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A téma jelentősége, aktualitása 

Az internet, kiváltképp a web 2.0 sikerének, robbanásszerű elterjedésének és 

fejlődésének hátterében a technológiai és praktikus szempontokon túl 

szociális jellege és lehetőségei állnak, emberi természetünk alapmotívumaira 

építve társas szükségleteinket és önkifejezési vágyunkat elégíti ki. Különösen 

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

(közösségi hálózatok) megjelenése óta (boyd, Ellison, 2007). 

Jelenleg is a legnépszerűbb, legnagyobb és legnagyobb hatású, mára több 

mint egy milliárd regisztrált felhasználót magába foglaló közösségi háló a 

Facebook, amely szociális és kommunikációs funkciója mellett egyben a 

legnagyobb képgyűjtemény is, 300 millió képfeltöltéssel naponta (Facebook, 

2015).  

 

W. J. Thomas Mitchell (1992) nyomán már a kilencvenes évektől pictorial 

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 technológiai 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 szociális interakciókat 

uraló elsöprő erejű vizualitás, a képi információk végtelen áradata alakítja a 

fiatalok mindennapi közegét, amely alapvetően hat szemléletükre, formálja 

ízlésüket és egyben terepet és fórumot szolgáltat kreativitásuknak is.  

 

Az egyre intenzívebb médiafogyasztás és a digitalizáció elterjedése 

következtében a vizuális nyelv általánosan használt közlő nyelvvé lett, 

felértékelődött, ismerete és használata nélkülözhetetlenné vált, felerősítve a 

vizuális kompetenciák fejlesztésének szükségességét, a vizuális nevelés és 

képességfejlesztés szerepét és felelősségét. 

 

Az új médiajelenség és szociális színtér lehetőséget és kockázatot egyaránt 

tartalmaz, s bár a kettő közötti választóvonalat korántsem egyszerű 

meghúzni, e vonatkozásban a tudatosság erősítése pedagógiai felelősségünk. 

A kutatás az online közösségi térben zajló szociális és kommunikációs 

folