkcióval rendelkező eseményfotó 

körébe tartozik, képi emlékek megismételhetetlen, ünnepélyes eseményekről, a személyes 

élettörténet kitüntetett pillanatairól, legtöbbször az átmenet rítusairól. A képek második 

legnagyobb hányadát (43%) csoportképek alkotják, beállított fotók, melynek szereplői 

tisztában lévén azzal, hogy fényképezik őket, a kamerába tekintenek, jellemzően 

mosolyognak, pózolnak, esetenként grimaszolnak, nyelvet öltenek, szamárfület vagy 

győzelemjelet mutatnak. A csoportképek 79 százalékban a kamera mögött és előtt 

hagyományos fotográfiai szituációjában, azaz a fényképet készítő és a fényképezettek 

részvételével készültek, 34,5 százalékban kettős portrék, 20,1 százalékban kettős vagy 

csoportos szelfik (ussie: az us [mi] és a selfie összevonásából). A további képek között két 

portré, és egy osztálytabló, 6 tárgyfotók és 4 egyéb kategóriába sorolt vizuális mém, idézet, 

szimbólum található.  

 

Az oktatás-nevelés színterei szerint a képek többsége (66%) az oktatáshoz, az iskolához 

kapcsolódó, de az intézményen kívüli történést, tevékenységet ábrázol, iskolai kirándulások, 

táborok, gyakorlatok, rendezvények (szalagavató) alkalmával megörökített emlékeket. 4,2 

százalékban az oktatási intézmény épülete előtt vagy az iskolaudvaron, 29,8 százalékban 

pedig az iskolán belül, folyosón, tanteremben készültek a fényképek. 

 

Az idő tényezőt tekintve a képek többségében aktuális, illetve közelmúltbeli események 

(szalagavató, ballagás, iskolai gyakorlat…) illusztrációi (90,4%), kis részben régebbi, 

kisgyermekkori iskolai élményeket felidéző nosztalgiafotók (9,6%). 

A téma szerinti osztályozás hét kategóriába rendezte a képanyagot. A legnagyobb csoportot az 

iskolához kötődő, de iskolán kívüli együttlétek, kirándulások, terepgyakorlatok során készült 

fotók alkotják (49,5%). A képgyűjtemény 16,0 százaléka az átmenet rítusaihoz kapcsolódik, 

szalagavatók, ballagások, diplomaosztók ünnepélyes pillanatait örökíti meg. A helyszíntől, 

eseménytől lényegében független, tervezetten és kevésbé tervezetten beállított csoportképek a 

barátság, az összetartozás, a kortárscsoport-hovatartozás, kollektív azonosságtudat kifejezői 

(10,1%). A képek egy része tanórán, iskolai foglalkozáson készült (8,0%). Külön csoportot 

képeznek az iskolai pályafutás eredményeit, elismeréseit bemutató fotók, okleveleket, díjakat, 

bizonyítványt, szakdolgozatot és egyéb elismerő ajándéktárgyakat középpontba helyező 

fényképek (4,2%), a hagyományosnak mondható osztályképek (2,6%) és a kisiskolás kort 

megidéző nosztalgiafotók (9,6%). 

 

A portrék, kettős portrék, csoportképek, valamint a szelfik is a diákról alkotott kulturális 

konstrukció reprezentációi.  

Az elsődleges antropológiai térben elsősorban az angliai diákok, iskolájuk címerét is 

megjelenítő egyenruhája, nyakkendője vagy a magyar végzős tanulók kitűzött szalagja, 
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valamint a kezükben tartott, iskolai tevékenységre utaló eszközök, tárgyak segítik a 

beazonosítást. 

A portréfotón látható 21 éves nő a kamerába tekint és mosolyog, büszkén és elégedetten 

mutatja elkészült szakdolgozatát. A kép esetlegesen önelégült vagy hivalkodó hatását a 

fellélegzés örömének kifejezésébe öniróniát vegyítő szöveges kiegészítések tompítják. 

Ugyanakkor az elvégzett munka eredménye, a teljesítmény jól láthatóan számára is, és a 

képhez fűzött kommentekből következtetve környezete, barátai számára is fontos értéket 

képvisel, őszinte érdeklődésre és elismerésre tart számot. A másodlagos antropológiai tér 

épített környezete nem intézményi, hanem magánéleti színteret foglal magába, ellenpontozva 

az elsődleges térben megjelenített témát, az iskolához, oktatási intézményhez kevésbé kötődő 

önálló személyiség individuális életvezetését, egyéni sikerét sugallva. 
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A másik, szintén a portré kategóriájába sorolt képen angliai college 16 éves diákja néz az 

objektív felé. Iskolai egyenruhát, sötétkék nadrágot, világoskék inget és kék nyakkendőt visel. 

Az intézmény által előírt dress kód uniformizáló hatása, esetleges negatív konnotációi nem 

érvényesülnek ezen a képen, hiszen a kép szereplője egyedüliként (a háttérben két nőalak, női 

egyenruhában, egyikük muszlim kendőben, szintén egységesítő, de eltérő tartalmú 

öltözködési szabálynak eleget téve), másrészt kissé hanyagul, lazán, zakó nélkül hordja 

öltözékét, amely mégis komolyságot és professzionális külsőt kölcsönöz viselőjének.  

Testtartása, arckifejezése, nyílt tekintete és mosolya, nyugodt, kiegyensúlyozott, fesztelen 

magatartása barátságos és stresszmentes iskolai légkörre enged következtetni. Közvetlen 

környezetének tárgyai, a kezében tartott toll, az előtte lévő iskolai padon látható papírlap, 

dosszié, háttérben a számítógép iskolai közegre, tanulói foglalatosságra utal. A proxemikus és 

a perspektíva kód a feltehetően szintén a padban ülő csoporttárs alacsony nézőpontjával 

azonosuló nézőt az osztályterembe, a padsorok közé vonja, és a valószínűsíthetően közvetlen 

tanári irányítást nélkülöző, kötetlen, feszélyezetlen, önállóan vagy kiscsoportokban történő 

tanulói tevékenység résztvevőjévé avatja.   

 

A csoportképek között nagyobb arányban találhatók angliai diákokat ábrázoló képek, hiszen 

az egyenruha viselése beazonosíthatóvá teszi az iskolai közösségeket. A magyar nyelvű 

profilokról származó csoportképek esetében, verbális iránymutatások hiányában, az iskolai 

épített és tárgyi környezet, a ballagási ruhák és kellékek, vagy a végzősök kitűzött szalagja ad 

támpontot. A bal oldali oszlop angliai diákfotóin a háttérben jellemző vörös téglás 

iskolaépület, illetve annak későbbi, főként a modern funkcionalizmus célszerűségét és 

gazdaságosságát hangsúlyozó panel kiegészítése látható. A legszembetűnőbb különbség a két 

oszlop fényképei között az angliai iskolai közösségek kulturális sokszínűsége, 

multikulturalitása, a külső megjelenésüket tekintve különféle kultúrákból származó fiatalok 

ölelkezve, együtt pózolnak a fényképezőgép kamerája előtt. A bal alsó kép jelenete és a 

hozzáfűzött komment azonban szemléletesen példázza a felszín mögött húzódó problémákat, 
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egyszerre megkérdőjelezve a multikulturalizmus európai koncepcióját és az iskolai 

egyenruhához kapcsolt, az összetartozásról, azonosságtudatról szóló, társadalmi egyenlősítő 

narratíva létjogosultságát. Ebben az összefüggésben a vizuális gagen túl további gondolatokat 

ébresztenek a középső kép álarcos alakjai. Mögöttük a college épületével, ugyan utcai 

felsőruházatuk alatt, de jól láthatóan az iskolai uniformisban, provokatív lázadásként is 

felfogható az egyenruha-viselés egységesítő tartalmának ironikus továbbgondolása az 

egyéniséget végképp elfedő, arctalanná tevő maszkokkal. Az asszociációk sora tovább 

bővülhet a középen látható, a Sikoly című horrorfilm Munch festménye ihlette Ghostface-

maszkja által,  a homogén, arctalan, démonizált tömeg ijesztő veszélyéről, vagy az oktatás-

nevelés kötelező egyenruhában is kifejezett egységesítő, közösségi és individuális céljainak 

ellentmondásairól.  
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Külső jegyeik alapján a magyar diákok fotói egyneműbb képet mutatnak. Az angliai diákok 

uniformisukat egyéniesítő ruhadarabjaival összevetve utcai ruházatuk, jellemző sapka- és 

kapucni-viseletük, valamint kézjeleik – mint a rocker szubkultúrában ismert, a „rock and roll‖ 

életérzés mellett a társadalmi konvenciók elutasítását is kifejező ördögvilla, vagy metálvilla, 

vagy a „victory‖, azaz a győzelem és béke szimbóluma, befelé fordított tenyérrel mutatva 

viszont durva beszólás, inzultus – közös jelrendszerhez tartoznak.  

Az öltönyviselet a magyar diákélet kitüntetett, ünnepélyes pillanataihoz kötődik, amelyet a 

kitűzött szalag konkretizál a bemutatott képen. Az alkalom, és még inkább az alkalomhoz illő 

elegáns megjelenés különlegességét, bár ironikusan, de tükrözi a képhez fűzött megjegyzés, 

amely ugyanakkor egyszerre fejezi ki a többség diktálta közösségi trendeknek való behódolást 

és az elkülönülés vágyát is. 

 

A csoportképek között osztályképeket is találunk. Bár sokat változott és ma is változóban van 

az oktatás világa, egyre gyakrabban beszélünk hálózati tanulásról, konnektivizmusról vagy e-

learningről, a mai diákok zömének iskolai tapasztalatai is az osztályterem fizikai teréhez és az 
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osztályközösséghez kötődnek. Ezért az osztályképek, bármelyik korból is származzanak, 

szemlélőikben felidéznek közös tapasztalatokat, élményeket, még ha krétapor helyett a 

táblafilc alkoholos illata, vagy a klasszikus csöngő helyett modernebb dallamfoszlány kúszik 

is a felidézett emlékek közé. Ezek az emlékképek és történetek, amelyekből „individuális és 

kollektív iskoláztatásunk élményvilága‖ épül fel (Somogyvári, 2014), meghatározó szerepet 

játszanak az identitás megteremtésében, formálásában és fenntartásában. 

Való igaz, hogy a tradicionális osztálykép-készítés szokása is eltűnőben van, az iskolák 

manapság a tablófotózáshoz hívnak professzionális fényképészt, osztálykép készítéséhez 

egyre ritkábban. A klasszikus osztályképek helyét ma már jellemzően spontán ötlettől 

vezérelt, bárki által, akár mobiltelefonnal készített és általában kevésbé rendezetten beállított 

csoportképek veszik át. 

A hagyományosnak vagy klasszikusnak mondható osztálykép típusába a Facebook-

képanyagból három kép sorolható, melyeken a műfajnak megfelelően tanár is szerepel, egy 

magyar felhasználó nosztalgia fényképe kisiskolás korából, egy angliai fiatal lány és egy 

magyar művészeti középiskolás fiú osztályképe. 
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A képek közül tehát az első a legrégebbi, a hagyományos osztályképek lépcsőzetes 

kialakítású, a diákok padon ülő, álló és padon álló sorának alapvetően mégis egy síkba 

rendezett kompozícióját és a tanár központi beállítását megtartva. De már ez is eltér némileg a 

klasszikus osztályképtől, tarkaságában, a szereplők viselkedésének, gesztusainak 

természetességében, feszélyezetlenségében, felszabadultságában, szemben a régebbi 

korokban, de még a nyolcvanas években is jellemző, sötét aljat és fehér inget viselő, komoly 

tekintetű és fegyelmezett tanító-tanuló közösségek reprezentációival, középpontban az iskola 

nevét, az osztály megjelölését és az évszámot láttató felirattal, erősítve a fotódokumentum 

hivatalos és intézményi jellegét.  

 

A Facebook-képanyag két közelmúltbeli osztályképe közül, bár – mint az a hozzászólásokból 

kiderül – nem teljes osztályról, hanem tanulói csoportról készült, mégis a magyar 

középiskolásokat és tanárukat megörökítő fénykép mutat közelebbi rokonságot az osztálykép 

klasszikus típusával. Szereplőit egy síkba rendeződve jeleníti meg az iskola épülete előtt, 
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középen a tanár úrral, és bár öltözetük a visszafogottól a kihívóig igen változatos képet mutat, 

mégis a fehér és a fekete szín dominál. A hagyományos beállítást, és a tanár személyiségéből 

áradó klasszikus iskolai hangulatot a diákok pózolása, grimaszolása ellenpontozza, és 

viszontlátjuk a képen a korábban már említett mozdulatot és kézjelet, az ördögvillát, itt inkább 

ördögszarv jelentésében.  

A bemutatásra az angol osztályképen is találunk példát, az előtérben victory jelet, a háttérben 

szamárfület mutat valaki az előtte állóknak. A három kép közül ez áll legtávolabb a klasszikus 

osztálykép típusától, nem követi annak síkszerű elrendezését, a tér mélységében és 

magasságában is kiterjedtebb, nyitottabb, szabadabb teret engedve a diákok 

elhelyezkedéséhez. A képen inkább több kisebb baráti csoport halmaza látszik. Az 

osztálytermi padokon hagyott tárgyak rendetlensége rögtönzött, spontán kialakuló 

fényképezési szituációra utal, szemben a másik két kép tervezettebb beállításaival. A 

leginkább szembeötlő különbség azonban az osztályképek esetében is részben az egységes 

egyenruha-viselet, és ugyanakkor a külső jegyeik, bőrszínük alapján megfigyelhető 

sokféleség. Figyelemreméltó eltérés még a tanár kikerülése a középpontból, a kép jobb 

oldalsó harmadába, az iskolai asztal mögé. Zakó hiányában fehér ingének, és kopottabb barna 

cipőjének köszönhetően így is kiválik a tömegből, de míg a magyar diákcsoport tanára – az 

egyébként hasonló öltözékében – elegánsabb megjelenésével, addig az angliai osztály tanára 

éppen hanyagabb, kevésbé átgondolt öltözködésével tűnik ki a diákcsoportból. A két 

pedagógust és diákjaikkal való kapcsolatukat összehasonlítva a magyarországi tanár 

nyitottabb pedagógusszemélyiségnek látszik, aki osztozik tanítványai jókedvében, 

viccelődéseiben, grimaszjátékában, mégis megtartja tekintélyét, diákjai – már-már 

gátlástalanul felszabadult viselkedésük ellenére – tisztelettel övezik, elhelyezkedésükből és a 

szöveges kiegészítés kiemeléséből is erre következtethetünk. A fiatalok őszinte, közvetlen, a 

közös érdeklődés és bizonyára tanáraik szemléletalakító munkája által is formált összetartó 

társaság benyomását keltik, felszabadult viselkedésük mögött érezhetően nem pimaszság vagy 

rossz szándék van, inkább a művészeti iskolák tanulóinak új utakat kereső, bohém, 

egyediségre törekvő személyisége, és a társadalmi konvenciókkal való szembenállása 

mutatkozik meg. 

Az angliai iskola tanárának testbeszéde zártabb, távolságtartóbb magatartást fejez ki, 

pedagógusszemélyisége erőtlenebbnek, kevésbé meggyőzőnek tűnik. Elnéző mosolyába némi 

bizonytalanság, lemondás és tehetetlenség is vegyül. A mellette álló diáklány csókot imitál 

felé, ilyen fokú bizalmaskodás, gúnyosnak, tiszteletlennek ható megnyilvánulás nem 

képzelhető el magyarországi osztályképen. 

 

Tanórán vagy valamilyen iskolai foglalkozáson, a tanítás-tanulás mindennapi tevékenységei 

közepette – érthető okok miatt – korlátozott, vagy éppen tilos a fényképezés. A kevés számú 

ilyen témájú kép között szelfik, portré- és dokumentum jellegű fotók fordulnak elő. Ezek 

alapján némi fogalmat alkothatunk az oktatás-nevelés színtereiről, az osztályterem 

berendezéséről, a tanítás-tanulás során használt eszközökről, a diákok, vagy esetlegesen a 

tanár viselkedéséről. Az iskolai tárgyi és épített környezet és az oktatási eszközök 

vonatkozásában releváns angliai és magyarországi képek alapján nem fedezhető fel lényeges 

különbség, a képek hátterében számítógépek, monitorok, a falakon képek, feliratok, plakátok, 

tablók, a művészeti tantermekben diákmunkák láthatók. Meg kell jegyezni azonban, hogy sem 

az angliai, sem a magyar anyag nem utal drága elitintézményekre, bár Magyarországon a 

fizetős alapítványi vagy magániskola sem feltétlenül garancia a tárgyi környezet magasabb 

színvonalára, Angliában viszont sokkal inkább. A képek inkább átlagos anyagi helyzetű, 

többségében állami fenntartású iskolák, Angliában olvasztótégelyként is jellemzett állami 

középiskolák és college-ok mindennapjairól informálnak. 
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Az angliai képek viccelődő, komolytalan jeleneteket mutatnak be, pontosan nem 

meghatározható, formális, de kötetlen iskolai helyzetekben. A bal felső képen ismét előtűnnek 

az eltérő öltözködési szabályokat követő kulturális különbségek. A tanulók elkülönült kisebb 

csoportokban tevékenykednek egy számítógépekkel, projektorral felszerelt teremben. 

Mindenki másfelé tekint, nem figyelve a fotó központi bohóckodó párosára, ahogy láthatóan 

ők sem törődnek sem a többiekkel, sem a tanulással. Hasonlóan fesztelen, kötetlen légkör 

uralkodik egy angliai „művészetis‖ fiú szelfi-sorozatán, amelyről csupán a képek alapján 

szintén nehezen megítélhető, hogy milyen jellegű tanítási-tanulási formáról van szó. Az egyik 

kép tanúsága szerint azonban ebben az esetben tanári jelenlétre, pedagógus vezette 

foglalkozásra lehet következtetni, ami a képsorozat készítőjét egyáltalán nem zavarja 

tevékenységében, ahogyan a feltételezett tanárról sem mondható el, hogy ügyet vetne a 

mellette játszódó cselekményre. Elsőre a szelfisorozat mozgalmassága, dinamizmusa hat a 

szemlélőre, a mozdulatok, gesztusok, bemozdulások kinezikus és narratív kódjai 

improvizatív, spontán, feltehetően – amint azt a tanár, felügyelő vagy biztonsági őr elutasító 

kézmozdulata is jelzi – normaszegő fényképezési akciót, és kivitelezőjének provokatív, 

féktelen, öntörvényű és ignoráns viselkedését közvetítik.  A háttérben folyó tevékenységek 

(rajzolás) és eszközök (kamera, számítógép) valamilyen művészeti foglalkozásra, film- és 

média-képzésre utalnak. A képenként változó háttér és a cserélődő háttérszereplők 

proxemikus kódjai, valamint a képszekvencia narratív kódja érzékelteti a cselekvés 

időbeliségét és a szelfiző többszöri helyváltoztatását a „szélesebb körű tanórai tudósítás‖ 

érdekében. 

A magyar művészeti iskolás fiú – fotográfiai szituációjában és iskolai helyszínében is –

hasonló keretek között készített szelfije nemcsak monokromitása miatt sokkal tartózkodóbb, 

nyugalmasabb, csendesebb. A szereplőket konszolidált viselkedés, visszafogott mosoly 

jellemzi. A másik fekete-fehér kép művészetis lány portréja, amely elmélyült alkotómunka 
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közben jeleníti meg alanyát. Az alkotás kellékeinek tárgyi szimbolizmusa és a „művész 

munka közben‖ képtípus ikonográfiája a választott kreatív pályával való azonosulást fejezi ki.  

A magyar képanyag harmadikként közölt tanórai fotója különleges technikával készült 

panorámakép, a „grafika szak mindennapjai‖ címmel.  A terem sajátos elrendezésétől 

eltekintve a kép klasszikus iskolás hangulatot áraszt, tanári kontroll alatt tartott fegyelmezett 

és koncentrált órai munka talán némi stresszel is átitatott alkotói légkörét. A fotó 

konvencionális iskolai rutint reprezentáló témájával szembe megy a képi megoldás új utakat, 

kifejezésmódokat kereső kreativitása. 

 

A Facebook-almintában külön csoportot alkotnak az egyéni élettörténet és az identitás 

alakulásában fontos szerepet játszó „átmenet rítusaihoz‖ kapcsolódó, főként szalagavatók, 

ballagások, diplomaosztók ünnepélyes pillanatait megörökítő fényképek. Érdekes, hogy ennek 

megfeleltethető képi reprezentációkkal nem találkozunk az angliai képanyagban, a magyar 

Facebook-profilokon esetenként viszont külön fényképalbumot szentelnek a lezárás és 

újrakezdés rítusainak. A „valétálás‖ (Valéte! – Éljetek boldogul!; valét – fiatal előkelő) 

egykori szokásából származó, a végzős diákok felavatásának ceremóniáját magába foglaló 

szalagavató bálnak Magyarországon különösen a rendszerváltás után lett aktív hagyománya, 

amelyre kétségtelenül erősen hatott az amerikai végzős bál, a „prom‖ is. A hangsúly mára a 

szimbolikus tartalomról a külsőségek irányába tolódott el, a menyasszonyi ruhának is beillő 

báli ruhák egyre impozánsabbá, díszesebbekké váltak, és nálunk is gyakrabban látni 

limuzinokat is a bálok, bankettek alkalmával. A több irányból is érkező elvárásoknak való 

megfelelés kényszere feszültségekkel és jelentős költségekkel terheli a családokat, az utóbbi 

időben egyre több, internetes fórumokon is olvasható vitát generálva a diák-, pedagógus- és 

szülői társadalomban egyaránt. 

 

   
12._19F_M_109_42_1209/volt_egyszer_egy_szalagavató/6_3_7 

 

A báli képek persze ilyenekről nem beszélnek, hiszen a tökéletes szalagavató emlékképeit 

őrzik és azzal együtt a „nagy napon‖, a figyelem és érdeklődés középpontjában érzett boldog 

büszkeséget, amely a szereplők arckifejezéséből és testbeszédéből olvasható ki és a képekhez 

adott önironikus, de árulkodó címszavakból („most menő voltam‖; „szuperhős‖).  

Az egyéni sikereken túl a szalagavató közösségi rituáléja fontos szerepet játszik az egyéni és 

társadalmi identitás, kollektív emlékezet alakulásában, csoportnarratívum alkotásban. A 

közösség tagjai egy nagyobb egység részeként és ezáltal még intenzívebben élik meg az 

együttes élményt, amely azután felidézhetővé, újrateremthetővé, utólagosan átélhetővé válik 

élményközösségükben (Pataki, 2003). Ebben a folyamatban a fényképek az emlékezés 

forrásai, stimulusai, „utalásszövedékei‖. 
 
A szalagavatós képekre is igaz, de még inkább jellemzően a „nem művészetis‖ lányok 

ballagás- és diplomaosztó-képeire, hogy kevés egyediséget mutatnak, hasonló értékrendet 

követnek, akár felcserélhetőek, a társadalmi megfelelés konvencionális, sztereotip 

reprezentációi. A középső képeken háttérben látható templom egyházi intézményre, az 

egyikhez fűzött szöveges kiegészítés óvópedagógus-képző diplomaosztó ünnepségére enged 
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következtetni. Ezek a képek nem közvetítik a világunkat kortünetként is jellemző anómia, 

céltalanság, irányvesztettség érzését, – feltételezhetően a normatív nevelési koncepció 

eredményeképpen is – világos értékrendet, tervezett jövőképet, néha lányregénybe illő 

idealizált életutat sugallnak. A tanulás, az iskolai eredmények, a diploma az ünnepelt számára 

is és környezete, családja számára is fontos értéket képvisel, ezt fejezik ki a kiterjedt rokoni és 

ismerősi körben zajló ünneplések, gratulációk. 

 

    
83._23N_56_2_x/ballagás/8 10._22N_99_16_381/diplomaosztó/5 107._21N_37_3_x/profilkép/2 144._19F_M_7_0_63

9/borítóképek/1 
 
Az értékrendi jelzések egy része tárgyiasult formában, az államvizsgatételekben, az 

elsajátított szakmai tudásról számot adó szakdolgozatokban, elismerő ajándéktárgyakban 

mutatkozik meg. 

 

   
10._22N_99_16_381/idővonalon/7 10._22N_99_16_381/idővonalon/4 139._15N_61_6_x/mobil/19 

   
10._22N_99_16_381/idővonalon/3 145._21N_48_6_x/mobil/10 107._21N_37_3_x/idővonalon/1 

   
277._17N_A_17_1_1068/agess_agoo_(old times)/4_67 

 

Az angliai képmintában 17 éves lány gyerekkori nosztalgia-fotói között találunk példát az 

iskolai teljesítmény tárgyi manifesztációjára. A képeken tanáraikkal pózoló elemi iskolás 

diáklányok büszkélkednek iskolai kitüntetéseikkel, okleveleikkel. Az iskolai eredmények 

bizonyítékai megosztásra kerültek ugyan, de a képekhez fűzött kommentekből következtetve 

nem a sikeres iskolai előmenetel miatt fontosak számukra, sokkal inkább a közös gyökerek, a 

közös emlékezés, a csoportnarratíva alátámasztását szolgálják. A dicsérő oklevelek értékét 

maguk is kétségbe vonják („I Gott A Head Teacher Awardd Butt I Dont Knoww Whyy x‖), 
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megkérdőjelezve így értékrendjükben a tanulás fontosságát, vagy az oklevelek mögötti valódi 

teljesítmény értékét, illetve az iskola színvonalát. Megjegyzéseik arról is árulkodnak, hogy 

nem kötődnek igazán egykori iskolájukhoz, pedagógusaikhoz, volt tanáraikról elég 

kíméletlenül csevegnek, („mrs backer had it for me she hated me proper‖; „oh i didnt like 

this woman x‖). 

 

Az egyéb kategóriába olyan képek kerültek, amelyek nem a felhasználók fényképei, hanem az 

internetről származó vizuális tartalmak, mémek, filmes idézetek, szimbólumok az iskolával 

összefüggésben. 

 

 

 
253._16F_A_94_55_x/borítóképek/1 

 
    250._16F_A_75_3_x/mobil/34 282._16N_A_12_5_x/borítóképek/3 

 

Az első képet egy 16 éves brit fiú posztolta a közösségi hálón. Az egyébként az internetről 

származó vizuális mém egy tanóra (matematika óra) és egy számítógépes játék jelenetét és 

helyszínét, egy sötét, ijesztő vallató szoba képét kapcsolja össze. A képi humor és az 

asszociatív jelentés persze csak azok számára érthető, akik ismerik az Infinity Ward 

fejlesztette Call of Duty szériájának Black Ops (Fekete foltok) című játékát, amelyben Alex 

Mason, amerikai ügynök és elit harcos egy gyér megvilágítású helyiségben, leszíjazva ébred, 

körülötte monitorok, folyamatosan futó számokkal. Fogvatartói a számokat követelik tőle, 

melyekkel a hidegháború idején végrehajtott hadműveletek kódjait programozták az agyába. 

A jelentéssíkok egymásba játszásából születő konnotátum tehát az egyes diákok matek órán 

átélt érzései, szorongása, kétségbeesett értetlensége és a számkódokkal programozott, 

kényszerűen emlékezni próbáló főhős kínlódása között von párhuzamot. 

 

A jobboldali oszlopban felidézett két film az utóbbi időben különösen divatossá váló amerikai 

iskolai közegben játszódó filmek közül való, az iskola világának problémáit érintik, az előbbi 

a diák, az utóbbi a tanári oldal felől tematizálva azokat.  

A Könnyű nőcske (Easy A, 2010) tinédzserfilmes zsáner, utalásokkal Nathaniel Hawthorne A 

skarlát betű című regényére. Főhőse az unalmas szürkeségből egy futótűzként terjedő 

gyermeteg hazugságnak köszönhetően – miszerint a hétvégén elvesztette szüzességét – kerül 

fel az iskolai „térképre‖ és válik egy csapásra népszerűvé. Az amerikai diákéletet 

középpontba állító tinivígjátékban, műfajába tartozó sok társához hasonlóan a vágyott 

népszerűség elérése messze felülmúlja az eredményes tanulmányi előmenetelt. A képet 16 

éves brit fiú tette közzé Facebook oldalán, képei alapján a szórakoztató és véleményformáló 

felhasználói típusba sorolható, a népszerűség számára is fontos értéket jelent. A filmkép 
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posztolásának feltehetően legfőbb indokát viszont a képhez írt szöveges kiegészítés leplezi le, 

amelyben a film főszereplője, Emma Stone iránti rajongásának ad hangot.  

A képes utalás a Veszélyes kölykök (Dangerous Minds, 1995) című filmre egy 16 éves afro-

brit lány profiljáról került a vizsgált képanyagba. Az egyébként igaz történet alapján íródott 

film a multikulturalitás egyik filmes ábrázolása, amely a problémás, kezelhetetlennek és 

reménytelennek bélyegzett osztályt megregulázó, sőt motiváló és ehhez a szabályokkal és a 

vezetéssel is szembeszálló, öntörvényű tanár narratív sémáját dolgozza fel. A táblán olvasható 

„choose‖ felirat a film alapmotívumára utal, a döntés szabadságáról és súlyáról, valamint a 

tanár elhivatottságáról, amellyel ráébreszteni igyekszik tanítványait, hogy ne fogadják el a 

vesztes szerepét, maguk döntsenek saját sorsukról. A filmkép által felidézett tanár- és 

diákszerep szimbolikus értékű, amelyen keresztül a plakát megosztója esetlegesen saját 

helyzetével és problémáival szembesülve a fennálló társadalmi renddel szembeni 

állásfoglalását is kifejezheti.  

 

A Facebook-képtipológia tematikus csoportosításán belül a kutatás alhipotézisként fogalmazta 

meg az iskola és a tanulás témájára vonatkozó előfeltevését: 

 

alhipotézis 

A közösségi háló elsődlegesen a mindennapi kapcsolattartás, a szociális interakció eszköze és 

színtere. A Facebook általános megítélése – amely a közösségi hálóra, mint a szórakozás, a 

szabadidő kellemes eltöltésének eszközére tekint, határozottan eltávolítva az iskola, a tanulás 

terepétől – a Facebook-képanyagban is megmutatkozik, az iskola és a tanulás képi 

reprezentációjának marginalitásában. 

 

A Facebook felhőtlennek, gondtalannak látszó, az élet élvezetére koncentráló világában 

valóban kevéssé jellemző képtéma az iskola és a tanulás. Az iskolával, iskolai élettel, 

osztályközösséggel, tanulással összefüggésbe hozható képek a Facebook-ról származó teljes 

képanyag 3,34 százalékát alkotják, ez az arány azonban felülmúlja a munka megjelenítésének 

elenyésző (0,1%) hányadát. 

 

A Facebook fényképei vélhetően nem alkalmas források a valós oktatási viszonyok teljes és 

hiteles leírására, már csak az iskolai jelenléttől, tanórai helyzetektől távol maradó, többnyire 

iskolán kívüli fényképezési szituációk és a lényegében egyoldalú diák-nézőpont miatt sem. 

Vizsgálatukkal azonban leírhatóvá válnak a képszelekció hangsúlyai, kifejezve a felhasználók 

szándékait, amelyek főként a közösségi élmények és emlékek, vidám pillanatok megosztását, 

a kortárs, baráti kapcsolatok és az összetartozás erősítését célozzák az iskolával 

összefüggésbe hozható képeken keresztül is. A fényképezési szándék szerint megörökített 

eseményen túl a fotó rögzíti azt is, amire a fényképezéskor nem vetül figyelem, amiről 

megfeledkezünk, azt, ami észrevétlenül megszokott, mindennapos, magától értetődő. 

Mindezek a véletlenül közvetített tartalmak is információkat rejtenek a kor társadalmi, 

politikai, kulturális és antropológiai jelenségeiről, generációk és nemek viszonyáról, ahogy az 

oktatás világáról, szereplőinek viszonyrendszeréről és az ezekről alkotott nézetekről.  

Leggyakrabban képen kívüli asszociációk, metaforikus értelmezések, benyomások 

rögzítésének lehetőségét kínálják a mai oktatási rendszerre, tanár-diák, diák-diák viszonyokra, 

szervezeti- és értékhierarchiára vonatkozóan, anélkül, hogy a képelemek félre-, illetve 

túlértelmezése indokolatlan következtetésekhez, általánosításokhoz vezetne. 
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Profilképek 

A személyes profiloldal sajátos, a Facebook szolgáltatás által megszabott séma szerint 

felépülő „magánhonlap‖, az egyén tudatosan vagy kevésbé tudatosan formált vizuális arculata 

(image), amelyen a felhasználó profiljának bal felső sarkában jelenik meg a profilkép, a 

látogató számára első benyomást nyújtva a profil tulajdonosáról, ezáltal az énmegjelenítés 

(self-presentation) és benyomáskeltés (impression management) lényeges eleme, az 

önreprezentáció, az identitáskommunikáció alapvető eszköze. Lényegében az egyén 

megtestesítője az internet virtuális környezetében. Egyrészt alátámasztják, illusztrálják, illetve 

indokolják a személyes profil textuális tartalmait, másrészt megjelenítik az egyén fizikai 

jellemzőit, és közvetítik énképének, identitás-koncepcióinak különböző aspektusait, 

reprezentálva illetve re-prezentálva személyiségét. A profil tulajdonosa profilképeinek és 

albumainak frissítésével újabb és újabb állításokat közöl önmagáról, miközben nem csupán a 

képi tartalom, de a szelekció is jelentéseket hordoz énképének újabb és újabb aspektusainak 

megjelenítésében. 
 

 
67._19N_3_2_851 

 
26._18F_2_1_523 

 

A teljes képállomány 17,68 százalékát profilképek alkotják, összesen 994 elemszámmal. A 

női profilok összesen 586, a férfiaké 408 profilképet tartalmaz. Összesen nyolcan, 5 férfi és 3 

nő nem töltött fel profilképet Facebook-oldalára. A felhasználó képmása helyett 30 profiloldal 

tartalmaz a profilfotó helyettesítésére szolgáló képeket, az összesen 156 kép 91 (17 férfi 

profilján) 65 (13 nő profilján) arányban oszlik meg a nemek között. Profilkép-helyettes 

funkcióra leggyakrabban valamilyen szimbólumot (zenekar emblémáját, márkajelet, film-, 
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rajzfilmstúdió-logot és egyéb rajzolt szimbolikus elemet), rajzfilmfigurát, rajzfilm-, és 

filmjelenetet, illetve sztárok (sportolók, zenészek, színészek) portréját, valamint a háziállatról 

készült fotót, vagy sejtelmes táj képét választják. Előfordul még, hogy a gyermek fotóját, 

esetleg képzőművészeti alkotást, parafrázist, vagy saját alkotást, valamilyen bölcsességet, 

idézetet, ritkábban plüssállat képét, vagy ételfotót töltenek fel profilkép gyanánt. 18 

felhasználó 26 profilképe a profil tulajdonosát úgy ábrázolja (háttal, elfordulva, lehajtott 

fejjel, vagy elveszve a messzi távolban), hogy a feltöltött fotó ellenére is felismerhetetlen 

marad. A helyettesítő képek és a felismerhetetlen fotók a profilképek 18,30 százalékát teszik 

ki, az ilyen típusú, a valódi személyiséget és megjelenést elrejtő profilkép használata a 

férfiakra jellemzőbb, mint a nőkre (25,49% n408 – 13,31% n586). Néhány esetben, a férfi 

profilokon többször (2,20% n408 – 0,68% n586), az egyén ugyan önmagát, de kisgyerekkori 

énjét jeleníti meg profilképén.  

 

   
131._15F_1_1_x/profilképek/1 14._41N_M_1_1_264/profilképek/1 113._18F_3_1_120/profilképek/1 

   
51._19N_30_17_x/profilképek/1 253._16F_A_94_55_x/profilképek/1 110._19N_M_17_1_x/profilképek/1 

   
245._19F_A_24_6_618/profilképek/1 253._16F_A_94_55_x/profilképek/34 23._18F_1_1_113/profilképek/1 

 

A profiltulajdonosát többé-kevésbé felismerhető módon láttató profilképek fele (51,40% n 

994) a felhasználót egyedül jeleníti meg, ebből 334 (65,36% n511) portré jellegű 

hagyományosabb beállításban mutatja, 177 (34,63% n511) önfotó, azaz szelfi, amelyek egy 

része tükörben készített fotó, és megtalálhatók az ún. my space angle típusú önportrék is. A 

portrék arányában nincs lényeges különbség nemek szerint, a szelfik arányában viszont a női 

profilok jelentős fölényben vannak (22,35% n586 – 11,27% n408).  
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A fotó legtöbbször second plan-ban, félközeli, a kép szereplőjét deréktól, vagy combtól felfelé 

mutató beállításban jeleníti meg, de jellemzőek a premier plán, közeli, azaz a fejre, az arcra 

fókuszáló, valamint az egészen közeli, szuper plán, a szereplő arcának, fejének részletét 

ábrázoló szűk képkivágások is. A nők jobban kedvelik a közeli (30,20% n586 – 20,83% 

n408), míg a férfiak a félközeli beállításokat (35,04% n408 – 27,64% n586), a kevesebb egész 

alakos portré közel azonos arányban oszlik el a nemek között.  
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138._15F_M_25_17_103/ 
profilképek/8 

9._23F_M_6_2_194/ 
profilképek/1 

12._19F_M_109_42_1209
/profilképek/22 

16._18F_14_9_1820/ 
profilképek/2 

 

A férfiak gyakrabban láthatók valamilyen aktivitás, sporttevékenység közben, ez az arány a 

férfi profilképek esetében 13,48 százalék, a nők esetében 5,63 százalék.  Ahogy a teljes 

képanyagban, úgy a profilkép mintában is jelentős az eltérés a férfiak javára az egyént 

hobbiján keresztül reprezentáló fényképek arányában (10,53% n408 – 1,36% n586), melyek 

sportpályán, illetve egyéb sport, például hegymászás, tandemugrás közben, zenekari próbán, 

gitárral, dobok mögött, vagy dj-ként mutatják be a profil tulajdonosát. Jellemző, hogy a nők 

gyakrabban mosolyognak (36,0% n586) profilképeiken, mint a férfiak (18,87% n408). A 

férfiakat bemutató profilképek hátterében többször látható természeti táj, magasodó hegy 

vagy hegyvonulat 8,33% n408 – 6,48% n586). A Facebook-képek általában jellemző tárgya a 

napszemüveg, amely egyrészt a felhőtlen, gondtalan élet, és a cool életérzés szimbóluma, 

másrészt, valamelyest elrejti viselője arcát, tekintetét. A férfiak gyakrabban jelennek meg 

profilképeiken napszemüvegben (6,37% n408 4,94% n586), és a kevés számú jelmezes 

profilképen arányában a férfiak öltenek többször jelmezt (1,71% n408), mint a nők (1,19% 

n586). Bár a kevés ruha, lenge öltözet aránya kicsi, és közel azonos a férfi és női 

profilképeken, a szexi megjelenés, a kacér, kissé kihívó viselkedés a nők profilképeire 

jellemzőbb (18,08% n586 –12,0% n408). A tinédzserek identitásépítése magában foglalja a 

nemi szerep kipróbálását és gyakorlását is, így a közösségi háló egyfajta szexuális 

gyakorlópálya is, amely elsősorban nem szexuális tapasztalatszerzésre irányul, mint inkább a 

dicsérő és támogató hozzászólások révén az önbizalom építésének és erősítésének színtere. 

A profilképeken a felhasználó sokszor nem egyedül jelenik meg, önreprezentációja 

kapcsolataiban, baráti kötelékeiben fogalmazódik meg. Ezeken a képeken legtöbbször, 
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valamivel gyakrabban a nők profilképein (10,75% n586 – 9,31% n408), a profil tulajdonosa 

egy másik személlyel együtt szerepel, akivel láthatóan közeli viszonyban vannak, barátnők, 

barátok. A férfiak képei között kevéssel több a felhasználót nagyobb társaságban, barátok, 

haverok között megjelenítő csoportkép (6,12% n408 – 5,11% n586). Jelentősebb a különbség 

viszont a nők javára az egyént párjával, szerelmével ábrázoló profilfotók arányában (6,82% 

n586 – 3,18% n408). A páros, csoportos képek sokszor szelfik, a szelfizés gyakorlata a páros- 

és csoportos profilképek esetében is nagyobb mértékben jellemzi a nőket, mint a férfiakat 

(13,99% n586 – 3,92% n408). A családi kötelékek a teljes képállományt tekintve is háttérbe 

szorulnak az egyén kortársi, baráti viszonyai mögött, még kevésbé jellemző a családi fotók 

profilképként való használata. Csak a magyar nyelvű Facebook-profilokat számításba véve a 

nők többször láthatók profilképeiken gyermekükkel, családtagjaikkal, a férfi profilfotók 

között egyetlen családi fénykép szerepel, fiatal férfi kisgyermekkel. Az összes profilképet 

tekintve azonban a családi képek arányában a férfiak némileg megelőzik a nőket (1,96% n408 

– 1,70% n586), ez egyetlen angol nyelvű profilnak, a családot, a családi összetartozást nagy 

becsben tartó indiai diák családi fényképeinek köszönhető. A képmanipuláció, képszűrők, 

effektek használata a férfiak profilképein fedezhető fel gyakrabban (6,37% n408 – 4,09% 

n586). 
 

   
269._19N_A_6_5_x/profilképek/2 261._19F_A_108_29_233/profilképek/27 147._22F_4_2_x/profilképek/2 

 

Típusok 

A mintában szereplő képeik alapján, a választás, a tartalom és a forma, a téma és a fotográfiai 

szituáció, a minőség és a mennyiség szempontjait figyelembe véve Facebook-felhasználó-

típusok nevezhetők meg. Ezek nem tiszta kategóriák, különösen a nagy elemszámú 

fényképalbumokat tartalmazó profilok esetében, az egyén több típusba is sorolható, illetve 

típusa különböző időszakaiban változhat. A Facebook-felhasználók legjellegzetesebb 

alaptípusai a következők: 

A barát, barátnő, önmagát elsősorban kapcsolataiban, baráti kötelékeiben bemutató, főként 

fiatal lány, gyakran profilképén is barátnőjével, néha barátnőivel együtt jelenik meg, 

fényképalbumaiban nagyszámú kettős portré, néha hármas csoportkép, jókedvű, vicces 

együttlétek képei, jellemzően szelfik, sokszor montázsként összeszerkesztve, valamint a 

barátságot, összetartozást és bizalmat kifejező szimbólumok, feliratok, idézetek szerepelnek. 
 

   
49._15N_10_5_93/borítóképek/1 221._17N_A_7_1_x/borítóképek/5 32._15N_M_203_32_x/borítóképek/14 
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A bulizós, társasági ember feltöltött képeinek nagy részét csoportképek, nagy társaságban 

együtt töltött vidám, felhőtlen szórakozás megörökített pillanatai teszik ki. Inkább a fiatal 

lányok önreprezentációjára jellemző, hogy társasági szerepben, végtelen bulik pörgős, sosem 

unatkozó királynőjeként tűntetik fel magukat.  

 

   
240._17F_A_119_23_x/profilképek/13 225._17N_A_8_1_483/borítóképek/3 81._21N_67_47_1018/profilképek/22 

 

A hedonista élete feltöltött képei alapján csupa élvezet, nyaralások, utazások, finom ételek és 

italok, felhőtlen boldogság és gondtalan pihenés. 

 

   
82._18N_M_23_4_x/borítóképek/3 10._22N_99_16_381/ 

felejthetetlen_nyaralás/26 
169._17N_33_17_x/idővonal/2 

 

A csapatjátékos, önreprezentációjában valamely közösséghez, csapathoz, csoporthoz 

tartozása a meghatározó, megosztott képein nagyobb közösség, sportcsapat, táncegyüttes, 

vallási közösség, cserkészcsapat szerves részeként jelenik meg. 

 

   
167._15N_M_5_3_x/borítóképek/1 58._16N_16_1_x/borítóképek/2 272._19N_A_4_3_465/borítóképek/1 

 

A népszerű, szórakoztató típus jelentős ismeretségi körrel és követőkkel, akár rajongótáborral  

rendelkezik. Az érettebb nők és férfiak általában hobbiként, vagy professzionálisan űzött 

tevékenységüknek köszönhetik népszerűségüket, a férfiak között például dj-ként, a nőknél 

például néptáncosként gyűjtenek sokakat maguk köré és válnak társaságuk középpontjává. A 

fiatalabbak körében, inkább fiúk töltik be az „osztály bohóca‖, vagy „mókamester‖ szerepét.  
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12._19F_M_109_42_1209/profilképek/39 86._18F_26_3_2219/idővonal/10 233._19F_A_10_6_757/ 

profilképek/6 
 
A megmondó, véleményformáló aktív és hiteles szereplője a Facebook-közösségnek, újságíró 

vagy blogger típus, aki újsághoz vagy bloghoz hasonlóan használja Facebook-profilját 

információk közvetítéséhez, képeket, hivatkozásokat megosztva fontos ügyekre hívja fel a 

figyelmet, fontosnak tartja értékes tartalmak, irodalmi szövegek, versek, művészi képek 

közzétételét, jegyzetekben, kommentekben fejti ki véleményét. Gyakrabban negyven feletti 

nők, ritkábban középiskolás diákok körében is előforduló típus. 

 

  
124._49N_61_1_x/idővonal/33 124._49N_61_1_x/idővonal/35 

 

Az idéző előszeretettel oszt meg feliratokat, frappáns szövegeket, közhelyszerű mondásokat, 

bölcsességeket, tanácsokat tartalmazó képeket, a lányok fényképalbumaiban a barátságra, a 

szerelemre, a vágyakra, a hitre és a reményre vonatkozó szövegeket találunk inkább, a fiúk 

feliratos képeinek a férfiasság, a sport, az erő, kitartás és keménység a fő témái, illetve 

nagyobb arányban tartalmaznak humort is. 

 

   
248._18N_A_15_1_x/borítóképek/2 3._15N_10_1_x/borítóképek/9 165._18F_7_1_525/borítóképek/1 

 

A pozitív, világjobbító szemlélet és szándék kiegyensúlyozott, harmonikus, életszerető, 

érettebb nők sajátja, akik általában fogékonyak a pszichológiai és spirituális témákra, szeretet-

diskurzusokra, az élet jelenségeinek és történéseinek empatikus és pozitív megközelítésére és 

e felfogásmód közvetítésére. 
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102._41N_12_1_x 102._41N_12_1_x/idővonal/3 279._19N_A_61_17_x/borítóképek/21 

 

A karitatív, segítő, jellemzően negyven feletti nő, társadalmi ügyek közvetítését vállalja fel 

profiloldalán, segélykérő, társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra felhívó üzeneteket oszt 

meg Facebook-közönségével. 

 

   
1._43N_2_2_158 124._49N_61_1_x 1._43N_2_2_158 

 

 

A családos önbemutatásában meghatározó szerepet játszanak családi kötelékei, melyek 

családi ünnepek, nyaralások, gyerekkori élmények emlékképeiben fejeződnek ki. A 14-16 

évesek profiljain a kiskori képek, közös nyaralások és a testvéreket ábrázoló fotók 

gyakoribbak, 30 év fölött az anya-gyermek, ritkán apa-gyermek és nagymama-unoka 

fényképek jellemzőek, valamint a gyermekről, vagy unokáról készült fényképeket gyűjtő 

önálló albumok. 

 

   
34._22N_123_12_328/kata/27 109._40N_1_1_131/profilképek/1 34._22N_123_12_328/album/6 

 

 
Az állatbarát fényképalbumai nagy mennyiségű képet tartalmaznak házi kedvencéről, 

állatáról, főként kutyákról és macskákról. 
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164._16N_27_1_336/borítóképek/12 101._16N_M_5_1_x/borítóképek/4 145._21N_48_6_x/profilképek/1 

 

A romantikus számára szerelme, párkapcsolata a legfontosabb, képeinek zöme párjával együtt 

töltött idillikus pillanatok emlékét őrzi. Elsősorban a 16-24 éves nők reprezentációjának 

jellemző típusa. 

 

   
145._21N_48_6_x/borítóképek/1 10._22N_99_16_381/idővonal/11 10._22N_99_16_381/profilképek/4 

 

A szexi, tetszeni vágyó, „like-gyűjtő‖, kissé kihívó, szintén jellemzően fiatal (16-22 éves) 

lány, fotóin arckifejezésével, testtartásával, kihívó öltözékével csábító, kacér, érzéki, néha 

szexuálisan provokatív, fényképalbumaiban jellemzőek a tükörben pózoló egészalakos 

önfotók, és az egyes testrészeket, szájat, csípőt, kevéssé fedett kebleket hangsúlyozó közeli, 

vagy szuper plán képkivágások.   

 

   
13._19N_7_1_29/ 
profilképek/1 

13._19N_7_1_29/ 
borítóképek/1_3 

82._18N_M_23_4_x/profilképek/2 

 
 
A naturális, természetes és természetszerető fiúk és férfiak és érettebb nők, asszonyok típusa, 

megjelenésük profilképeiken egyszerű és természetes, gyakran természeti tájban, 

természetközeli sport vagy egyéb tevékenység közben láthatók, fényképalbumaikban 

kirándulásokon, túrákon készített fényképek, természetfotók, növények, kertjük díszei 

kerülnek bemutatásra.  
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61._19F_5_1_165/borítóképek/1

 

34._22N_123_12_328/tökös_csajszi/6 36._15N_17_1_328/borítóképek/15 58._16N_16_1_x/borítóképek/1 
 
A hobbista, jellemzően középiskolás fiú, fiatal férfi, képeinek nagy része hobbijához 

kapcsolódik, önbemutatása hobbiján, legkedvesebb elfoglaltságán keresztül történik. 
 

  
261._19F_A_108_29_233/borítóképek/1 16._18F_14_9_1820/borítóképek/2 
 
A kreatív, alkotó is kedvelt tevékenységét helyezi előtérbe, saját alkotásai, művészi szándékú 

munkái, iparművészeti termékei számára a Facebook-jelenlét egyben reklámot és nyilvános 

terepet, közönséget is jelent. 
 

   
146._19N_13_6_202/borítóképek/5 104._47N_M_88_2_457/selyemcukor/1-12 78._37N_M_53_1_394/idővonal/20_39 
 
A karrierista Facebook-profilja egyfajta önreklám, melyet elsődlegesen előmenetele, karrierje 

érdekében épít, szakmai és tudományos kapcsolatok és együttműködések kialakítására, vagy 

külső adottságai promotálására, illetve saját alkotásai, művészete népszerűsítésének nyilvános 

fórumaként használja. 
 
 

    
  94._23F_14_9_x/pk/2 66._24N_2_1_x/profilképek/1 18._17N_6_1_x/profilképek/1 147._22F_4_2_x/pk/1 
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A rajongó sok képet tölt fel és oszt meg kedvenc zenekaráról, kedvenc filmjéről, sokszor 

profilképként is, ily módon is kifejezve rajongását, illetve azonosulását kedvencével. 

Fényképei között fellelhető a rajongott sztárral készült közös fotó. Esetenként külön albumbot 

tart fenn profilján a sztárfotók, koncertfelvételek, emblémák és egyéb relikviák számára.  

 

   
164._16N_27_1_336/borítóképek/3 240._17F_A_119_23_x/acdc/1-16 123._19N_3_1_605/profilképek/1 

 

A játékos, tesztkitöltő, horoszkópkedvelő megosztja számítógépes, internetes játékokkal elért 

rekordjait, különböző Facebook-alkalmazásokon és egyéb humoros teszteken elért 

eredményeit, játékos és vicces horoszkópok rávonatkozó elemzéseit. 

 

   
32._15N_M_203_32_x/ufo-e_vagy/1 245._19F_A_24_6_618/borítóképek/13 95._21F_M_14_5_85/9gag/1 

 

Az arctalan nevével vállalja Facebook-jelenlétét, ismerősei, osztálytársai megtalálják, iskolai 

vagy egyéb csoporthoz tartozik (például angolos csoport), de (eddig még) nem töltött fel 

képet profiloldalára. 

 

  
168._15N_0-0-x 44._14F_0_0_x 

 
 
Stílusok 

A profil összképe, a választott aktuális profilkép és borítókép tartalmi, formai elemei, 

valamint színhatása alapján eltérő stílusok is megkülönböztethetők. 

Beszélhetünk személytelen, ezen belül egyfajta semleges, a személyiséget elfedő, a profil 

tulajdonosáról nem sokat eláruló stílusról, illetve a felhasználót egyáltalán nem megjelenítő, 

arctalan profilokról és a személyiséget többé-kevésbé kifejező stílusról. Többségük színes, 

köztük jellemzően erőteljes és élénk színekre épülő, sokszínű, harsány hatású profilokkal, 
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kisebb részüket pedig a monokróm, fekete-fehér fotók élesebb kontrasztja, drámai hatása, 

vagy a szépia jellegű képek finom, visszafogott, melankolikus, nosztalgikus hatása jellemzi.  

 

   
266._18F_A_2_1_29 37._15N_6_1_x 129._14F_2_1_x 

 
 
A profilok legjellemzőbb stílusának a „nőcis‖, „csajos‖ stílus tekinthető, melynek jellegzetes 

elemei a csak lányokat, barátnők csoportját, szoros és vidám kapcsolatát bemutató közeli 

fotók, vagy montázsok borítóképként, de gyakran a profilképen is két barátnő, vagy lányok 

csoportja látható. A profilképek legtöbbször egészen közeli, premier plán, a fejet szoros 

képkivágásban mutató vagy szuperplán, csupán az arc egy részét láttató képek. Ha a 

borítóképen nem lánycsapat szerepel, akkor gyakoriak a barátságról, a szerelemről, vágyakról, 

titokzatosságról szóló mondatok, idézetek. Egy részük „nőcisebb‖, felnőttesebb, szexisebb, 

inkább a Szex és New York képi stílusát idéző profil, mely összképében a rózsaszín, a pink, a 

piros és a halványlila árnyalatai hangsúlyosak. Más részüknél a kislányosabb, „csajosabb‖ 

barátnős buli és jókedv, az összetartozás a központi téma, mozgalmasabb csoportképekkel, 

melegebb színárnyalatokkal.  

 

   
92._20N_18_2_717 115._15N_12_1_x 135._15N_35_1_484 

 

   
286._17N_A_53_19_x 249._18N_A_30_7_x 32._15N_M_203_32_x 



216 
 

Leginkább fiatal lányok, de fiúk profiljai között is vannak ábrándos, álmodozó stílusúak. A 

félközeli profilképen egyedül állnak, vagy ülnek, egy részük nosztalgikus, melankolikusabb, 

régies, szépia tónusban, máshol ellenfényben, naplementében, merengenek, távolba 

tekintenek, vagy félrebillentett fejjel, ábrándos arccal a kamera felé mosolyognak. 

Borítóképeiken végtelen tájak, szokatlan színvilágú, mesebeli helyszínek, vagy ködös, 

homályos, elmosódó háttéren megjelenő, álmokat, vágyakat érintő szövegek, megcsillanó 

fények, felhők, szappanbuborékok, szétrebbenő bóbiták láthatók.  

 

   
95._21F_M_14_5_85 35._21N_2_1_421 7._17N_7_1_x 

 

Fiatal nők profiljaira kattintva több esetben, ritkábban férfi profiloldalakon is előfordul, hogy 

elsőként párkapcsolatuk, a boldog szerelmesek képe ötlik a látogató szemébe. Az ilyen, női 

profilok romantikus, idillikus stílusúak, a profilképen az ölelkező, csókolózó boldog pár 

látható, a borítóképen háborítatlan vízparttal, vagy esti fényekkel, vagy éppen a feltétlen 

szeretetet és hűséget jelképező kiskutyával kísérve. A férfiak ilyen típusú, párjukkal pózoló 

fotót bemutató profiljain a borítóképek – érdekes kontrasztban a profilkép idilli, intimebb 

hangulatával – erőt, keménységet sugároznak, vagy agresszív, véres, provokatív tartalommal 

gátolják a romantikus hatás érvényesülését.  
 

   
88._21N_2_1_x 10._22N_99_16_381 

 

145._21N_48_6_x 

   
72._19F_8_6_1305 12._19F_M_109_42_1209 60._19F_9_2_919 
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A szokatlan, meghökkentő, bizarr, kissé provokatív, hatásos, esetenként a profilkép és a 

borítókép kontrasztjával operáló profilok népszerű, merész, provokatőr – közel egyenlő 

arányban női és férfi – tulajdonosuk cool, vagy menő, vagány stílusát képviselik.  
 

   
235._18F_AM_27_3_358 100._18N_M_3_1_195 12._19F_M_109_42_1209 

 

Leginkább női profilokra jellemző a harmonikus, derűs, szeretetteljes, melegséget sugárzó 

stílus. Fiatalabb lányok esetében a profilképen inkább félközeli beállításban ábrázolt, kedves, 

mosolygós, kiegyensúlyozott, harmonikus nőalak látható, gyakran házi kedvencével, 

legtöbbször kutyusával karjaiban, vagy ölében, és borítóképén is a kutya jelenik meg, mint a 

bizalom, az odaadás, a hűség, és a feltétlen szeretet szimbóluma. Érettebb nők, asszonyok  

finoman nőies, visszafogott portréi nyugalmat árasztó kertben, tájban láthatók, a háttérben és 

a borítóképen is a természet, növények, virágok meleg, őszi színei dominálnak.  
 

   
142._17N_18_1_x 166._24N_29_3_538 124._49N_61_1_x 

 

A profilok egy részének naturális stílusa tartalmában és színeiben is kifejezetten a 

természetet, és a természetességet hangsúlyozza, a profilképen a felhasználót egyszerű, 

természetes visszafogott képmásával, vagy valamilyen természetközeli tevékenység, sport 

(túra, hegymászás) gyakorlása közben megjelenítve, és a borítón szintén lágy, világos 

földszínekben előtűnő természeti tájjal.  

 

   
101._16N_M_5_1_x 118._35N_5_1_486 58._16N_16_1_x 
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A fekete-fehér profilok egyfajta retro, kísérleti filmes stílust, vagy a standfotók (filmstills) 

hatását idézik.  
 

   
27._16N_M_6_1_x 161._44F_7_2_x 64._23N_1_1_x 

 

Inkább hideg színek, letisztult, kevés, számítógéppel szerkesztett, vagy effektekkel manipulált 

és stilizált képi elem jellemzi a minimál stílusú profilokat.  

 

   
156._24N_M_15_10_220 69._19N_M_6_2_716 19._19N_M_27_14_x 

 

Szalagcímre emlékeztető felirat, portfólió-, katalógus- vagy újságszerű kialakítás, valamint a 

filmes, rajzfilmes elemekre épített, vagy a felhasználó saját tevékenységét hirdető plakát-

design tipografikus, reklámgrafikai stílust eredményez.  

 

   
66._24N_2_1_x 96._22N_10_1_x 159.19N_M_27_1_x 

   
143._15N_M_73_37_x 162._18F_3_1_403 113._18F_3_1_120 

 

A gyermeki, játékos stílusba a legfiatalabbak profiljai sorolhatók, tulajdonosukat 

profilképeiken vicces pózban megjelenítve, vagy gyerekes humorral helyettesítve, 

borítóképeiken humoros rajzfilmfigurákkal, mesefilm-részletekkel, vagy gyerekrajzi 

elemekkel kiegészített fotókkal, illetve számítógépes játékokból kiemelt képekkel. 

 

   
48._15N_M_10_1_x 134._14F_2_1_x 65._17F_4_1_x 

 



219 
 

  



220 
 

Álomnők és igazi férfiak 

Nemi szerepek és sztereotípiák 

 

A nemi identitás és a nemi szerep biológiai adottságokra épülő társadalmi konstrukció, amely 

a szocializáció során formálódik, észrevétlenül belsővé rögzül és rögzítődik, és a mindennapi 

életünk során a szociális interakciókban konstituálódik (Goffman, 1976). 

 

„De a legtöbb kultúra a férfiak és nők közötti biológiai különbséget kiszínezi az emberi 

tevékenység szinte minden területét átható hiedelmek és szokások burjánzó hálózatával. 

A társadalmak formális szabályokkal és informális normákkal is szabályozzák, hogyan 

viselkedjék egy nő, és hogyan egy férfi, mely szerepeket kell vagy megengedett 

betölteniük, és még azt is, hogy milyen személyiségjellemzőkkel „helyénvaló‖ 

rendelkezniük.‖ (Atkinson, R.L. 1994, 85). 

 

„A közvéleményben – megalapozottan és megalapozatlanul – többé-kevésbé határozott 

kép él arról, hogy milyenek a férfiak és milyenek a nők. Ha ezt a képet – ahogy szakmai 

nyelven mondják: a társadalmi sztereotípiát – megvizsgáljuk, gyorsan kiderül, hogy a 

férfiak általában keményebbek, határozottabbak, célratörőbbek és agresszívabbak, mint 

a nők, a nők viszont szelídebbek, lágyabbak, odaadóbbak (azaz a szeretett személynek 

jobban kiszolgáltatottak) a férfiaknál. Amíg a nő feladata az otthon-teremtés, a meleg és 

biztonságot nyújtó „fészek‖ óvása, addig a férfi terepe a nagyvilág: tervez, dönt és 

végrehajt, vagyis alkot.‖ (Ranschburg, 1998, 7) 

 

A nemi szerepekre vonatkozó közvélekedés, sztereotipikus gondolkodás vizsgálatában 

jellemző a nőkhöz és férfiakhoz kapcsolódó jelzős szerkezetek, kollokációk, asszociációk 

feltérképezése. Williams és Best (1990) 25 országban (Ausztrália, Bolívia, Brazília, Kanada, 

Anglia, Finnország, Franciaország, Németország, Írország, India, Olaszország, Izrael, Japán, 

Malajzia, Hollandia, Új-Zéland, Nigéria, Norvégia, Pakisztán, Peru, Skócia, Dél-Afrika, 

Trinidad, Venezuela és az Amerikai Egyesült Államok) végzett kutatást. 25 ország egyetemi 

hallgatói egy 300 jelzőből álló lista elemeit ítélték meg aszerint, hogy inkább nőkhöz, 

férfiakhoz, mindkét nemhez vagy egyikhez sem társítják azokat. A vizsgálat eredménye 

szerint a nőkhöz társított jelzők: szerető, szeretetteljes, gyengéd, vonzó, kíváncsi, érdeklődő, 

függő, alárendelt, álmodozó, érzelmes, kedves, érzékeny, szentimentális, szexis, lágyszívű, 

alázatos, engedelmes, babonás, gyenge. A férfiak jellemző vonásai: kalandos, kalandvágyó, 

aktív, agresszív, autokratikus, bátor, domináns, vállalkozó szellemű, erős, erőteljes, független, 

progresszív, nyers, durva, szigorú, kemény, merev.  

A nemek közti társadalmi különbségek nők és férfiak eltérő szocializációjára, a nőkre és a 

férfiakra vonatkozó eltérő érték-, erkölcs- és normaelvárásokra, követelményekre vezethetők 

vissza, ahogy az ezekhez kapcsolódó klasszikusnak tekinthető nemi sztereotípiák is a 

szocializáció termékei. 

 

Bár nők és férfiak társadalmi szerepe sokat változott az elmúlt évtizedekben, úgy tűnik ez a 

változás a társadalmi gyakorlatot jobban érintette, mint a szerepekről való vélekedést, 

gondolkodásmódot. 

A vonatkozó kutatások azt mutatják, hogy a magyar társadalomban különösen mélyen 

beágyazódtak a hagyományos nemi szerepekre vonatkozó elvárások és elképzelések, a 

társadalmi viszonyokban lejátszódó változások ellenére is tovább élnek a tradicionális 

szerepelvárások, a hagyományos családmodell és a hagyományos munkamegosztás. 

H. Sas Judit 1970-es években készített felmérését a társadalmi nemi szerepek magyarországi 

helyzetéről az 1991-ben és 1996-ban a Népjóléti Minisztérium illetve a Nemzeti AIDS 
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Bizottság megbízásából végzett kutatás részben megismételte. H. Sas Judit tanulmányában a 

szerepek nemek közötti elosztása a hagyományos polgári társadalmi berendezkedésnek és 

értékrendnek felelt meg, ami hagyományosan a külvilágban való érvényesüléshez, a 

közügyekhez, a munkához, a politikához szükséges tulajdonságokat, viselkedésmódokat 

tekintette férfiasnak, és a magánélet, az otthon, a család, a háztartás, az intimszféra 

működtetéséhez szükséges képességeket nőiesnek. Az 1970-es és az 1990-es évek társadalmi 

nemi szerepelvárásai a társadalom egészét tekintve nagymértékben különböztek egymástól, 

elmosódtak a nemi szerepeket mereven elválasztó határvonalak, jelentősen, 1996-ra pedig 

nullára csökkent a többség által egyértelműen férfiasnak illetve nőiesnek tekintett 

tulajdonságok száma. Ugyanakkor a vizsgálat a fiatalok (15-23 évesek) körében a 

hagyományosnak mondható férfi és női társadalmi nemi szerepelvárások felerősödésével 

egyfajta „neokonzervatív‖ fordulatról számolt be. A ‖Melyik tulajdonság kinek az esetében 

fontos‖ kérdésre a fiatal válaszolók a gyermeknevelést, gondoskodást, a lelki érzékenységet, 

az érzelmi gazdagságot és a takarékosságot a férfiakhoz nem, többségében egyértelműen a 

nőkhöz, illetve mindkét nemhez sorolták, a pénzkeresést, a szakmai, üzleti sikereket, politikai 

jártasságot pedig a nőkhöz nem, többségében egyértelműen a férfiakhoz, illetve mindkét 

nemhez tartozónak találták. (Tóth, 1998) 

 

A Mediameter 2013-ban végzett reprezentatív kutatásából az derült ki, hogy Magyarországon 

a felnőtt lakosság körében az ideális nő elsősorban családcentrikus, a háztartás ügyeinek 

intézője (44%), másodsorban csinos, szép, szexis (26%), és tanult, intelligens (20%). Az 

ideális férfi legfontosabb tulajdonsága, hogy jól keres, stabil egzisztenciája van (38%), 

családcentrikus (27%), sportos és izmos (14%). A kutatás azt is vizsgálta vannak-e 

példaképeik a magyaroknak. Az eredmények szerint a megkérdezettek 40 százaléka, inkább 

az idősebbek és a nők rendelkeznek példaképpel, aki főként a családi és baráti körből kerül ki, 

választásuk indokaként legtöbben az intelligenciát, a megfelelő észjárást, illetve a barátságos, 

kedves modort jelölték meg. A fiatalok ideáljai szempontjából fontos azonban, hogy a 

fiatalabbak (18-29 évesek), különösen az internetezők sztárra, hírességre, celebre tekintenek 

példaképként (16%). (mediameter.hu, 2013) 

 

Egy korábbi, 2009-ben végzett példaképkutatásban (László, 2010) még többen, a 

megkérdezettek 57,5 százaléka nevezett meg példaképet, akit az összes megkérdezett 

szintén16 százaléka a médiából választott. A példaképek között a külföldiek domináltak, 

leggyakrabban sportolók, labdarugók (Ronaldo, Beckham, Messi, Puskás Ferenc); énekesek 

(Britney Spears, Lady Gaga, Rihana); színészek (Chuck Norris, Vin Diesel). A magyar 

hírességek között (23%) szintén sportolók, modellek, énekesek, színészek szerepeltek 

(Görbicz Anita, Pálinger Katalin, Puskás Ferenc Gálvölgyi János Bódi Sylvi Nótár Méri, Lola, 

Ganxta Zolee). A választás indokaként legnagyobb arányban a külső megjelenést nevezték 

meg, ezután következett a többi válasz: a jól focizik; gazdag, jól keres; jó sportoló; aranyos, 

kedves, barátságos; okos, bölcs, intelligens; erős; jól énekel; humoros; sztár, híres.  

 

Egy friss kutatás, az Ipsos 2014-ben végzett országos reprezentatív kutatása a fiatalokra 

fókuszált, 550, 15-25 év közötti fiatalt kérdezett meg viszonyulásukról a női és férfi 

szerepeket illetően. A megkérdezettek legnagyobb csoportja, majdnem fele (44%) 

konzervatívabb nézeteket vall és a tradicionális női és férfi szerepmodell híve. 60 százalékuk 

egyetért a hagyományos szerepmegosztással, miszerint a férfi feladata, hogy családja számára 

megteremtse az anyagi biztonságot, a nőé pedig a családi tűzhely őrzése. 58 százalékuk 

szerint egyenesen helytelen, ha a szerepek felcserélődnek, a szakmai sikerek előtérbe 

helyezése véleményük szerint a férfiaktól elfogadhatóbb, mint a nőktől. A válaszadók további 

két csoportját az egyenlőségre törekvők (32%), és a bizonytalanok (25%) alkotják. Az 
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egyenlőségre törekvők 70 százaléka vallja, hogy egy édesanya munkavállalása nem 

befolyásolja a családi élet kiegyensúlyozottságát, 63 százalékuk pedig egyenesen helyteleníti, 

ha egy nő anyává válása a szakmai sikerekről való lemondással jár. A bizonytalanok 40 

százaléka egyet ért a hagyományos szerepmegosztással, 46 százalékuk szerint a férfi feladata 

a család anyagi biztonságának megteremtése, a karrier és a magánélet összeegyeztetését 

illetően azonban bizonytalanok. Bár a három csoport nézetei eltérnek, a fiatalok 55 százaléka 

abban egyetért, hogy a férfiaknak nagyobb szerepet kellene vállalniuk a gyermeknevelésben 

és a házimunkában. (Hvg.hu/Ipsos) 

 

A nemi identitás és nemi szerep, illetve szerepelvárás kialakulását és formálódását a 

személyiségfejlődés során három nagy szocializációs forrás befolyásolhatja: a család, illetve a 

közvetlen ismeretségi kör, az iskola (benne a kortárs-csoportok hatása) és az egyre 

erőteljesebb szerepet játszó tömegmédia közvetítette társadalmi és kulturális értékrendszer 

(László, 2010).  

 

A média, mint szocializációs tényező, és mint mediatizált világunk alapvető közege a 

sztereotípiák közvetítésével, termelésével és újratermelésével fenntartja létezésüket és 

hozzájárul a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenségek, illetve a nőkkel és férfiakkal 

szemben támasztott társadalmi elvárások továbbörökítéséhez. 

A társadalmi nem kérdésköre gyakran a női és férfi testtel és testképpel összefüggésben 

jelenik meg, a női és férfi test médiareprezentációja a társadalmi nem, a társadalmi szerepek, a 

társadalmi konszenzus uralkodó nő- és férfiképének a metaforája. 

 

Az említett magyarországi felmérésekből úgy tűnik, a tradicionális nemi szerepek és 

szerepelvárások, némileg módosulva ugyan (a férfiak gyermeknevelésbe, háztartásba való 

nagyobb mérvű bevonásának igényével), de jelen vannak a mai fiatalok gondolkodásában is. 

A médiából választott példaképek, női és férfi ideálok, a filmek, televíziós műsorok, 

valóságshow-k, reklámok kedvelt médiareprezentációi az ideáltipikus maszkulinitásról és 

feminitásról alkotott társadalmi elképzelésnek, sztereotipikus felfogásnak, illetve ennek képi 

reprezentációjának változását mutatják.  

A társadalmi nem kérdésköre gyakran a női és férfi testtel és testképpel összefüggésben 

jelenik meg, melyet korunkban a nők esetében a tömegmédia közvetítette légiesen karcsú és 

örökké fiatal test ideálja határoz meg, asszociálódva a boldogsággal és sikerrel, ugyanakkor 

mozgásba hozva az irreális társadalmi elvárásokat, önértékelési problémákat, táplálkozási 

zavart, testképzavart, fogyást, fogyasztást és a szépészeti, esztétikai kezeléseket, plasztikai 

beavatkozásokat érintő problémaköröket és diskurzusokat. A férfiak esetében a siker és a 

sikeresség társadalmi nemi meghatározottsága tipikusan az erős, aktív, fiatal és domináns 

férfitestben manifesztálódik. Ugyanakkor a végtelenül karcsú, nyúlánk és kecses modellek 

között feminin férfiakat és maszkulin nőket, határozott nemi jellegüket vesztett alakokat 

látunk. Ez a provokatív gender bending, az elvárt nemi szerepek „hajlítása‖, „elhajlása‖ a 

divatvilágban a kétezres évektől jellemző, de a sci-fi irodalomban, a fantasy-ban, az 

animékben, mangákban és a populáris kultúra területein, mint a popzene, vagy a mainstream 

mozi korábbi példái is ismertek az androgünitásnak, a korábban kialakított nemi modelleket 

összemosó jelenségnek, kétnemű vagy nemtelen, atipikus nemi jelleggel felruházott szereplők 

megjelenésének. A jelenlévő androgün modell mellett, illetve azzal szemben az utóbbi évek 

trendjében megjelenik a retroszexualitás, visszatérnek a hagyományos nemi szerepek 

reprezentációi is, például a természetesebb, nőies idomok a nők, vagy a férfias testszőrzet a 

férfiak megjelenítésénél. 

Mindkét nem esetében a szerepkör kiszélesedése, maszkulinitások és feminitások 

differenciálódása, pluralitása figyelhető meg. A független, önálló, céltudatos, keményebb, 
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férfiasabb nőtípusok (karrierista) megjelenése elsősorban a nyilvános szférát érinti. A 

nőábrázolások magánéletbe is behatoló legfőbb új elemei a karrier és a család harmonikus 

kiegyensúlyozása (szupernő), a női test technológiai rekonstrukciójával szemben a 

természetesség hangsúlyozása (natúr vagy bio nő), a sportos női test és aktív testhasználat (fitt 

nő), mind a fizikai erőfeszítés, mind a szexualitás terén, az élmény- és kalandvágy, a 

kezdeményezés, a szexuális felszabadultság kifejezése (vamp, femme fatale) vagy a koraérett, 

kirívó szexuális vonzerő (Lolita). A tevékenységhez igazodó, gyakorlatiasabb, „férfiasabb‖ 

megjelenésben éppúgy, mint a túlhangsúlyozottan nőies, kihívó, szexuálisan provokatív 

megjelenésben is benne rejlik a feminizmus egyes újabb irányzatainak a női test tudatosítására 

való törekvése. A médiareprezentációkban ugyanakkor a feminizmus és a hegemón 

maszkulinitás pozíciója, stratégiái és „egyezkedései‖ egyaránt megfigyelhetők (Ally McBeal, 

Szex és New York, Rúzs és New York). Sokszor ezen folyamatok eredményeként a hegemón 

maszkulinitás a feminizmus egyes erőfeszítéseit úgy integrálja, hogy közben saját helyzetét 

erősíti meg, egyrészt a „maszkulin privilegizált‖ pozíciókra törő aktív, céltudatos, 

önmegvalósító nőket és képességeiket kivételesként, kivételként feltűntetve, másrészt a 

sikerért cserébe magánéletük feláldozását hangsúlyozva. (Bíró, 2008) 

A modern irányadó férfiasság társadalmi beállítódások alakulásához alkalmazkodó dinamikus 

változása jól nyomon követhető James Bond karakterének újabb és újabb megformálásában, 

melyek közül a legutóbbi, Daniel Craig által megtestesített, bár külsőségekben sokkal 

maszkulinabb, a nyers erőt és férfiasságot képviseli, egyidejűleg emocionálisan sokkal 

gazdagabb és sebezhetőbb elődeinél, a szerelmes, érzelmileg elkötelezett, szerető férfi ideálját 

is magában hordozza. (Sziller, 2010) 

A bourdieu-i libido dominandi (Bourdieu, 1994, 7–48), azaz a férfiuralom, az uralkodás 

ösztönös vágyának, a férfiasság teljesítménykényszerének elméletét, és a conell-i hegemón 

maszkulinitás (Connell, Messerschmidt, 2005) fogalmát érzékenyebb, sebezhetőbb, 

bizonytalanabb férfi típusa töri meg, életstílusában, külsőségeiben több alcsoporttal. A 

metroszexuális – leginkább nagyvárosi – sikeres, nárcisztikus, hódító férfitípus a fogyasztói és 

jóléti társadalom terméke, érzékeny lélekkel és kisportolt, gondosan ápolt külsővel 

rendelkezik, kiemelten ügyel a megjelenésére, követi a legfrissebb divatot, kozmetikushoz jár, 

bőrápolási szereket használ, szőrtelenít, minőségi termékeket vásárol. A retroszexuálisok a 

tradicionálisan férfiasnak tekintett vonásokat hangsúlyozzák, nem szőrtelenítik a testüket, sőt 

borostát, szakállt viselnek, nem igazán foglalkoznak külső megjelenésükkel, öltözetük a 

funkcionalitást, a kényelmet szolgálja, mégis vonzóak, csábítóak, mert – bár kemények, kevés 

beszédűek, akik nehezen mutatják ki érzelmeiket – mély érzésűek, becsületesek, biztonságot 

adók és helytállnak a hagyományos férfi feladatokban. Az említett férfitípusok ötvözetéből 

született a mai tinédzserek körében rajongott vámpír karakter, a férfi egyszerre maszkulin, 

domináns, agresszív és ugyanakkor érzelmes, érzékeny és védelmező típusa, külsőleg pedig 

finom, lágy, kisfiús, illetve kissé nőies vonások, sápadt arc, átható tekintet jellemzi.  
 
Az említett nő- és férfitípusok népszerű médiareprezentációi gyakran feltűnnek a vizsgált 

Facebook-profilok kedvenceket gyűjtő és megosztó menüpontjában is. 
 

      
141._18_M_ 
9_1_326 

141._18N_M_ 
9_1_326 

16._18F_ 
14_9_1820 

241._18N_A_ 
121_65_666 

164._16N_ 
27_1_336 

16._18F_14_ 
9_1820 
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Nő- és férfi reprezentációk, nemi szerepek és sztereotípiák a Facebook-képmintában 

 

A Facebook-profilokról származó képanyag elemzésének e szakasza az identitásépítés és 

énbemutatás, illetve a benyomáskeltés nemi aspektusaira, nők és férfiak szerepkészleteinek 

vizuális kifejezésére, a reprezentációk gender-szempontú elemzésére irányult, azt vizsgálva, 

hogy a Facebook-profilfényképek nő- és férfi reprezentációi megfelelnek-e a korosztályok 

társadalmi elvárásainak, a női és férfi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiáknak. 
 
2. hipotézis  

A Facebook-fotók nő-, illetve férfi reprezentációi megfelelnek a korosztályok társadalmi 

elvárásainak, a női és férfi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiáknak.  
 
Ennek vizsgálatához a szakirodalom, a korábbi kutatások és sztereotípia-vizsgálatok alapján 

tíz olyan melléknév került kiválasztásra, amelyek jelentése a nemekhez társuló asszociáción 

alapuló konnotációval egészül ki, ezért sztereotip attribútumok, gender-markerek lehetnek. A 

tradicionális nő- és férfi szerepelvárások, nemi sztereotípiák a függő, érzelmes, szexi, 

álmodozó és feminin jelzőket a nőkhöz, míg az aktív, domináns, független, cool és maszkulin 

tulajdonságokat a férfiakhoz társítják.  

A profilképek értékelése, osztályzása (három független értékelővel) a kiválasztott 

tulajdonságok egységes értelmezéséhez, illetve képi megjelenésük megítéléséhez szükséges 

meghatározások alapján történt. A meghatározások az említett nemi sztereotípia-kutatások 

képi tartalomelemzéseire épülve, az ábrázolt személy megjelenése, mozdulata, testtartása, 

tekintete alapján tartalmazzák az egyes tulajdonságok vizuális kifejezésének lehetséges 

kódjait, indikátorait. 
 
aktív – az ábrázolt személy valamilyen fizikai aktivitás, sport, vagy egyéb mozgásos 

tevékenység közben látható, teljesítményorientált, nem tétlen, passzív – sportos, izmos, alakra 

simuló, kényelmes, funkcionális öltözék 

domináns – az ábrázolt személy erőt, hatalmat sugároz, kiemelt helyzetben, uralkodó, 

irányító, ellenőrző szerepben látható – nyíltan a kamerába néző, provokatív tekintet, egyenes 

testtartás, mutat, bemutat a kamerának 

függő, alárendelt – az ábrázolt személy gyengének, gyámoltalannak, alázatosnak, 

engedelmesnek, támaszt igénylőnek, mások védelmére, segítségére szorulónak, másoktól 

elnyomottnak, függő helyzetben lévőnek látszik – valamire, vagy valaminek támaszkodik, 

valamibe kapaszkodik, lesüti a szemét, vagy felfelé tekint a magasabban elhelyezett kamera 

felé, de ritkán néz a kamerába, behódoló, fejet hajtó, görnyedt, zárt testtartás, összefont karok, 

összekulcsolt ujjak 

független – az ábrázolt személy felszabadult, szabad, önálló, öntudatos, határozott, 

magabiztos, erős és érett személyiség – nyílt tekintet, egyéni stílus 

érzelmes – az ábrázolt személy gyengéd, szeretetet adó, törődő, gondoskodó, együtt érző, 

dédelgető, arcával, mimikájával, mozdulatával kifejezi az érzelmeit – óvó, vigyázó tekintet, 

mosolygós, kedves arc, ölelő, érintő mozdulat, intimitás, bensőséges, idilli hangulat, 

környezet 

szexi – az ábrázolt személy arckifejezésével, testtartásával, kihívó öltözékével szexuálisan 

provokatív, csábító, kacér, érzéki – kacér, flörtölő tekintet, enyhén nyitott száj, fedetlen 

testrészek, nemiséget hangsúlyozó testtartás  

álmodozó, ábrándozó – az ábrázolt személy elgondolkodó, távolba révedő, romantikus, 

melankolikus, elvágyódó – elnéz a kamerától, távolba, égre, vagy maga elé tekintő, könyöklő, 

fejet támasztó 

cool – laza, merész, extrém, nagyvárosi vagány, flegma, pimasz, szemtelen – gyakran sildes 

vagy kötött sapka, kalapot, napszemüveg visel, egyéni stílus jellemzi, laza testtartás, zsebre 

dugott kezek vagy szétvetett karok, lábak jellemzik 
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maszkulin – férfias –  erős, erőteljes, határozott, magabiztos – markáns, erőteljes vonások, 

lefelé irányuló, kamerába néző tekintet, egyenes, laza testtartás, terpeszben áll, széttett 

lábakkal ül, összefont karok,  

feminin – nőies – gyengédség, visszafogottság, bizonytalanság, lágy, finom vonások, ártatlan 

tekintet, légies testalkat, kecses mozdulat, zárt testtartás, szorosan zárt, vagy keresztbe vetett 

lábak, testhez közel tartott kezek  

 

A vizsgált mintába a kutatásban résztvevő 191 (a 199-ből nyolcan nem töltöttek fel egy 

profilfotót sem) Facebook-felhasználó adatfelvételkor aktuális profilképe, valamint 

(amennyiben több profilképpel rendelkezett) az azt megelőző profilfotója került, összesen 

tehát 191 felhasználó 273 fényképe, 124 nő 177 és 67 férfi 96 profilfényképe. 

A képkorpusz 10,98 százalékát (30 kép) a megadott szempontok szerint nem értékelhető 

képek alkotják, az egyént nem ábrázoló profilkép-helyettesítők, vagy távoli, felismerhetetlen 

fotók a profil tulajdonosáról. Ahogy a tejes profilkép-állományban, úgy ebben az 

alkorpuszban is az ilyen típusú, a valódi személyiséget és megjelenést elrejtő profilkép 

használata a férfiakra jellemzőbb, mint a nőkre (14,58% n96 – 9,03% n177). 

A jelzők egyike sem kizárólagosan csak nő-, vagy csak férfiábrázoláshoz kapcsolódik, a 

reprezentációk plurálisabbak, a nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák kevésbé 

kontrasztosan, kevésbé mereven binárisan ábrázoltak. Ugyanakkor valamennyi vizsgált 

tulajdonság szempontjából a tradicionális nemi sztereotípiákat követik, egyes tulajdonságok 

tekintetében a nő- és férfireprezentációk százalékos arányának közelítésében viszont az 

ideáltipikus maszkulinitásról és feminitásról alkotott sztereotipikus elképzelések, illetve képi 

reprezentációk változása tükröződik. 

 

A férfi reprezentációkhoz nagyobb arányban köthető jelzők: 

aktív (7,29% n96 – 3,38% n177) 

domináns (54,16% n96 – 31,07% n177) 

független (52,08% n96 – 46,32% n177) 

cool (26,04% n96 – 22,59 n177) 

maszkulin (61,45% n96 – 5,64% n177) 

 

     
165._18F_7_1_525/ 
profilképek/1 

16._18F_14_9_1820/ 
profilképek/1 

240._17F_A_119_ 
23_x/profilképek/2 

235._18F_AM_27_3_ 
358/pk/1 

161._44F_7_2_x/ 
profilképek/1 

     
83._23N_56_2_x/ 
profilképek/2 

139._15N_61_6_x/ 
profilképek/2 

92._20N_18_2_717/ 
profilképek/1 

100._18N_M_3_1_ 
195/profilképek/1 

68._21N_23_7_274/ 
profilképek/1 

aktív domináns független cool maszkulin 
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A nőábrázolásokhoz nagyobb arányban kapcsolódó tulajdonságok: 

függő (38,98% n177 – 3,12% n96) 

érzelmes (44,63% n177 – 34,37% n96) 

szexi (37,28% n177 – 33,33% n96) 

álmodozó (38,41% n177 – 23,95% n96) 

feminin (56,49% n177 – 14,58% n96) 

 

 

     
69._19N_M_6_2_716/ 
profilképek/1 

68._21N_23_7_274/ 
profilképek/2 

13._19N_7_1_29/ 
profilképek/1 

279._19N_A_61_17_ 
x/profilképek/1 

279._19N_A_61_17_
x/profilképek/2 

     
136._15F_1_1_69/ 
profilképek/1 

9._23F_M_6_2_194/ 
profilképek/2 

121._21F_16_1_473/ 
profilképek/1 

129._14F_2_1_x/ 
profilképek/1 

53._15F_5_3_94/ 
profilképek/2 

függő érzelmes szexi álmodozó feminin 
 

 

A közelítő arányok jól érzékeltetik a sztereotípiák médiareprezentációkban is nyomon 

követhető változását.  

Ahogy a népszerű filmek, filmsorozatok gyakori hősnői, nyomozói, orvosnői kompetensek, 

magabiztosak, függetlenek és sikeresek, bátrak és bevállalósak, úgy a férfiakéhoz közelítő 

arányban megtalálhatók a Facebook-képmintában is a független és cool, vagy menő, merész, 

belevaló nők. A független tulajdonság a profilképek nőábrázolásainak (a feminint követő, és a 

függő kategóriát megelőző) második leggyakoribb jelzője.  

Nem jelentős a különbség a női és férfi profilképek arányában a szexi kategóriát illetően sem, 

a hagyományosan a nőkhöz és a nőábrázolásokhoz társított jelző a férfireprezentációk 

nőkéhez közelítő hányadát illeti, megjelenésükre sokat adó, vonzó, csábító testi 

adottságaikkal, szexualitásukkal élő és hatást gyakorló férfiak önbemutatásait. A 

médiareprezentációk párhuzama e tekintetben is szembetűnő, a metroszexualitás globális 

jelensége uralja a sztárvilág médiamegjelenéseit, a nárcisztikus, hódító, a divat diktátumát 

követő férfi típusát megformálva, valamint a csábításra, szexuális vonzerőre épülő 

reklámokban egyre nagyobb szerepet kap a férfitest, a férfi szexuális tárgyként való 

azonosítása is.  

Közelítő értéket mutat az érzelmes tulajdonság előfordulása a női és férfi profilképek 

ábrázolásain. A filmek, filmsorozatok férfireprezentációiban a továbbra is fennálló férfi-

dominancia és maszkulinitás fogalmába érzelmesség, emocionális gazdagság és az érzelmek 

kifejezése vegyül, érzelmesebb, érzékenyebb, sebezhetőbb férfi típusát kirajzolva. 
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A vizsgált markerek különféle konstellációi az életkort és a nemet is figyelembe véve 

jellemző nő- és férfitípusokat adnak.  

 

A leggyakoribb és legjellemzőbb nőtípus a vamp (19,04% n273), domináns, független, szexi, 

feminin, esetleg cool, nyíltan vállalt szexualitással, erotikus megjelenéssel a szenvedélyeket 

felkorbácsoló, de öntudatos, józan, számító nőtípus. Átlagéletkora 17, a 16-25 évesek 

profilképeinek jellemző nőábrázolása.  

 

A vizsgált képmások a vamp-pal azonos arányban a romantikus (19,04% n273) típusba 

kerültek, ezek között 75 százalékban nő-, 25 százalékban férfiábrázolások vannak. A 

romantikus nők függők, érzelmesek, álmodozók, a romantikus férfiak érzelmesek, 

álmodozók, esetleg némi feminin jelleggel. Átlagéletkoruk 17, jellemzően a 15-24 évesek 

típusa. 

 

A harmadik nagyobb csoportot a különc (14,28% n273), profilképeiken extrovertáltnak, 

excentrikusnak látszók típusa képviseli. Független, álmodozó tulajdonsággal lehet bohém 

művészlélek (23-47 éves nő), vagy független, cool, öntörvényű individuum (18-22 éves férfi), 

és domináns, független és cool jelzővel illetve extrovertált, társaság-centrikus, szórakoztató 

showman (15-22 éves férfi).  

 

A férfireprezentációk jellemző típusa a macsó (13,55% n273), a domináns, független férfiak 

típusa. Közöttük a nyers erőt és férfiasságot képviselő tradicionális domináns, független és 

maszkulin macsó (56,75% n37) típusa mellett megjelennek a média közvetítette új trendeknek 

megfelelő típusok is. A retroszexuális (10,81% n37) domináns, független, maszkulin, de 

érzelmesebb típus, a hagyományos férfias jellegek hangsúlyozása jellemzi. A metroszexuális 

(21,62% n37) domináns, független, szexi férfitípus, némi feminin vonásokkal, ami elsősorban 

a divat, és a divatos és kifinomult megjelenés iránti vonzalmában nyilvánul meg. A vámpír 

(10,81% n37) domináns, érzelmes, álmodozó, szexi és kissé feminin típusa, finomabb, 

nőiesebb vonásokkal, átható tekintettel. Az utóbbi két típus inkább a fiatalabb férfiak (15-22 

éves) körében jellemző. 

 

A következő típus a hagyományos értelemben vett ideális társ (10,62% n273) típusa. Az 

odaadó és támogató, meghitt, nyugodt otthont teremtő, függő, érzelmes, feminin nők, és a 

biztonságot, védelmet nyújtó domináns, de nem független, érzelmes és maszkulin férfiak 

ábrázolásai. A típus átlagéletkora 25, jellemzően 20 év feletti nők, köztük az idősebb, 40-55 

éves nők is, valamint összesen 4 fiatalabb fiú került még ebbe a típusba. Közöttük 2 szupernő 

és 2 szuperférfi, akik nem csak odaadó társak, de minden téren megállják a helyüket, aktívak, 

szexik, a szupernők előrébb lépnek a háttérből, ambiciózusak, a szuperférfiak pedig 

nyíltabban vállalják érzelmeiket, kötődésüket. 

 

A karrierista (4,02% n273) domináns, független, nagyobb arányban nőábrázolások típusa, 

magabiztos, céltudatos és határozott megjelenése esetenként férfiasabb kisugárzást kölcsönöz 

reprezentációjának.  

 

A fiatal lányok profilképein tűnik fel a Lolita (3,29% n273) típusa, az érzelmes, álmodozó, 

ugyanakkor kirívóan szexi (15-19 éves) tinédzserlányok típusa. 

 

Az aktivitás a kiemelt tulajdonsága a fitt lady és sportman (1,46% n273) típusának, amely 

független, ambiciózus sportembereket jelöl, nagyobb arányban a férfiak körében.  
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286._17N_A_5
3_19_x/pk/2 

99._18N_14_4_ 
1228/pk/1 

18._17N_6_1_x/ 
profilképek/1 

145._21N_48_6
_x/pk/1 

151._15N_5_1_x/ 
profilképek/1 

255._16N_A_7_4_ 
1923/profilképek/1 

Lolita romantikus karrierista ideális társ különc/bohém vamp 
 

     
43._17_M_2_1_x/ 
profilképek/1 

50._15F_3_1_x/ 
profilképek/1 

147._22F_4_2_x/ 
profilképek/1 

265._17F_A_12_ 
2_x/profilképek/1 

235._18F_AM_27_3_
358/pk/1 

fitt nő sportember karrierista romantikus különc/bohém 
 

     
16._18F_14_9_1820 
/profilképek/2 

121._21F_16_1_473/ 
profilképek/1 

53._15F_5_3_94/ 
profilképek/2 

61._19F_5_1_165/ 
profilképek/1 

9._23F_M_6_2_194/ 
profilképek/2 

macsó metroszexuális metroszexuális retroszexuális vámpír 
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Férfi- és nő médiareprezentációk ábrázolási konvenciói 

 

Erving Goffman Gender Advertisements (1979) című tanulmányában magazinok képes 

hirdetéseiben megjelenő nemi sztereotípiákat, nő- és férfiábrázolásokat vizsgált, elemzése 

alapján megállapította, hogy a nők és férfiak hétköznapi szociális rítusainak bemutatásában, 

szociális jeleneteik „hiperritualizációiban‖ a női alárendeltség, szubordináció, a nők 

„infantilizálása‖ figyelhető meg. Úgy ítélte meg, hogy a szubordináció lényegi eleme, hogy a 

hirdetések infantilizálják a nőket, azaz a férfi- nő viszonyt a felnőtt-gyerek viszonnyal analóg 

módon konstruálják meg, a védelemre, támogatásra, irányításra szoruló nőket függő, 

alárendelt, önállótlan szerepben ábrázolják. Goffman kutatása későbbi vizsgálatok keretéül 

szolgált, illetve megismétlésre került. Belkamp és Leonard (1990), Kang (1997) Goffman 

nyomán vizsgálva a magazinok képes hirdetéseit, hasonló eredményre jutottak, a magazinok 

nagy arányban használták a nemi szerepek hagyományos megjelenítését, ugyanerre jutottak 

Klassen és munkatársai (1993) is, igaz, a vizsgált időszak során a tradicionális ábrázolások 

némiképp csökkenő és az egyenlőségre törekvők enyhén növekvő tendenciáját mutatták ki. 

Busby és Leichty (1993) vizsgálatuk nyomán úgy vélte, a nemi sztereotipizálás bár 

tartalmában változott némileg az évtizedek során, mértékét tekintve azonban nem csökkent. 

Sirakaya és Sonmez (2000) amerikai turisztikai prospektusok képeinek elemzése alapján 

erősítette meg Goffman tételeit, kimutatva az alárendeltség goffman-i indikátorait. Rutledge 

Shields (1997) három évtized tartalomelemzéses nemiszerep-kutatásainak áttekintése nyomán 

arra a megállapításra jutott, hogy lényegében alig mutatható ki előrelépés a nő- és férfi-

reprezentációk szimbolikus egyenlősége irányába. Bell és Milic (2002) Goffman tételeit Kress 

és Leeuwen (1996) által kidolgozott szemiotikai dimenziókkal kombinálta. Eredményeik sok 

tekintetben alátámasztják Goffman megállapításait, a reklámok a férfiakat gyakrabban 

ábrázolták „narratív‖ módon, cselekvőként, tevékenyként, vezető, irányító szerepben, mint a 

nőket, a nőket pedig gyakrabban jelenítik meg „konceptuális‖ módon, illetve „analitikus-

konceptuális‖ módon (osztályozó módon: szőkék, barnák, vörösek; vagy bizonyos testrészeik 

izolált kiemelésével). Ugyanakkor több mint két évtizeddel Goffman tanulmánya után a 

szubordináció szimbolikus megjelenítése kevésbé hangsúlyos és kevésbé gyakori, a 

reprezentációk plurálisabbak, a nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák kevésbé 

kontrasztosan, kevésbé mereven binárisan ábrázoltak.  

Marianna Wex (1979) Goffmantól függetlenül végzett kutatását nem sokkal Goffman után 

publikálta. A médiaképek és hirdetések mellett nőket és férfiakat ábrázoló privát fényképek 

spontán beállításait is elemezte. Mivel Goffmanéhoz hasonló eredményre jutott és nem talált 

különbséget a hirdetések tudatos kompozíciói és a spontán képek tudattalan beállításai között, 

úgy ítélte meg, a nők előnyben részesítik az alárendeltséget kifejező pózokat, beállításokat. 

 

Férfi- és nő médiareprezentációk ábrázolási konvenciói a Facebook-képmintában 

 

A Facebook képanyag elemzésének ezen szakasza a professzionális tömegmédia Facebook-

fényképekre gyakorolt hatását vizsgálja, megfigyelhetők-e a felhasználók fotóin a média 

közvetítette vizuális megoldások, ábrázolásmódok. 
 
3. hipotézis 

A Facebook-ra feltöltött képek nő-, illetve férfiábrázolásai követik a professzionális 

tömegmédia nő- és férfi reprezentációit, ábrázolási konvencióit, és az ábrázolási 

konvenciókban közvetített szimbolikus tartalmakat, sztereotípiákat. 
 
Mivel a professzionális médiaképek Erving Goffman nyomán végzett tartalomelemzései nem 

mutattak ki gyökeres változást a nemi sztereotipizálást, a professzionális tömegmédia 

közvetítette nő- és férfi-reprezentációk szimbolikus tartalmát és ábrázolásmódját illetően, 
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Goffman Gender Advertisements (1979) című tanulmányában hét dimenzióban felállított 

indikátorok alkalmasak annak vizsgálatára, hogy a média némileg ugyan változó, kevésbé 

mereven bináris, mégis meglehetősen szilárd ábrázolási konvenciói megjelennek-e a 

Facebook-képanyag páros, nőket és férfiakat együtt ábrázoló képein. 

 

Erving Goffman Gender Advertisements (1979) című tanulmányában magazinok képes 

hirdetéseiben megjelenő nemi sztereotípiákat, nő- és férfiábrázolásokat vizsgált, elemzése 

alapján megállapította, hogy a nők és férfiak hétköznapi szociális rítusainak bemutatásában, 

szociális jeleneteik „hiperritualizációiban‖ a női alárendeltség, szubordináció, a nők 

„infantilizálása‖ figyelhető meg.  

 

Elemzésében hét dimenziót különböztetett meg állítása igazolásához: 

Viszonylagos méret (relative size) – a férfiakat nagyobbnak, testesebbnek, magasabbnak 

ábrázolják, amely szimbolikusan magasabb pozíciót is jelöl. A kevés, a nőt nagyobbnak 

feltüntető szabályt erősítő kivétel esetében az ábrázolt nő egyúttal magasabb státuszt is töltött 

be a jelenetben. 

A női érintés (feminine touch) – a nők a hirdetések képein gyakran gyengéden, kecsesen 

érintenek, simogatnak tárgyakat, illetve saját testüket, a férfiak határozottan és egyértelműen 

megfogják a hirdetésben szereplő tárgyat. 

Funkcióbeli rangsor (function ranking) – nő és férfi együttműködésében a férfi a tevékeny 

fél, övé a főszerep, a nő csak másodlagos, mellékes szerepet tölt be. Kivéve, amikor a nő 

hagyományosan nőinek tartott feladatot végez, takarít, mos, főz, ebben az esetben a férfi nem 

vesz részt a tevékenységben. Szintén szabályt erősítő kivétel, amikor a férfi végez 

hagyományosan nőinek tartott feladatot, olyankor komikus, esetlen, gyermeteg figuraként 

ábrázolják. 

A család (family) – az anya-lány kapcsolat bemutatásakor az emocionális közelséget 

szimbolizálva a résztvevőket egymáshoz közelebb ábrázolják, mint az apa-fiú kapcsolat 

esetében. 

Infantilizáció (infantilization) – a fiúk férfivá érnek, beavattatnak a felnőtt férfikorba, míg úgy 

tűnik, a lányok sosem nőnek fel. A kislányokat és a felnőtt nőket lényegében hasonlóan 

ábrázolják (hasonló viselet, hasonló frizura). Gyakran kislányos viselkedéssel, gyermeki 

pózban, tárgyak mögé bújva, vagy magzati pózban fekve, ujjaikkal a szájukat érintve, a 

szexuális kisugárzás és a kislányos megjelenés sajátos elegyében. 

A szubordináció ritualizálása (ritualization of subordination) – a nők térben alacsonyabb 

elhelyezése (lépcsőn, padlón, ágyon) és alázatos testtartása (félrebillentett fej, meghajló, 

döntött test, térdhajtás), illetve komolytalanabb, a feladatra kevésbé koncentráló viselkedése, 

valamint a férfinak a nő iránt tanúsított óvó, védő, gondoskodó testbeszéde a női 

szubordináció szimbólumai. 

Engedélyezett kivonulás (licensed withdrawal) – a tárgy vonatkozásában a nők elkalandozó 

tekintete, koncentrációjuk hiánya, komolytalan viselkedésük, mellékes szerepük azt fejezi ki, 

hogy szimbolikusan lehetőséget kapnak a férfitől, a protektortól a jelenetből való kilépésre. 

 

A goffman-i megállapítások vizsgálatában a Facebook-felhasználók legutóbbi, nőt és férfit 

együtt megjelenítő fényképei (amennyiben a felhasználó profilja tartalmazott ilyen képet) 

vettek részt, összesen 42 fénykép, 27 (15-29 éves) nő és 15 (15-22 éves) férfi profiljáról 

származó páros fotók. Az értékeléshez szükséges figyelembe venni, hogy szemben a Goffman 

által elemzett hirdetések tágabb tematikájával, narrativitásával, hiperritualizált jeleneteivel és 

élethelyzeteivel a Facebook profilokról származó páros képek egy része hagyományos 

portrébeállítás, a szereplőket lényegében egy síkban ábrázoló egyterű kompozícióval 
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leszűkítve az ábrázoltak mozgásterét, elhelyezkedési lehetőségeit, másrészt egészen közeli, az 

arcok egy részét láttató dinamikusabb szelfik és ritkábban snapshotok, pillanatképek. 

A hét dimenzió közül a család dimenziójának, az anya-lány, illetve az apa-fiú kapcsolat képi 

megjelenítésének vizsgálata nem releváns a kijelölt mintában, mivel a 42 kép között egyetlen 

olyan fénykép szerepel, amely szülő és gyermeke viszonyát ábrázolja, 16 éves fiút 

édesanyjával. Ez a kép egyébként a további hat dimenzióból négyben Goffman tételét, a női 

szubordináció szimbolikus kifejezését támasztja alá.  

A hat dimenzió alapján értékelt fényképek nő- és férfiábrázolásai a hatból három dimenzióban 

a képek nagyobb hányadában magukon viselik a női alárendeltség goffman-i indikátorait, és 

három dimenzióban kisebb arányban felelnek meg Goffman állításainak. 

A viszonylagos méret (relative size) tétele beigazolódni látszik, azaz a Facebook fotográfiák 

nő-férfi reprezentációi a képek 61,90 százalékában (26 képen) a férfiakat nagyobbnak, 

testesebbnek, magasabbnak ábrázolják, mint a nőket. Igaz, a fényképek többségén a 

viszonylagos méret a valós fizikai méretkülönbségből adódik, ugyanakkor a hagyományos nő-

férfi kapcsolatot bemutató kettős portrébeállítások megválasztásában is tetten érhető a férfi 

dominancia szimbolikus jelenléte, egyértelműen láthatóvá téve, vagy olykor, a nőalak elhajló, 

bújó, összehúzódó mozdulatával erősítve a férfi javára meglévő méretkülönbséget. A 

képanyag 23,80 százalékában (10 fotón) nő és férfi közel azonos területet foglal el a képen, 

14,28 százaléka (6 kép) a nőalakot tűnteti fel nagyobbnak.  

 

   
238._17N_AM_23_3_x/borítóképek/11 165._18F_7_1_525/borítóképek/5 286._17N_A_53_19_x/ 

borítóképek/11 

A média reprezentációk női érintésre (feminine touch) vonatkozó gyakorlata, miszerint a 

hirdetések női szereplői gyakran gyengéden és kecsesen érintenek, simogatnak tárgyakat, 

párjukat, illetve saját testüket, a Facebook párfotók nagyobb részén is megfigyelhető (61,90%, 

26 kép). 
 

    
60._19F_9_2_919/ 
profilképek/1 

83._23N_56_2_x/ 
idővonal/1 

121._21F_16_1_473/ 
pictures/4 

116._21N_33_2_304/profilképek/2 

 
A harmadik igazolt goffman-i tétel a szubordináció ritualizálása (ritualization of 

subordination), amelynek szimbolikus képi kódjai például a nő térben alacsonyabb 

elhelyezése (lépcsőn, padlón, ágyon) és alázatos testtartása (félrebillentett fej, meghajló, 
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döntött test, térdhajtás), valamint a férfi nő iránt tanúsított óvó, védő, gondoskodó testbeszéde. 

A Facebook alkorpusz 66,66 százalékára (28 képre) érvényes a női szubordináció szimbolikus 

vizuális megjelenése. Három fotón (7,14 %) viszont a szerepek felcserélődni látszanak, és a 

nő gondoskodó, anyáskodó viselkedésének képi kódjai a férfi alárendelt helyzetét fejezik ki.  
 

női szubordináció 

    
6._29N_18_2_x/ 
profilképek/2 
 
férfi szubordináció 

92._20N_18_2_717/ 
profilképek/2 

284._17N_A_3_1_x/ 
borítóképek/2 

76._20N_14_4_x/ 
profilképek/4 
 
 

   
245._19F_A_24_6_618/ 
profilképek/2 

289._16N_A_1007_25_1813/ 
profilképek/5 

235._18F_AM_27_3_358/ 
my_selfies/12 

 
A további három dimenzióban a fényképek nagyobb hányadára nem igazolódtak Goffman 

médiareprezentációkra vonatkozó megállapításai.  

Funkcióbeli rangsor (function ranking) szerint a férfit főszereplőként, a nőt 

mellékszereplőként, illetve a férfit tevékeny, irányító szerepben láttató fotók a vizsgált 

képminta 40,48 százalékát teszik ki (17 kép).  
 

   
10._22N_99_16_381/ 
profilképek/1 

261._19F_A_108_29_233/ 
profilképek/27 

150._15F_2_1_x/ 
borítóképek/1 
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Az infantilizáció (infantilization), a nőt infantilizáláló, gyermekként, kislányos megjelenéssel 

és viselkedéssel, a férfit felnőtt, atyáskodó szerepben megjelenítő képek aránya 26,19 

százalék (11 kép), 2 képre mindkét fél infantilis, gyerekes viselkedése a jellemző, 1 képen a 

beállítás inkább a férfi infantilizálására utal.  

 

 

   
4._18N_46_2_416/kicsim_ 
szülinapja/4 

119._15N_M_43_6_x/mobil/21 33._16F_24_1_x/borítóképek/4 

 

A nő engedélyezett kivonulásának (licensed withdrawal) konvenciójára a Facebook páros 

képek között kevés példa található, összesen 3 képen (7,14%) figyelhető meg. Szintén 3 fotón 

azonban a férfi viselkedése mutat hasonló koncentrálatlanságot, távolmaradást az ábrázolt 

szituációból. 

 
 
nő kivonulása 

   
75._32N_129_1_730/esküvőnk/9 
 
 
férfi kivonulása 

119._15N_M_43_6_x/mobil/21 238._17N_AM_23_3_x/borítóképek/11 
 

   
4._18N_46_2_416/kicsim_ 
szülinapja/4 

55._15N_22_1_x/borítóképek/1 27._16N_M_6_1_x/profilképek/1 
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Médiahatások megjelenése a Facebook-képmintában 

 

A tömegmédia, és a média közvetítette populáris kultúra hatása, ábrázolási konvenciói a női 

és férfi szerepek képi megjelenítése mellett számos elemében megfigyelhető a Facebook 

profilok személyes fényképein.  

Találhatók példák a média ábrázolási módszereinek és eszközeinek „kisajátítására‖, illetve 

felhasználására ironikus jelentéstartalommal. 
 

  
12._19F_M_109_42_1209/profilképek/31 12._19F_M_109_42_1209/profilképek/33 

 

Médiakép kisajátításáról és személyes közegben történő felhasználásáról beszélhetünk a 

népszerű sorozat közismert címképének parafrazeálása vagy a videoklip hangulatát a 

szokatlan beállításban – egyébként a kedvelt énekesnő megjelenését külső jegyekben is – 

felidéző cover fotó kapcsán is. 
 

  
94._23F_14_9_x/borítóképek/3  Így jártam anyátokkal – tv-sorozat 

 

  
5._15N_5_1_x/borítóképek/2 Katie Melua – Nine Million Bicycles – videoklip 
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A Facebook-képek egy része a reklám- és modellfotók beállításait, eszközkészletét, stílusát, 

illetve a divatmagazinok képi világát tükrözi. 
 

    
85._14N_16_1_x/bk/13 159.19N_M_27_1_x/bk/5 159.19N_M_27_1_x/bk/17 9._23F_M_6_2_ 

194/201108/1 

A média mint a külső megjelenésre, öltözködésre, stílusra vonatkozó elvárások alapvető 

közvetítő közege egyúttal divatot, ideálokat, követendő példákat szolgáltat a társadalom 

számára. A privát fotókon látható pózok, mozdulatok, beállítások sokszor sztárok 

médiamegjelenéseit idézik. 
 

     
68._21N_23_7_ 
274/pk/7 

85._14N_16_1_ 
x/bk/15 

Paris Hilton Avril Lavigne Miley Cyrus 

 

    
12._19F_M_109_42_1209 Victoria és David 

Beckham 
60._19F_9_2_919 Angelina Jolie és Brad Pitt 

    
16._18F_14_9_1820 Dzsudzsák Balázs 
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16._18F_14_9_1820 David Beckham 

 

A vizsgált minta képei között felfedezhetők olyan reprezentációk, melyek látványos és 

nyilvánvaló párhuzamot mutatnak hírességek médiamegjelenéseivel, stílusával. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   

   
169._17N_33_17_x  Kesha 
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12._19F_M_109_42_1209  Justin Bieber 

 

  

 

  
96._22_10_1_x/mobil/1 Carly Rae Jepsen  286._17_A_53_19_x/pk/3 Ariana Grande 
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Összefoglalás 

 

A Facebook közösségi hálón zajló vizuális kommunikációra és képi önreprezentációra 

irányuló kutatás a felhasználók vizualitását és énbemutatási stratégiáit, mint a szociális 

interakció új színterének meghatározó elemét kívánta vizsgálni. A két kutatási 

megközelítéssel és módszerrel, az első szakaszban online kérdőíves adatgyűjtés 

eredményeinek kiértékelésével és elemzésével, a második szakaszban a kérdőívben 

hozzájáruló válaszadók Facebook-profilján található nyilvános vizuális kommunikáció 

rögzített képi tartalmainak kvantitatív és kvalitatív elemzésével a dolgozat teljesítette tervezett 

célját: exploratív módon képet kapni a közösségi hálón közzétett vizuális tartalmakról, a 

résztvevők képfogyasztási, képhasználati sajátosságairól, preferenciáiról, önbemutatási 

stratégiáiról. 

A kutatás kiindulópontja 2013 júliusától decemberéig végzett online kérdőíves adatgyűjtés 

volt. A kérdőívet 290 válaszoló, 119 férfi és 171 nő töltötte ki. 

A képelemzéshez 199 képkorpusz állt rendelkezésre, 72 férfi és 127 nő Facebook-profiljáról 

származó képek, profilképek, borítóképek, valamint az idővonalon megosztott képek és egyéb 

fényképalbumok képi tartalmai, azaz 199 Facebook-felhasználó összesen 5622 itemből álló 

képanyaga. 

 

A kutatás képelemzés szakaszában a három hipotézis igazolásához három vizsgálat zajlott: 

 

 

1.  vizsgálat: Facebook-ikonográfia, képtipológia  

 

1. hipotézis 

Megalkotható a Facebook-ikonográfia. A Facebook vizuális tartalmai tipologizálhatók, 

elkülöníthető, definiálható típusokba, kategóriákba sorolhatók, melyek jellemzik a közösségi 

háló képi kommunikációját és érvényesen írják le a Facebook-felhasználók csoportjainak 

vizuális formában megjelenő karakterét. A jellemző képtípusok nem illetve kor szerint 

változnak (nők és férfiak, illetve különböző korcsoportok képhasználati, képnézési szokásai, 

motivációi, preferenciái különböznek, mennyiségileg és tartalmilag eltérő képeket töltenek 

fel, osztanak és néznek meg a Facebookon). 

 

Az elemzés első részében a vizsgálat a rendelkezésre álló képek sajátosságainak elemzésével 

a képanyag tipizálására, csoportosítására irányult, és vizsgálta a képmintában megfigyelhető 

különbségeket, különös tekintettel a nemi és életkori eltérésekre, illetve a vizuális, művészeti 

képzettségre és a nyelvi, kulturális különbségekre, valamint az e szempontok szerint 

megállapítható közös mintákra. 

 

Az elemzés alátámasztotta az előzetes feltevést, a vizsgált képanyag alapján, Richard Chalfen 

és Roland Barthes elemzési kereteit felhasználva megállapítható, hogy a Facebook 

felhasználók a témát, formát, funkciót, a fényképezők és a fényképezettek körét tekintve 

típusokba, kategóriákba sorolható képeket töltenek fel és osztanak meg a közösségi hálón.  

 

A képelemzés során kialakuló általános benyomás pozitív, barátságos, szeretetteljes, 

boldogságot és életörömet sugárzó, gondoktól mentes világot tár fel a közösségi háló szociális 

közegében. Ezt fejezi ki elsődlegesen a Facebook-képminta központi témája, a szoros baráti 

kötelék megjelenítése, de ezt fejezik ki a szerelemről, összetartozásról szóló idillikus 

képtémák és a kapcsolódó szeretet-diskurzusok, valamint a gondtalan együttlétek és felhőtlen 

nyaralások képei is. A Facebook-képek kevés kivételtől eltekintve nem közvetítenek negatív 
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érzéseket és tapasztalatokat. A képekhez tartozó kommentek, megjegyzések legtöbbször 

pozitív, támogató visszajelzések, tetszésnyilvánítások, gratulációk, elismerések. Máskor 

iróniával és humorral átitatott csipkelődések, ugratások, de jellemzően nem tartalmaznak 

bántó vagy agresszív megnyilvánulásokat. Ez a pozitív attitűd összefügg a Facebook alapvető, 

a kapcsolatok fenntartására irányuló funkciójával és a korábbi kutatásokban már megállapított 

offline to online trendjével, miszerint a felhasználók a közösségi hálót már meglévő, zömében 

a való életben is gyakorolt kapcsolataik fenntartására és működtetésére használják, 

kiterjesztve kommunikációs lehetőségeiket az online szociális színtérre is. Meg kell említeni 

azonban, hogy a kutatás a Facebook nyilvánosan elérhető tartalmait vizsgálta, ebből adódhat 

az általános kép, és a Facebook-viszonyok és viselkedések látszólagos leegyszerűsödése.  

 

A kutatás igazolta a hipotézisben megfogalmazott, a Facebook-felhasználók nem és kor 

szerint eltérő képhasználatát, továbbá az elemzés során a nyelv és kultúra, valamint a vizuális, 

művészeti képzettség szerint megfigyelhető eltérésekre vonatkozóan is megállapításokra 

jutott.  

 

A leginkább szembetűnő változás az életkor növekedésével individualizációs folyamatként 

érzékelhető, amely során a közösségitől az egyéni, a kortárs baráti kapcsolatoktól az önálló, 

független individuum kifejezése irányába alakul az egyén Facebook-identitása és 

énmegjelenítése. Az életkor előrehaladtával a Facebook-felhasználók önreprezentációjában 

egyre kevesebb kép szól a baráti kapcsolatokról, az életkor növekedésével jelentősen 

csökkenő arányban fellelhető csoportképek inkább családtagokat jelenítenek meg. A másik 

szembeötlő eltérés az önfotók, szelfik arányában figyelhető meg, amelyek kifejezetten a fiatal 

korcsoportokra jellemző önkifejezés eszközei, új és sajátos műfajjá és egyben társadalmi 

jelenséggé válva. A szelfik a személyes jelenlétet, az én-tudósítás azonnaliságát, a 

megjelenítés közvetlenségét, spontaneitását kifejezve, szoros összefüggésben a digitalizáció, 

az okostelefonok és a közösségi média térhódításával korunk jellemző vizuális lenyomatai és 

a közösségi háló legjellegzetesebb ikonográfiai típusai. Elsődleges funkciójuk szocio-

emocionális, a Facebook képes üzeneteiben a kommunikáció fatikus és rituális funkcióját 

betöltve a kontaktus, a szociális kötelék folyamatos fenntartására irányul, a távollétben is a 

jelenlét („presence-in-absence‖), az ottlét, az együttlét érzetét kiváltva.  

 

Az elemzés kimutatta a vizsgált képminta nemek szerinti eltéréseit is. A nők egyértelműen 

több (átlagosan közel kétszer annyi) képet töltenek fel profiloldalukra, mint a férfiak, és 

képeik között több az önmagukat ábrázoló fotó. Az egyszerű portrék arányában kisebb, az 

egyedül pózoló szelfik arányában már jelentősebb ez a különbség. A férfiak jobban kedvelik a 

hagyományos portrét és a pillanatképeket, amelyeken jellemzően nem statikus pózban, hanem 

valamilyen tevékenység közben láthatók. A valódi személyiséget és megjelenést elrejtő 

profilkép feltöltése, profilkép helyettesítő képek, jelek, szimbólumok, tájképek, illetve a 

profilképen megjelenített, de felismerhetetlen fotók használata a férfiakra jellemzőbb, mint a 

nőkre. A női profiloldalakon a páros- és csoportos szelfik aránya jóval nagyobb, ahogy a 

tükörben pózoló képmásoké is. Nem csak a szelfik aránya, a csoportképek aránya is a nők 

javára billen. A nők által preferált témák a barátnők, barátok, a párkapcsolat, a szerelem, a 

család, a háziállatok, a nyaralás, míg a férfiak képei között több a kedvelt tevékenységre, 

hobbira, sportra, filmre, zenére vonatkozó kép, a humoros tartalom, vizuális gagek, mémek 

megosztása és a férfiakra jellemzőbb a képeik manipulálása, különféle képalakító effektek 

használata is. Jellemző különbség figyelhető meg a képekhez kapcsolódó kommentek 

stílusában, és a profilképből és borítóképből felépülő profiloldalak stílusában, a stíluseltérés 

érzelmeik kifejezésének különbségéből, illetve a nőiesnek és férfiasnak tekintett társadalmi 

elvárásokból fakad. Az ellenkező nemtől érkező kommentek mindkét nem esetében többnyire 
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pozitív, támogató és elismerő tartalmúak, nyilvánvaló különbséget az azonos nemű ismerősök 

megjegyzései mutatnak. Nők képeihez írt női megjegyzések szintén zömében kedvesek, 

dicsérőek, elismerőek, pozitívak, míg a férfiak képeihez kapcsolódó férfiaktól érkező 

kommentek általában ironikus, humoros megjegyzéseket, vicces beszólásokat tartalmaznak. 

 

A férfi profiloldalakon is előfordul, hogy profilképükön párjukkal, szerelmükkel láthatók. Az 

ilyen típusú profilok stílusa is látványosan eltér a női romantikus, idillikus stílusúaktól. A 

férfiak ilyen típusú, párjukkal pózoló képet bemutató profiljain a borítóképek – érdekes 

kontrasztban a profilkép szerelmes, intimebb hangulatával – erőt, keménységet, férfiasságot 

sugároznak, esetleg agresszív, véres, provokatív vagy humoros tartalommal gátolják az 

érzelmes, romantikus hatás érvényesülését.  

 

A vizsgált mintában a 162 magyar nyelvű profil mellett 37 angol nyelvű profil is található, 

angliai diákok Facebook-oldalairól származó képek. Az angliai képgyűjteményt 

csoportképek, páros- és csoportos szelfik uralják, melyeken a szereplők gyakran viccesen 

pózolnak, grimaszolnak, bemutatnak vagy nyelvet öltenek a kamera felé. Összességében a 

vidám baráti együttlét, a buli és a humor jellemzi a képanyagot, nem jellemző viszont a 

szerelem, a párkapcsolat témája, kevés az intim, együtt pózoló, vagy ölelkező 

szerelmespárokat mutató fénykép. A magyar és angliai képanyag legszembetűnőbb 

különbsége az angliai minta sokszínűsége, multikulturalitása. A többségében angliai 

középiskola és college diákjai többféle etnikumot és kultúrát képviselnek, etnikai és kulturális 

hovatartozásuk kifejezettebben jelenik meg képeiken, kommentjeikben, különböző kultúrák, 

nyelvek, szokások, hagyományok és vallások egymás mellett élése több olyan képet, 

kommentet, jegyzetet hív elő, amelyek a hovatartozás, a tradíció, a tolerancia, az egyenlőség 

és szabadság témáját érintik. E tekintetben a magyar nyelvű oldalak homogénebbnek hatnak, 

elsősorban a magyar népi kultúrával hobbi vagy hivatásszerűen foglalkozó néptáncosok, 

népzenészek profiljai közvetítenek a képeken keresztül a kulturális háttérről, a magyar nép 

tárgykultúrájáról, viseletéről, tradícióiról. 

 

A 199 Facebook-felhasználóból 36 művészeti iskolás, vagy valamilyen képző-, iparművészeti 

iskolát végzett, vagy egyéb művészeti képzésben vett részt. Az elemzés kimutatta a vizuális és 

művészeti szempontból képzettebbek és nem képzettek képanyagában megállapítható 

eltéréseket. A „művészetisek‖ Facebook-profiljai átlagosan több képet tartalmaztak, közöttük 

jóval nagyobb arányban kreatív vizuális megoldásokat, saját alkotásokat, művészi szándékú 

munkákat, és több manipulált, képszerkesztő programok ismeretét és stílusérzéket igénylő, 

szűrőkkel és egyéb vonal- és színhatással alakított képet, valamint műalkotások reprodukcióit 

és parafrázisait. A magasabb fokú vizuális és esztétikai igényességre, kompozíciós és kifejező 

eszközök ismeretére, tudatosabb képalkotásra és önbemutatásra, esetenként magas szintű 

fotográfiai tudásra vezethető vissza, hogy a szelfi műfaját a hagyományosabb fotográfiai 

beállítások és kompozíciós eljárások egyértelműen háttérbe szorítják. 

 

 

2. vizsgálat: Női és férfi szerepek, nemi sztereotípiák 

 

A Facebook-profilokról származó képanyag elemzésének második része az identitásépítés és 

énbemutatás, illetve a benyomáskeltés nemi aspektusaira, nők és férfiak szerepkészleteinek 

vizuális kifejezésére, a reprezentációk gender-szempontú elemzésére irányult, azt vizsgálva, 

hogy a Facebook-profilfényképek nő- és férfi reprezentációi megfelelnek-e a korosztályok 

társadalmi elvárásainak, a női és férfi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiáknak. 
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2. hipotézis  

A Facebook-fotók nő-, illetve férfi reprezentációi megfelelnek a korosztályok társadalmi 

elvárásainak, a női és férfi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiáknak.  

 

A vizsgálat 191 (a 199-ből nyolcan nem töltöttek fel egy profilfotót sem) Facebook-

felhasználó adatfelvételkor aktuális profilképét, valamint (amennyiben több profilképpel 

rendelkezett) az azt megelőző profilfotóját, összesen tehát 191 felhasználó 273 képet, 124 nő 

177 és 67 férfi 96 profilfényképét értékelte az ábrázolt személy megjelenése, mozdulata, 

testtartása, tekintete alapján a szakirodalom, a korábbi kutatások és sztereotípia-vizsgálatok 

nyomán kiválasztott jelzők, gender-markerek érvényessége szempontjából. A vizsgált 

tulajdonságok a függő, érzelmes, szexi, álmodozó, feminin, aktív, domináns, független, cool 

és maszkulin, a tradicionális nemi szerepekhez társuló asszociáción alapuló jelentéstöbblettel 

rendelkező jelzők voltak. 

 

A vizsgálat igazolta az előfeltevést, miszerint a Facebook-fotók nő-, illetve férfi 

reprezentációi megfelelnek a korosztályok társadalmi elvárásainak, a női és férfi szerepekkel 

kapcsolatos sztereotípiáknak. Az elemzés valamennyi vizsgált tulajdonság szempontjából a 

tradicionális nemi sztereotípiák követését állapította meg.  Ugyanakkor a jelzők egyike sem 

kizárólagosan csak nő-, vagy csak férfiábrázoláshoz kapcsolódott, a reprezentációk 

plurálisabbak, a nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák kevésbé kontrasztosan, kevésbé 

mereven binárisan ábrázoltak és az egyes tulajdonságok tekintetében a nő- és 

férfireprezentációk százalékos arányának közelítésében az ideáltipikus maszkulinitásról és 

feminitásról alkotott sztereotipikus elképzelések, illetve ábrázolások médiareprezentációkban 

is nyomon követhető változását tükrözik. Ez a változás a szerepkörök kiszélesedésében, 

pluralitásában figyelhető meg, amely a nőreprezentációk esetében a továbbra is jellemző 

tradicionális női szerepbe a háttérből inkább előrelépő, önállóbb, céltudatosabb, keményebb, 

aktív, szexuális téren is felszabadult és kezdeményező nő sokszínűbb képét vetíti. A 

férfireprezentációk esetében pedig a továbbra is fennálló férfi-dominancia és maszkulinitás 

fogalmába érzelmesség, emocionális gazdagság és az érzelmek kifejezése vegyül, 

érzelmesebb, érzékenyebb, sebezhetőbb férfi típusát kirajzolva. 

 

 

3. vizsgálat: Ábrázolási konvenciók és médiahatások. 

 

A Facebook képanyag elemzésének harmadik része a professzionális tömegmédia Facebook-

fényképekre gyakorolt hatását vizsgálta, megfigyelhetők-e a felhasználók fotóin a média 

közvetítette vizuális megoldások, ábrázolásmódok. 

 

3. hipotézis 

A Facebook-ra feltöltött képek nő-, illetve férfiábrázolásai követik a professzionális 

tömegmédia nő- és férfi reprezentációit, ábrázolási konvencióit, és az ábrázolási 

konvenciókban közvetített szimbolikus tartalmakat, sztereotípiákat. 

 

Az elemzés Erving Goffman Gender Advertisements (1979) című, magazinok képes 

hirdetéseiben megjelenő nő- és férfiábrázolásokat vizsgáló tanulmányában hét dimenzióban 

felállított indikátorokat használta fel annak vizsgálatára, hogy a média némileg ugyan változó, 

kevésbé mereven bináris, mégis meglehetősen szilárd ábrázolási konvenciói megjelennek-e a 

Facebook-képanyag páros, nőket és férfiakat együtt ábrázoló képein. 
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A vizsgálatban a Facebook-felhasználók legutóbbi, nőt és férfit együtt megjelenítő fényképei 

(amennyiben a felhasználó profilja tartalmazott ilyen képet) vettek részt, összesen 42 fénykép, 

27 (15-29 éves) nő és 15 (15-22 éves) férfi profiljáról származó fotók.  

A goffman-i hét dimenzió: a viszonylagos méret (relative size), a női érintés (feminine touch), 

a funkcióbeli rangsor (function ranking), a család (family), az infantilizáció (infantilization), a 

szubordináció ritualizálása (ritualization of subordination), és az engedélyezett kivonulás 

(licensed withdrawal) jelensége volt. 

A hét dimenzió közül egyet, a család dimenziójának, az anya-lány, illetve az apa-fiú kapcsolat 

képi megjelenítésének vizsgálata nem tekinthető relevánsnak a kijelölt mintában, mivel a 42  

kép között egyetlen olyan fénykép szerepel, amely szülő és gyermeke viszonyát ábrázolja, 16 

éves fiút édesanyjával.  

Így hat dimenzióban került sor a nőt és férfit együtt ábrázoló fényképek értékelésére. Az 

eredmények részben igazolták a megfogalmazott hipotézist, a Facebook-képminta nő-férfi 

ábrázolásai a hatból három dimenzióban (viszonylagos méret, női érintés, szubordináció 

ritualizálása) a képek nagyobb hányadában magukon viselik a női alárendeltség goffman-i 

indikátorait, a három további dimenzióban (funkcióbeli rangsor, infantilizáció, engedélyezett 

kivonulás) a fényképek nagyobb hányadára viszont nem igazolódtak Goffman 

médiareprezentációkra vonatkozó megállapításai. Az eredmények a második vizsgálat 

eredményeivel összhangban a női alárendeltség, a tradicionális női szerep szimbolikus 

vizuális kifejeződését mutatják, ugyanakkor a nem igazolt goffman-i tételek a nemi szerepek 

közelítésére, nők és férfiak közelítő funkcióbeli rangsorára, a feladatok és szerepek 

kiegyenlítődő megosztására, a női kompetenciajellemzők fokozottabb elismerésére engednek 

következtetni. 
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Összegzés, a kutatás korlátai, jövőbeli lehetőségei 

 

A két kutatási módszerrel (a kérdőíves felmérés és a képelemzés alapján) kapott eredmények 

több vonatkozásban egybehangzók, másrészről kiegészítik és árnyalják a Facebook vizuális 

tartalmairól, illetve a felhasználók képhasználati szokásairól kirajzolódó képet.  

A kérdőíves felmérés és a képelemzés egyaránt megerősítette a korábbi Facebook-kutatások 

többségében megállapított offline to online tendenciát, mind a motiváció, mind a Facebook-

tevékenység elsődlegesen a való életben már meglévő kapcsolatok fenntartására, a 

kommunikációs lehetőségek online kiterjesztésére irányul, háttérbe szorítva az ismerkedés, az 

új ismeretségek szerzésének lehetőségét. Ezzel összefügg a Facebook reálisnak és hitelesnek 

mondható közege (a megkérdezettek többsége – 92 százaléka – saját néven regisztrált) és 

alapvetően közvetlen, baráti, többnyire pozitív és támogató jellege. Az általános pozitív kép 

és Facebook-attitűd értelmezéséhez figyelembe kell venni a kutatás és a vizsgálati módszerek 

korlátait, a Facebook-profilokba való betekintés meghatározott lehetőségeit és a kérdőíves 

felmérés önbevallásos jellegét. 

 

Az elemzéshez rendelkezésre álló képanyag a Facebook-profilok nyilvános, minden 

felhasználó számára elérhető képi tartalmaiból alkotott mintát. Az ebből adódó 

leegyszerűsödő, általánosan pozitív és jellemzően problémamentes képet a facebookozás 

jelenségéről, a Facebook-viszonyokról és viselkedésekről a kérdőíves felmérés önbevalláson 

alapuló válaszai árnyalják, melyek a nyilvános profilok megtekintésekor rejtve maradó 

visszaélésekről, negatív visszajelzésekről, a felhasználók Facebook-kommunikációja nyomán 

kiváltott szándékolt és akaratlan konfliktusokról számoltak be. Ugyanakkor a felhasználók a 

Facebookot többé-kevésbé biztonságos közegnek érzékelik és gondolják, és a Facebook-

jelenlétre maguk is elsősorban, mint valós szociális térre tekintenek, hiteles és valós 

kapcsolatokkal. A válaszolók közel háromnegyede nem tapasztalt semmiféle negatív hatást 

Facebook-tevékenysége során, illetve annak következtében, valamint a megkérdezettek 

többsége megosztásaival kapcsolatban jellemzően pozitív visszajelzést kap. Mindehhez 

hozzájárul az is, hogy a Facebook-jelenség kezdete óta változott a felhasználók hozzáállása a 

személyes információk megosztásával, veszélyeivel, illetve a személyes adatok védelmével 

kapcsolatosan, némileg tudatosabban használják a Facebookot, illetve a közösségi háló 

nyújtotta adatvédelmi lehetőségeket. Az adatvédelmi beállítások körültekintőbb alkalmazása 

elsődlegesen a személyes adatokra (lakcím, telefonszám, email-cím) terjed ki, a telefonszám 

és a lakcím a válaszadók legalább felének, az email-cím közel negyedének, állapotuk pedig 

ötödük számára számít teljesen bizalmas tartalomnak. Ugyanakkor a két vizsgálati módszer 

eltérést mutat az adatvédelmi kérdésekre adott válaszok és vélemények, és a képelemzés során 

vizsgált tartalmak nyomán megfigyelhető tényleges viselkedés között. A képek és videók, 

fotóalbumok a válaszok szerint az esetek döntő részében ismerősök, illetve ismerősök 

ismerősei körében láthatóak, ténylegesen azonban többségük valamennyi Facebook-

felhasználó számára elérhető tartalom. A tudatos használat vonatkozásában a vizsgálat nem 

mutatott szignifikáns különbséget sem az életkori csoportok, sem a nemek között. Úgy látszik, 

a felhasználók ugyan érzékelik a magánélet sebezhetőségét a Facebook nyilvánossága, 

valamint a digitális környezet kondíciói (perzisztencia, kereshetőség, replikálódás, 

anonimitás) következtében, a Facebook-jelenlét szociális nyeresége felülírja a lehetséges 

kockázatokat és veszélyeket. 

 

Mindkét vizsgálati módszer nyomán megállapítható a vizualitás dominanciája a Facebookon 

zajló kommunikációban, ahogyan a közösségi hálózatok a szociális interakció új színterévé, 

úgy egyúttal a mindennapi vizuális fogyasztás közegévé váltak. A képelemzéshez 199 

Facebook-felhasználó összesen 5622 képe állt rendelkezésre, ez átlagosan 28 képet jelentene 
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profilonként, de a résztvevők közel felének legalább 50 képe van, közel harmadának 100-nál 

is több, illetve található 1007 képet tartalmazó profil is a vizsgált Facebook-oldalak között. A 

felhasználók Facebookon töltött idejük jelentős, a chatelés után legnagyobb részét mások 

képeinek nézegetésével, kommentálásával, képek feltöltésével, megosztásával töltik, több 

mint 60 százalékuk legalább havonta tölt fel és oszt meg képeket profilján, de a Facebookon 

keresztül rendszeresen követett weboldalakat, elsősorban kép- és videomegosztó oldalakat, 

webzineket is a vizualitás túlsúlya jellemzi. 

 

Jelenkori igényünk a képekkel alátámasztott valóságra és még inkább a képekkel felfokozott 

élményekre tehát a Facebook-képáradatában is megmutatkozik. A képek megosztása mögött 

húzódó legfőbb motivációt és indokot a felmérésben résztvevők a közös élmények 

dokumentálásában látják. A közösen átélt örömök, a közösségi érzés erősítése a fényképezés 

alapvető funkciója, e tekintetben a Facebook-képhasználat nem különbözik jelentősen a 

személyes fotográfia korábbi hagyományos gyakorlatától. A fénykép továbbra is a 

kommunikáció, az emlékezés, a hovatartozás és összetartozás kifejezésének és erősítésének és 

az identitás megjelenítésének és formálásának eszköze, csak a társas érintkezés új színterén, 

más mértékben és különböző módokon, eltérő hangsúllyal. A Facebook interakcióiban a 

képek kommunikációs funkciója dominál és használatuk elsődlegesen a jelenre, az 

azonnaliságra és aktualitásra fókuszál. A távollétben is a jelenlét („presence-in-absence‖), az 

ottlét, az együttlét érzetének igénye felerősíti a kommunikáció rituális és fatikus aspektusait, a 

kapcsolat folyamatos fenntartására irányuló tartalmait, szocio-emocionális funkcióit. A 

hangsúly a családról a kortárs kapcsolatokra, a családi identitás reprezentációjáról az egyéni 

reprezentáció felé tolódik és individuálisabbá válik a képhasználat gyakorlata is, fényképei, 

fotóalbumai és a képek megosztása, forgalma felett az egyén rendelkezik. Ezáltal a Facebook-

képeknek kiemelt funkciója van az énmegjelenítésben, a Facebook-profil „én‖ köré 

szerveződő mikrovilága az identitásépítés és -kommunikáció eszköze és egyfajta 

gyakorlóterepe is, ahol a felhasználók elfogadható határokon belül formálhatják és 

próbálhatják identitás-konstrukcióikat személyiségük valós, vágyott, remélt lehetséges és 

társadalmilag elvárt elemeiből.   

 

A kutatás mindkét megközelítésben arra a megállapításra jutott, hogy a résztvevők 

önreprezentációja szorosan összefonódik a barátság-viszonnyal, illetve annak kifejezésével, és 

a baráti kötelékekben rajzolódik ki, a közösséghez tartozás, a társasági népszerűség és 

barátságosság alapvető értékei, és a többiek folyamatos, főképpen pozitív visszajelzései és 

támogatása mentén. A Facebook kulcsszava, központi gondolata és témája tehát a barátság. A 

felhasználók legfőképpen a barát szerepkörében vesznek részt és kommunikálnak a 

Facebook-közösségben, bevallásuk szerint a legnagyobb arányban a barátsággal kapcsolatos 

fotókat, barátokat, baráti együttlétet és a barátokkal átélt közös élményeket megörökítő 

képeket osztanak és néznek meg a Facebookon, valamint a képelemzés során vizsgált képek 

legnagyobb csoportját is a barátságot, a baráti kötelékeket, összetartozást megjelenítő képek 

alkotják. 

 

A baráti kötelék erősítését, a kapcsolat állandó fenntartását szolgálják az egyéni és csoportos 

szelfik, melyek a közösségi háló legjellegzetesebb képtípusai. Egyrészt a fenntartott 

mediatizált intimitás („full-time intimacy‖ – Matsuda 2005, 30.) és személyes jelenlét 

kifejezői, másrészt a folyamatos én-tudósítás és vizuális naplójegyzet eszközei. 

Azonnaliságuk, közvetlenségük, spontaneitásuk, tértől és időtől független jelenvalóságuk 

révén korunk jellemző vizuális lenyomatai. 
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A Facebook-képhasználat feltételezett nem és kor szerinti eltéréseit a két vizsgálati módszer 

eredményei részben egybehangzóan alátámasztották. Korcsoportok szerint a 19-22 éves 

felhasználók rendelkeznek a legtöbb képpel Facebook-profiljaikon. Az életkor növekedésével 

a Facebook-képhasználat alapján egyfajta individualizációs folyamat figyelhető meg, a 

képeken a hangsúly a közösségiről az egyénire, a kortárs baráti kapcsolatokról az önálló, 

független individuumra helyeződik. Ez megmutatkozik a Facebookon közzétett képek 

szelekciójában is, profilkép kiválasztásában az idősebbek (19 év felettiek) esetében a saját 

döntés szerepe sokkal nagyobb, mint a fiatalabbak esetében, akik döntését nagyobb mértékben 

határozzák meg külső szempontok is (például barátok, családtagok véleménye). 

A nők Facebook-profiljai több képet tartalmaznak, jóval gyakrabban osztanak meg, és 

gyakrabban töltenek fel képeket és videókat, mint a férfiak és Facebook-on töltött idejük 

nagyobb részét teszi ki profilképük frissítése, fotóalbumuk rendezgetése, illetve mások 

képeinek nézegetése, mint a férfiak esetében. Nyíltabban vesznek részt a Facebook-

közösségben, a férfiak között jóval nagyobb arányban találjuk azokat, akik álnéven 

regisztráltak (11 vs 1%) és a valódi személyiséget és megjelenést elrejtő profilfotó-

helyettesítő képek vagy felismerhetetlen profilfotók használata is a férfiakra jellemzőbb, mint 

a nőkre. Ezt a különbséget a klaszteranalízis is megerősítette, az élménymegosztók és 

önkifejezők csoportjában felülreprezentáltak a nők, a passzív visszahúzódók körében pedig a 

férfiak. Nők és férfiak Facebook-használatának és képmegosztó gyakorlatának különbsége 

feltehetően összefügg egyrészt azzal a hagyományos női szereppel, amely szerint a nők 

feladata a szociális háló építése és fenntartása, a kapcsolatok ápolása, másrészt érzelmeik 

nyíltabb felvállalásával és kifejezésével, valamint erősebb megfelelési vágyukkal s tetszeni 

akarásukkal külső megjelenésüket illetően. A képek megosztásának motivációs háttere is 

különbözik a nők és férfiak között. Míg a férfiak körében nagyobb arányban találjuk azokat, 

akik a státuszszimbólumok, anyagi javak megmutatása miatt töltenek fel egy-egy képet, addig 

a nők körében főként az emocionális motivációs okok számítanak inkább. Nőkre és férfiakra 

jellemző eltérő képtípusokat illetően a képelemzés nyújtott szignifikáns eredményeket, az 

előzetes várakozásnak megfelelően a nők jóval nagyobb arányban osztanak meg 

párkapcsolatukról, szerelmükről, családjukról, háziállataikról szóló képeket, a férfiak 

megosztásai között pedig több a kedvelt tevékenységükkel, hobbijukkal kapcsolatos kép és a 

humoros tartalom. A kérdőíves felmérés alapján e tekintetben szignifikáns különbség csak a 

párkapcsolat vonatkozásában állapítható meg (míg a nők 41 százaléka, addig a férfiaknak 

csak 24 százaléka néz szívesen mások párkapcsolatáról fényképeket), valamint abban, hogy a 

nők inkább kikérik és figyelembe veszik mások véleményét képeik közzétételekor, mint a 

férfiak. 

 

 

A vizsgálatokkal sikerült a dolgozat alapvető célját teljesíteni, feltárni és bemutatni a 

Facebookon zajló képi kommunikáció jellegzetességeit, tipologizálni a profilok vizuális 

tartalmait, megismerni a felhasználók képhasználati szokásait, és azok alapján megfigyelhető 

típusait, különös tekintettel a nem és kor szerint megállapítható eltérésekre.  

Ezen túl a kutatás a tömegmédia hatását, ábrázolási konvencióinak, szimbólumrendszerének 

követését tanulmányozta a Facebook vizuális tartalmaiban, képi üzeneteiben. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a kutatás exploratív jellegű volt, egyrészt a Facebook képi 

tartalmain keresztül láttatva egyén, közösség, társadalom kisebb-nagyobb szegmenseit, mely 

adalékokkal szolgálhat a közösségi hálózatok társadalomtudományi és vizuális antropológiai 

megközelítéséhez, másrészt a fiatalok vizuális fogyasztását és kultúráját meghatározó képi 

világba való betekintés révén irányt és feladatokat jelölhet ki a vizuális nevelés számára. A 

képhasználat kultúra, valamint vizuális, művészeti képzettség szerint megfigyelhető 

különbségeinek vizsgálatában a kutatás kezdeti lépéseket jelentett, ahogy a Facebookon 
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megnyilvánuló művészi önkifejezés tanulmányozásában is. A vizsgálatok nagyobb 

elemszámú mintán való elvégzése, szélesebb körű csoportszintű, illetve kulturális 

összehasonlító elemzések megvalósítása a jövőbeli kutatásokra vár. A közösségi média és a 

közösségi hálózatok használatának generációk szélesebb körét bevonó továbbra is dinamikus 

terjedése és a Facebook folyamatos technológiai megújulása, fejlesztései, újabb és újabb 

alkalmazásai biztosítják a kutatás továbbhaladásának lehetőségét és szükségességét. 

 

A disszertáció tudományos hozadéka részben a téma újszerűségéből, aktualitásából 

származik, amennyiben új, különösen vizuális szempontból még kevéssé feldolgozott 

kommunikációs- és médiajelenséget, egyúttal jelentős társadalmi problémát elemez szocio-

kulturális megközelítéssel, korszerű társadalomtudományos módszerekkel és a képelemzés 

szemantikai, ikonográfiai-ikonológiai módszereinek felhasználásával.  

Innovatív kutatói megközelítés a téma elméleti megalapozása. A dolgozat jelölt célja felé 

mutató három, kommunikációelméleti, identitáselméleti és képelméleti aspektusa tágabb, 

interdiszciplináris kontextusba helyezi a mindennapok mediatizációját és ideális keretet 

biztosít az empirikus kutatás vizsgálataihoz, amelyek az új kommunikációs jelenség vizuális 

aspektusaira, a képi önreprezentáció stratégiáira és ábrázolásmódjaira irányulnak. 

A képi szemponttal és forrástípussal a Facebook-képek kulturális és társadalmi 

jelentéshálózatának beemelése a tágan értelmezett nevelésszociológiai diskurzusba tartalmi, 

és módszertani szempontból is magában hordozza az innováció lehetőségét. 

A disszertáció szemlélete korszerű, nyitott és befogadó, a tanítás-tanulás, főként a 

vizuális/művészeti képzés szempontjából értelmezi a változásokat és azok pedagógiai 

vonatkozásait, az oktatás-nevelés szükségszerű megújulásának feladatait, lehetőségeit, 

felelősségét. 
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Iskola, tanulás – csoportkép 33._16F_24_1_x/borítóképek/9          197 
Iskola, tanulás – csoportkép 12._19F_M_109_42_1209/idővonal/1        197 
Osztálykép 164._16N_27_1_336/borítóképek/23              198 
Osztálykép 282._16N_A_12_5_x/borítóképek/1              198 
Osztálykép 12._19F_M_109_42_1209/borítóképek/15            198 
Iskola, tanulás – szelfi 253._16F_A_94_55_x/profilképek/14          200 
Iskola, tanulás – szelfi 235._18F_AM_27_3_358/my_selfies/13_2_4_9_11     200 
Iskola, tanulás – szelfi 12._19F_M_109_42_1209/profilképek/27         200 
Iskola, tanulás – tanórán 73._23N_M_51_8_478/profilképek/2         200 
Iskola, tanulás – tanórán 12._19F_M_109_42_1209/borítóképek/8        200 
Szalagavató 12._19F_M_109_42_1209/volt_egyszer_egy_szalagavató/6_3_7    201 
Ballagás 83._23N_56_2_x/ballagás/8                  202 
Diplomaosztó 10._22N_99_16_381/diplomaosztó/5             202 
Diplomaosztó 107._21N_37_3_x/profilkép/2               202 
Diplomaosztó 144._19F_M_7_0_639/borítóképek/1             202 
Elismerés 10._22N_99_16_381/idővonalon/7_4_3             202 
Elismerés 139._15N_61_6_x/mobil/19                 202 
Elismerés 107._21N_37_3_x/idővonalon/1                202 
Elismerés 277._17N_A_17_1_1068/agess_agoo_(old times)/4_67        202 
Tanulás 145._21N_48_6_x/mobil/10                  202 
Iskola, tanulás – mém 250._16F_A_75_3_x/mobil/34            203 
Iskola, tanulás – film 282._16N_A_12_5_x/borítóképek/3           203 
Profilkép 67._19N_3_2_851                     205 
Profilkép 26._18F_2_1_523                     205 
Rejtőzködő 131._15F_1_1_x/profilképek/1                206 
Rejtőzködő 14._41N_M_1_1_264/profilképek/1              206 
Rejtőzködő 113._18F_3_1_120/profilképek/1               206 
Rejtőzködő 51._19N_30_17_x/profilképek/1               206 
Rejtőzködő 253._16F_A_94_55_x/profilképek/1              206 
Rejtőzködő 110._19N_M_17_1_x/profilképek/1              206 
Rejtőzködő 245._19F_A_24_6_618/profilképek/1              206 
Rejtőzködő 253._16F_A_94_55_x/profilképek/34              206 
Rejtőzködő 23._18F_1_1_113/profilképek/1               206 
Szuper plán 225._17N_A_8_1_483/profilképek/1              207 
Szuper plán 138._15F_M_25_17_103/profilképek/8             207 
Premier plán 132._15N_18_1_x/profilképek/1               207 
Premier plán 9._23F_M_6_2_194/profilképek/1              207 
Félközeli 73._23N_M_51_8_478/profilképek/7               207 
Félközeli 12._19F_M_109_42_1209/profilképek/22             207 
Egész alakos 141._18N_M_9_1_326/ profilképek/1             207 
Egész alakos 16._18F_14_9_1820/profilképek/2              207 
Csoportkép 269._19N_A_6_5_x/profilképek/2               208 
Csoportkép 261._19F_A_108_29_233/profilképek/27            208 
Csoportkép 147._22F_4_2_x/profilképek/2                208 
Barát 49._15N_10_5_93/borítóképek/1                 208 
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Barát 221._17N_A_7_1_x/borítóképek/5                208 
Barát 32._15N_M_203_32_x/borítóképek/14               208 
Bulizós 240._17F_A_119_23_x/profilképek/13               209 
Bulizós 225._17N_A_8_1_483/borítóképek/3               209 
Bulizós 81._21N_67_47_1018/profilképek/22               209 
Hedonista 82._18N_M_23_4_x/borítóképek/3               209 
Hedonista 10._22N_99_16_381/felejthetetlen_nyaralás/26          209 
Hedonista 169._17N_33_17_x/idővonal/2                209 
Csapatjátékos 167._15N_M_5_3_x/borítóképek/1             209 
Csapatjátékos 58._16N_16_1_x/borítóképek/2              209 
Csapatjátékos 272._19N_A_4_3_465/borítóképek/1             209 
Népszerű 12._19F_M_109_42_1209/profilképek/39             210 
Népszerű 86._18F_26_3_2219/idővonal/10                210 
Népszerű 233._19F_A_10_6_757/profilképek/6              210 
Megmondó 124._49N_61_1_x/idővonal/33                210 
Megmondó 124._49N_61_1_x/idővonal/35                210 
Idéző 248._18N_A_15_1_x/borítóképek/2                210 
Idéző 3._15N_10_1_x/borítóképek/9                  210 
Idéző 165._18F_7_1_525/borítóképek/1                 210 
Pozitív 102._41N_12_1_x/idővonal                   211 
Pozitív 279._19N_A_61_17_x/borítóképek/21               211 
Karitatív 1._43N_2_2_158                      211 
Karitatív 124._49N_61_1_x                     211 
Karitatív 1._43N_2_2_158                      211 
Családos 34._22N_123_12_328/kata/27                 211 
Családos 109._40N_1_1_131/profilképek/1                211 
Családos 34._22N_123_12_328/album/6                211 
Állatbarát 164._16N_27_1_336/borítóképek/12              212 
Állatbarát 101._16N_M_5_1_x/borítóképek/4               212 
Állatbarát 145._21N_48_6_x/profilképek/1                212 
Romantikus 145._21N_48_6_x/borítóképek/1               212 
Romantikus 10._22N_99_16_381/idővonal/11_4              212 
Szexi 13._19N_7_1_29/profilképek/1                  212 
Szexi 13._19N_7_1_29/borítóképek/1_3                 212 
Szexi 82._18N_M_23_4_x/profilképek/2                 212 
Naturális 34._22N_123_12_328/tökös_csajszi/6              213 
Naturális 61._19F_5_1_165/borítóképek/1                213 
Naturális 58._16N_16_1_x/borítóképek/1                213 
Hobbista 261._19F_A_108_29_233/borítóképek/1             213 
Hobbista 16._18F_14_9_1820/borítóképek/2               213 
Kreatív, alkotó 146._19N_13_6_202/borítóképek/5             213 
Kreatív, alkotó 104._47N_M_88_2_457/selyemcukor/1-12          213 
Kreatív, alkotó 78._37N_M_53_1_394/idővonal/20_39            213 
Karrierista 94._23F_14_9_x/pk/2                   213 
Karrierista 66._24N_2_1_x/profilképek/1                213 
Karrierista 18._17N_6_1_x/profilképek/1                213 
Karrierista 147._22F_4_2_x/pk/1                   213 
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Rajongó 164._16N_27_1_336/borítóképek/3               214 
Rajongó 240._17F_A_119_23_x/acdc/1-16                214 
Rajongó 123._19N_3_1_605/profilképek/1                214 
Játékos 32._15N_M_203_32_x/ufo-e_vagy/1               214 
Játékos 245._19F_A_24_6_618/borítóképek/13              214 
Játékos 95._21F_M_14_5_85/9gag/1                  214 
Arctalan 168._15N_0-0-x                      214 
Arctalan 44._14F_0_0_x                      214 
Profilstílus – monokróm 266._18F_A_2_1_29               215 
Profilstílus – monokróm 37._15N_6_1_x                 215 
Profilstílus – monokróm 129._14F_2_1_x                215 
Profilstílus – csajos 92._20N_18_2_717                 215 
Profilstílus – csajos 115._15N_12_1_x                  215 
Profilstílus – csajos 135._15N_35_1_484                 215 
Profilstílus – csajos 286._17N_A_53_19_x                215 
Profilstílus – csajos 249._18N_A_30_7_x                 215 
Profilstílus – csajos 32._15N_M_203_32_x                215 
Profilstílus – ábrándos 95._21F_M_14_5_85               216 
Profilstílus – ábrándos 35._21N_2_1_421                216 
Profilstílus – ábrándos 7._17N_7_1_x                  216 
Profilstílus – romantikus 88._21N_2_1_x                 216 
Profilstílus – romantikus 10._22N_99_16_381               216 
Profilstílus – romantikus 145._21N_48_6_x                216 
Profilstílus – kontrasztos 72._19F_8_6_1305               216 
Profilstílus – kontrasztos 12._19F_M_109_42_1209             216 
Profilstílus – kontrasztos 60._19F_9_2_919                216 
Profilstílus – cool 235._18F_AM_27_3_358                217 
Profilstílus – cool 100._18N_M_3_1_195                 217 
Profilstílus – cool 12._19F_M_109_42_1209               217 
Profilstílus – harmonikus 142._17N_18_1_x                217 
Profilstílus – harmonikus 166._24N_29_3_538               217 
Profilstílus – harmonikus 124._49N_61_1_x                217 
Profilstílus – naturális 101._16N_M_5_1_x                217 
Profilstílus – naturális 118._35N_5_1_486                217 
Profilstílus – naturális 58._16N_16_1_x                 217 
Profilstílus – retro 27._16N_M_6_1_x                  218 
Profilstílus – retro 161._44F_7_2_x                   218 
Profilstílus – retro 64._23N_1_1_x                   218 
Profilstílus – minimál 156._24N_M_15_10_220              218 
Profilstílus – minimál 69._19N_M_6_2_716                218 
Profilstílus – minimál 19._19N_M_27_14_x                218 
Profilstílus – tipografikus 66._24N_2_1_x                218 
Profilstílus – tipografikus 96._22N_10_1_x                218 
Profilstílus – tipografikus 159.19N_M_27_1_x               218 
Profilstílus – tipografikus 143._15N_M_73_37_x              218 
Profilstílus – tipografikus 162._18F_3_1_403               218 
Profilstílus – tipografikus 113._18F_3_1_120               218 
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Profilstílus – gyermeki 48._15N_M_10_1_x                218 
Profilstílus – gyermeki 134._14F_2_1_x                 218 
Profilstílus – gyermeki 65._17F_4_1_x                  218 
Kedvencek 141._18_M_9_1_326                   223 
Kedvencek 141._18N_M_9_1_326                   223 
Kedvencek 16._18F_14_9_1820                    223 
Kedvencek 241._18N_A_121_65_666                  223 
Kedvencek 164._16N_27_1_336                   223 
Kedvencek 16._18F_14_9_1820                    223 
Aktív 165._18F_7_1_525/profilképek/1                 225 
Aktív 83._23N_56_2_x/profilképek/2                  225 
Domináns 16._18F_14_9_1820/profilképek/1               225 
Domináns 139._15N_61_6_x/profilképek/2                225 
Független 240._17F_A_119_23_x/profilképek/2              225 
Független 92._20N_18_2_717/profilképek/1               225 
Cool 235._18F_AM_27_3_358/pk/1                  225 
Cool 100._18N_M_3_1_195/profilképek/1                225 
Maszkulin 161._44F_7_2_x/profilképek/1                225 
Maszkulin 68._21N_23_7_274/profilképek/1               225 
Függő 69._19N_M_6_2_716/profilképek/1                226 
Függő 136._15F_1_1_69/profilképek/1                 226 
Érzelmes 68._21N_23_7_274/profilképek/2                226 
Érzelmes 9._23F_M_6_2_194/profilképek/2               226 
Szexi 13._19N_7_1_29/profilképek/1                  226 
Szexi 121._21F_16_1_473/profilképek/1                 226 
Álmodozó 279._19N_A_61_17_x/profilképek/1              226 
Álmodozó 129._14F_2_1_x/profilképek/1                226 
Feminin 279._19N_A_61_17_x/profilképek/2               226 
Feminin 53._15F_5_3_94/profilképek/2                 226 
Lolita 286._17N_A_53_19_x/pk/2                   228 
Romantikus 99._18N_14_4_1228/pk/1                 228 
Karrierista 18._17N_6_1_x/profilképek/1                228 
Ideális társ 145._21N_48_6_x/pk/1                  228 
Különc/bohém 151._15N_5_1_x/profilképek/1              228 
Vamp 255._16N_A_7_4_1923/profilképek/1               228 
Fitt 43._17_M_2_1_x/profilképek/1                  228 
Sportsman 50._15F_3_1_x/profilképek/1                228 
Karrierista 147._22F_4_2_x/profilképek/1                228 
Romantikus 265._17F_A_12_2_x/profilképek/1              228 
Különc/bohém 235._18F_AM_27_3_358/pk/1               228 
Macsó 16._18F_14_9_1820/profilképek/2                228 
Metroszexuális 121._21F_16_1_473/profilképek/1             228 
Metroszexuális 53._15F_5_3_94/profilképek/2              228 
Retroszexuális 61._19F_5_1_165/profilképek/1              228 
Vámpír 9._23F_M_6_2_194/profilképek/2                228 
Viszonylagos méret – férfi dominancia 238._17N_AM_23_3_x/borítóképek/11    232 
Viszonylagos méret – egyenlő 165._18F_7_1_525/borítóképek/5        232 
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Viszonylagos méret – női dominancia 286._17N_A_53_19_x/borítóképek/11    232 
Női érintés 60._19F_9_2_919/profilképek/1               232 
Női érintés 83._23N_56_2_x/idővonal/1                 232 
Női érintés 121._21F_16_1_473/pictures/4                232 
Női érintés 116._21N_33_2_304/profilképek/2              232 
Nő szubordinációja 6._29N_18_2_x/profilképek/2             233 
Nő szubordinációja 92._20N_18_2_717/profilképek/2            233 
Nő szubordinációja 284._17N_A_3_1_x/borítóképek/2            233 
Nő szubordinációja 76._20N_14_4_x/profilképek/4             233 
Férfi szubordinációja 245._19F_A_24_6_618/profilképek/2          233 
Férfi szubordinációja 289._16N_A_1007_25_1813/profilképek/5        233 
Férfi szubordinációja 235._18F_AM_27_3_358/my_selfies/12         233 
Funkcióbeli rangsor – férfi dominancia 10._22N_99_16_381/profilképek/1     233 
Funkcióbeli rangsor – férfi dominancia 261._19F_A_108_29_233/profilképek/27   233 
Funkcióbeli rangsor – férfi dominancia 150._15F_2_1_x/borítóképek/1      233 
Infantilizáció 4._18N_46_2_416/kicsim_szülinapja/4             234 
Infantilizáció 119._15N_M_43_6_x/mobil/21               234 
Infantilizáció 33._16F_24_1_x/borítóképek/4               234 
Női kivonulás 75._32N_129_1_730/esküvőnk/9              234 
Női kivonulás 119._15N_M_43_6_x/mobil/21               234 
Női kivonulás 238._17N_AM_23_3_x/borítóképek/11            234 
Férfi kivonulás 4._18N_46_2_416/kicsim_szülinapja/4            234 
Férfi kivonulás 55._15N_22_1_x/borítóképek/1              234 
Férfi kivonulás 27._16N_M_6_1_x/profilképek/1              234 
Médiahatás 12._19F_M_109_42_1209/profilképek/31            235 
Médiahatás 12._19F_M_109_42_1209/profilképek/33            235 
Médiahatás 94._23F_14_9_x/borítóképek/3 – Így jártam anyátokkal, tv-sorozat   235 
Médiahatás 5._15N_5_1_x/borítóképek/2 – Katie Melua – Nine Million Bicycles   235 
Médiahatás 85._14N_16_1_x/bk/13                  236 
Médiahatás 159.19N_M_27_1_x/bk/5                 236 
Médiahatás 159.19N_M_27_1_x/bk/17                 236 
Médiahatás 9._23F_M_6_2_194/201108/1                236 
Médiahatás 68._21N_23_7_274/pk/7                  236 
Médiahatás 85._14N_16_1_x/bk/15                  236 
Médiahatás – Sztárok média-megjelenése – Paris Hilton           236 
Médiahatás – Sztárok média-megjelenése – Avril Lavigne           236 
Médiahatás – Sztárok média-megjelenése – Miley Cyrus           236 
Médiahatás 12._19F_M_109_42_1209 – Victoria és David Beckham       236 
Médiahatás 60._19F_9_2_919 – Angelina Jolie és Brad Pitt          236 
Médiahatás 16._18F_14_9_1820 – Dzsudzsák Balázs             236 
Médiahatás 16._18F_14_9_1820 – David Beckham             237 
Médiahatás 169._17N_33_17_x – Kesha                 237 
Médiahatás 12._19F_M_109_42_1209 – Justin Bieber            238 
Médiahatás 96._22_10_1_x/mobil/1 – Carly Rae Jepsen           238 
Médiahatás 286._17_A_53_19_x/pk/3 – Ariana Grande            238 
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1. melléklet 
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ÉNKÉPezés, KÉPMÁSolás. ÉN-KÉP-játékok.  

Facebook művészeti projektek valóság – illúzió – mesterséges valóság tünékeny határán 

 

W. J. T. Mitchell (1992) nyomán már a kilencvenes évektől picturial turn-ről, képi fordulatról 

beszélünk (utalva a média közvetítette képi információ-áradatra, a vizualitás uralmára, új 

eszköztárára, és a tudományos gondolkodás vizuális paradigmák mentén formálódó 

irányaira). Az azóta eltelt évtizedek infokommunikációs és médiatechnológiai fejlődése 

közepette az új médiatartalmakban egyértelműen látjuk a vizualitás szerepének, megjelenési 

mértékének további növekedését, a képek és mozgóképek, a világunkat és identitásunkat 

meghatározó képiség dominanciáját.  

 

A „gépi-képi kultúra‖ térhódításával, a digitalizációval és a közösségi médiumok 

elterjedésével szimbólumokban gazdag új képnyelvi lehetőségek, új formák és fórumok 

tárulnak fel a vizuális fejlesztés, az önkifejezési- és alkotóképesség fejlesztése és a közösségi 

alkotás számára.  

 

A bemutatandó projektek egy részét a Facebookon zajló kommunikáció sajátosságai, 

strukturális jellemzői, vizuális kezelőfelülete, illetve a Facebook-használat elterjedésével a 

társas érintkezés és kommunikáció egyéb színtereibe is beszivárgó szófordulatok, újszerű 

kifejezési formák és módok, nyelvi, képnyelvi dialogikus elemek, jelek, ikonok, emotikonok 

inspirálták. 
 
Facebook-projekt 

 

   
Nastya Ptichek (Nastya Nudnik)  
 

A projekt egy fiatal ukrán képzőművész, Nastya Ptichek (Nastya Nudnik) néhány parafrázisa 

nyomán fotók és festmények internetes környezetbe helyezésével, az internet és a közösségi 

oldalak képi- és szövegvilágának megjelenési formáit, alkalmazásait, utasítási és értesítési 

ablakait, szimbólumait, ikonjait, emotikonjait felhasználva tett kísérletet a képek 

értelmezésére, illetve újraértelmezésére, játékos formában, humorral, iróniával.  

A diákok mindennapi, mára természetessé váló vizuális közegében jól ismert kifejezési 

formák és kép-nyelvi eszközök beemelve a képzőművészeti értelmezésbe, érdekes oda-vissza 

ható kapcsolatot teremtenek jel és jelentés, látás és felfogás, érzékelés, észlelés és megértés 

között és egyúttal az átjárás lehetőségét a művészet, a populáris kultúra és a fiatalok napi 

gyakorlata, élményanyaga, „művészetfogyasztása" között. A képet értelmező szavak, jelek, 

ikonok, nyelvi és képnyelvi kifejezések a jelenünkhöz tartozó értelem-összefüggésbe helyezik 

a múlt alkotásait, esetleg új összefüggéseket, megértési irányokat és módokat vetnek fel, 

gyakran a közösségi médiában és egyéb portálokon elterjedt vizuális mémek kép és szöveg 

megoldásait, humorforrását kölcsönzik, mégis segíthetnek közelebb jutni az alkotói 

intencióhoz, a távolságban a közelség, az idegenségben az ismerősség felismeréséhez. A 
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műalkotások és internetes jelek kisajátításával és újrahasznosításával a befogadói attitűdöt az 

alkotva befogadás, a kreatív képalkotás élménye tágítja és gazdagítja. A diákok többek közt 

Michelangelo, Vermeer van Delft, Edward Hopper festményeit, Bill Gekas ausztrál fotós 

Rembrandt-átiratát, Richard Tuschman Hopper Meditations, Gail Albert Halaban Hopper 

Redux és Out My Window fotósorozatának képeit használták fel. 
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Vizuális napló 

 

A közösségi oldalak egyik alapszolgáltatása az üzenőfal, hírek, aktualitások, gondolatok, 

érzések, hangulatok posztokban, bejegyzésekben való megosztásának lehetősége. A Facebook 

jellemző bejegyzéstípusa az állapot- vagy státuszfrissítés (status update), lényegében 

naplószerű bejegyzés, hangulatjelentés, közérzeti beszámoló, szubjektív éntudósítás, amely a 

szövegek és hivatkozások mellett képeket, videókat is tartalmazhat. Az éntudósító 

állapotfrissítések indították el a vizuális napló projekt ötletét, amely során az online napi 

posztok, bejegyzések helyett naponta új alkotások, manuálisan komponált és kivitelezett 

képek, festmények, grafikák érzéki világa töltötte be a fizikai formában létező, kézzelfogható 

napló oldalait. 

 

   
Fanni naplójából    pánik     rajz óra 

  
káosz             ideggyógyászat 

  
függőségeim vallása/vállalása              hazugság, hogy abba lehet hagyni 

  
ruhatervező-pályázat              y generációs ábra 
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divatiskola – rajz-festés             megmérettetés 

  
szétesés észlelése 
 
 

            visszaszámlálás vége 

    
Karina naplójából     megint a hármas metró         mintatervezés I.          mintatervezés II. 

    
textilboltban      öcsi kiborította a vizet                    öcsi       ma van a szülinapom 

 

A projektek másik része a Facebook profilok vizuális tartalmai, önmegjelenítései kapcsán a 

vizuális reprezentáció és önreprezentáció, a képi önbemutatás, az identitáskommunikáció és 

konstrukció témakörét járja körül.  

A mediatizált ismeretszerzés és életmód, a virtuális világ térhódítása erőteljes hatással van 

szemléletünkre, vizuális kultúránkra. A digitalizáció és képmanipuláció korszakában, a 

szimuláció és a virtuális világok bűvöletében a kép és a valóság viszonya végérvényesen 

megváltozott. A hiteles információ, a valóságkép, illetve a kép valóssága, igazsága teljesen 

átértékelődött, bizonytalanná, megkérdőjelezhetővé vált. Minden, amit valaha közvetlenül 

éltünk át, mára reprezentációvá vált. A világról való tudásunkat többnyire közvetve, 

tévéképernyőn, s még inkább monitoron keresztül, másodlagos forrásból, konstruált képek 

által alakítjuk. A reprezentációt pedig átjárja, felválthatja a szimuláció és a hiperrealitás 

(Baudrillard, 1981).  

 

A továbbiakban bemutatandó vizuális projektek alapgondolata reprezentáció és valóság, 

létező és fiktív viszonyának átrendezése, izgalmas oda-vissza átjárás valóság – illúzió – 

mesterséges valóság tünékeny határán. Projekciós projektek, melyek produktumai 

szimulákrumok, egy sosem volt valóság lenyomatai, miközben egyúttal identitás-

laboratóriumokként beállítódások, előítéletek, elvek, ambíciók, ember- és világkép-elemek 

elegyeiből formálódó kísérleti énkonstrukciók kivetítésével, a felszínre hozott 
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ismerettartalmak reflexiója és önreflexiója által, vagy fiktív életútvázlatok és emlékek 

konstrukciója során az egyéni és társadalmi identitás építési területévé válnak. 

 

Ládafiók-projekt 

 

A „családi legendárium‖ részét képező hagyományos családi albumokhoz hasonlóan a 

Facebook-profilok fotói, fényképalbumai is felfoghatók narratívumként, reprezentációk 

kínálta elbeszélésekként, élettörténeti dokumentumokként. Ez a narratív megközelítés 

indította el a Ládafiók-projekt identitáskonstruáló alkotófolyamatát, amelyben az identitás 

élettörténetként való értelmezése a „ki vagyok én‖ kérdésre a „hogyan váltam azzá‖ 

válaszokban felel és az identitás jelentésrétegeibe a folyamatosság, a kontinuitás, a kontinuus 

énazonosság fogalmait vezeti be.  

 

A projekt végső produktuma egy ládafiók tartalma, kincsek, tárgyak, levelek, fotók, 

dokumentumtöredékek és emlékfoszlányok – a Facebook képek immaterialitásával szemben 

kézzelfogható, tapintható, szagolható matériában – amelyekből – néhol hiányosan vagy 

elmosódottan – kirajzolódik egy történet, egy többgenerációs család életútja. Szimulákrumok, 

egy sosem volt élet lenyomatai.  

A fikció, a konstrukció eltávolít a személyes élettörténettől, a kitalált életutakban megjelenő 

identitáskérdések, az élő és átélhető minták mégis, akaratlanul is, belső utazásokra, egyéni 

válaszokra is indítanak. 
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Előzetesen egy váz, a történet vázlata, paraméterei, egy családfa részletei, újságcikkdarab, 

vagy naplótöredék megadható, amely inspirál az időutazásra, beindítja a gyermekek 

fantáziáját, hogy aztán a történész, az oknyomozó, a regény- vagy forgatókönyvíró 

munkamódszerével beleássák magukat az adott korba, elinduljanak egy szál mentén, 

amelyből aztán újabb és újabb szálak és csomók bonthatók majd ki. 

 

A projekt kezdete – ahogy egy regény vagy film készítésekor – komoly és alapos gyűjtő- és 

kutatómunka, a korszakok, a generációk, a szokások, a stílus, a nyelvezet tanulmányozása 

irodalmi forrásokon, filmeken és képeken keresztül. A diákok érdeklődésüktől, karakterüktől, 

tehetségüktől vezérelve választanak, milyen szerepben vesznek részt, milyen feladatokra 

vállalkoznak a projekt során. Mint egy családregényben, több szálon, időben és térben is több 

síkon elképzelt történet tárgyi emlékeit, lenyomatait készítik el, levelek, naplórészletek, 

képeslapok, fotóalbumok, házasság-levelek, anyakönyvi kivonatok, bizonyítványok, 

meghívók és egyéb iratok és dokumentumok, valamint ajándék- és emléktárgyak formájában. 

 

 

 

   

  
   
 

A diákok önállóan és a történet fonalától függően változó csoportokban dolgoznak együtt. Az 

önálló ötletek beépülnek a közösen formált történetekbe, és újabb lehetőségeket teremtenek 

egy-egy írásos vagy képes emlékfoszlány megalkotására. 

 

A projekt végén a csoportok kicserélik a megtöltött fiókokat, majd végigböngészve 

tartalmukat, elmerülve az emlékek és kacatok között kísérletet tesznek a töredékek 

rekonstruálására, a családi históriák szálainak felgombolyítására. Az illúzió-teremtéshez itt 

látens narráció, láthatatlan történet járul. A foszlányok, töredékek, nyomok a látottak 

konvencionális kiegészítésére, értelmezésére, a történet hiányának betöltésére késztetnek. 

 

A projekt egésze a kreatív írásgyakorlatokon túl teret és inspirációt ad számtalan vizuális és 

kézműves ötlet megvalósítására, az adott korra jellemző kalligrafikus betűformálástól, az 

antikolás technikáin, korhű fényképek szcenizálásán és elkészítésén át ajándék- és 

emléktárgyak alkotásáig. Mindeközben a diákok ismereteket szereznek különböző 

mesterségekről és foglalkozásokról, társadalmi elvárásokról, női, férfi szerepekről, a 

családról, a generációk kapcsolatáról, tradícióról és modernitásról, az emberi élet rítusairól és 

állomásairól, a születéstől a halálig, a pólyától a szemfedőig. 
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Identitás-projektek, szerepkísérletek 

 

A projekt az identitás problémakörével, az egyéni és társadalmi elvárások mentén formálódó 

önazonosítás és önmeghatározás kérdésével foglalkozik, egyfajta identitás-turizmus vagy 

identitás-labor lehetőségét megteremtve a fotográfia eszközeivel. Kiindulópontja, központi 

eszköze és célja az egyén saját maga. A résztvevők személyiségükhöz közelálló vagy éppen 

izgalmasan ismeretlen karakterekben, szerepekben jelenítik meg önmagukat. A kellékekkel, 

jelmezzel, sminkkel, maszkkal, parókával átlényegített önreprezentációk egyszerre közvetítik 

a személyiség karakterisztikus jegyeit, átütő vonásait és korlátozzák a testet, a valós 

személyiség felszínre jutását. A tervezés és megvalósítás során válogatva az alternatívák 

között rátalálhatnak önismeretük, önértékelésük, testképük, énképük forrásaira, 

szembesülhetnek reális és ideális, vágyott, remélt és lehetséges énjükkel, szerep-

elképzeléseikkel, „patchwork-identitásuk‖ konszonáns és disszonáns identitás-darabjaival. Az 

én- és képalkotási gyakorlat során a diákok ismereteket szereznek az általuk közvetített 

tartalmakra és hatásokra vonatkozóan, a tervezett, szándékolt és a tényleges, előidézett hatást 

és kifejezést illetően, kreatívabban, értőbben és tudatosabban használják a képi kifejezés 

eszközeit. 

 

   
áldozat    balerina      anya 
   

  

 

  

  
buta nő       házitündér 
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gyermek nagymama tervező pszichológus 
    

  

    
gésa  nemes hölgy  vámpír  macsó 
 

Iker-projekt. Azonosság és különbözés 

 

A projekt szintén az identitás fogalomkörébe tartozó azonosság és különbözés kérdéseivel 

foglalkozik. Az Én a Másik viszonyrendszerében, a Másikhoz képest határozódik meg és 

határolódik el, a vele való azonosság és a tőle való különbözés felismerése folytán.  

 

„A katonaságnál elvárják, hogy a fiatalember azonos legyen, a művészkávéházban azt 

igényelik, hogy különböző legyen. Csak a szerelem istennője tudja, hogy hány rész 

azonosság, és hány rész különbség kell ahhoz, hogy a szerelem mindhalálig tartson.‖ 

 

„…minden lényeges emberi kapcsolat teherbíró képességét, szilárdságát és tartósságát 

azonosság és különbözés finom kooperációja és párharca biztosítja.‖ 

 

„…persze, hogy ugyanazok vagyunk, persze, hogy génszerkezetünk alig különbözik, más 

élőlényekétől, de nincs két olyanmódon egyforma ember, ahogy azt egy európai 

Kínában, vagy egy kínai Európában észleli. A tévedés csak egyféleképpen korrigálható, 

beható, időigényes megfigyelés által.‖ 

 

„Hogy mindenki páratlan, hogy mindenkiből csak egy van, hogy mindannyian 

különbözünk, ez voltaképpen felemelő, mondhatni isteni üzenet. De az is, hogy mind 

egyek vagyunk, halálkerülő, élni akaró csodafigurák.‖ (Konrád, 2006) 
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A résztvevők párokban találják ki, készítik elő és valósítják meg páros önportréikat, „iker-

fotóikat‖, megtalálva és kiemelve közös pontjaikat, hasonlóságaikat és felfedve, de leplezve 

eltérő vonásaikat, e sajátos tükör segítségével közelebb jutva önmaguk és egymás 

megismeréséhez. A projekt megvalósítása azonosság és különbözés, Én és Másik, ego és 

alterego, eredeti és másolat, egyszeri és ismétlődő fogalmát vonja a gondolkodás és diskurzus 

terébe.  
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Újságos stand-projekt 

 

Az újságosstand-projektben is keverednek a valóság, a vágy és a képzelet elemei, 

produktumai valóságnak álcázott fikciók. A diákcsoport a tömegmédia, a sajtó 

kifejezőeszközeit, megjelenési formáit felhasználva és kisajátítva hozza létre saját újságjait, 

címlapjait, reklámjait valóságelemekből, ugyanakkor individuális és kollektív vágyaikból 

építkezve. A projekt tehát egyszerre valóságos és fiktív, közösségi és individuális, terepe lehet 

egyéni terveik és vágyaik megvalósításának, elképzelt jövőbeni énjük életre keltésének és 

egyben tükrözi egy generáció, egy közösség a világra, szűkebb környezetére, jövőjére 

vonatkozó elképzeléseit, kritikai véleményét, alakító szándékait, az általuk teremtett világ 

hírein, tudósításain keresztül.  

 

Milyen pályára készülsz, hogyan képzeled el a jövődet, szeretnél-e, s hogyan, mivel híressé, 

ismertté válni (mint feltaláló vagy kutató, sportoló, színész, zenész vagy divattervező, óvónő 

vagy családanya…) és milyen hír vagy esemény kapcsán szerepelnél szívesen 

újságcikkekben, magazinok címlapjain? A képzeletindító kérdések és beszélgetések után a 

diákok, többségében addigi eredményeikből, sikereikből kiindulva gondolták tovább 

életútjukat, mások a valóságtól merészebben elrugaszkodva formálták meg elképzelt énjüket 

és sikereit a sajtó hasábjain. Sajtószövegekben (vezércikkben, tudósításban, riportban, 

interjúban, hirdetésben…) fogalmazták és szerkesztették meg történeteiket, beállították és 

elkészítették az álhíreket és képzeletbeli eseményeket kísérő fotókat, áldokumentumokat. 

 

  
A projekt végén felállított újságosstand (ál-újságosstand) lényegében egy kiállítás helyszínéül 

szolgál, ahol a megszokott sajtótermékek álcájába bújva fiatalok alkotásai láthatók, 

amelyekhez a gyanútlanul közeledő – szokásos hír-, reklám-, és képfogyasztása közben – 

akaratlanul a kiállítás szemlélőjévé válik. Az újságok a valóság és a konstruált valóság közötti 

határ elmosásával, a megszokott vizuális kódok aláásásával ejtik zavarba a nézőt a hírek 

valóságosságát illetően. 

 

Parafrázis-projekt 

 

A parafrázis hozzámondást, kifejtést, körülírást, átdolgozást, átfogalmazást jelentő, eredetileg 

az irodalomban használt fogalom: egy irodalmi mű tartalmilag hű átírása az értelmezés, a 

népszerűsítés szándékával, vagy valamilyen művészi hatás elérése céljából. Tágabb 

értelemben szabad átköltés, átdolgozás. A képzőművészetben azokat az alkotásokat tekintjük 

parafrázisnak, amelyek kiindulópontja egy másik mű, amelyre az alkotó személyes módon 

reflektál, újraértelmezi oly módon, hogy az újban ráismerünk az eredetire, tovább bonyolítva 

reprezentáció és valóság viszonyát, és tovább bővítve a mű dimenzióit, értelmezési síkjait.  

 

A parafrázis projekt alapvető célja, hogy a résztvevők az eredetin keresztül érzelmileg és 

értelmileg, testileg és lelkileg is involválódva saját átiratukban, mélyebb, közvetlenebb, 

személyesebb és intimebb viszonyba kerüljenek a választott képzőművészeti alkotásokkal.  
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A parafrázis projekt izgalmas játék, alapja a művészeti élmény és megismerés során a mű és a 

befogadó között végbemenő kétirányú folyamat, amelyben a mű által közvetített jelentések, 

hatások adott térben és időben, a befogadó személyiségén keresztül sajátos konstellációba 

lépnek. A parafrázisban az átíró megpróbál azonosulni az eredeti mű alkotójával, miközben 

saját személyiségéről tud meg többet. „Médiumként közvetíti‖ a választott mű szerzőjének 

egyéniségét, miközben értelmez, és önmagát is felmutatja. A műalkotásban, az alkotói 

intencióban és önmagunkban való elmélyedésre késztet. Formál, alakít, öltöztet, miközben a 

formálás, alakítás, öltöztetés szabályaira, a kompozíció, a stílus törvényeire tanít.  

 

  
 

A parafrázis projekt résztvevői saját magukból, élőképekben alkottak újra képzőművészeti 

alkotásokat. A diákok először ismert festményeket nézegettek, választottak közülük, majd 

mélyebben ismerkedtek „választottjaikkal‖, elbeszélgettek választásaikról. Ezután 

megszervezték önálló vagy csoportos elképzeléseik megvalósításának feltételeit, terveket 

készítettek parafrázisaik megalkotásához, listákat írtak és gondoskodtak a szükséges 

kellékekről, tennivalókról, segítőikről, anyagokról és eszközökről, ütemezték a megvalósítás 

fázisait. A fotózás során magukra öltötték új ruháikat, pózaikat, ezáltal új szerepeiket. A 

parafrázis „hamisítás‖ és „kisajátítás‖, ugyanakkor az alkotót megnyílni segítette, őszinteségre 

késztette és az eredeti felismerésére önmagunkban. 

 

 
 

 

A képeken a Kürt Alapítványi Gimnázium, a Modell Divatiskola Iparművészeti Szakközépiskola, az ELTE 

Tanító- és Óvóképző Kara és a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola diákjai és alkotásaik láthatók. 
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2. melléklet 
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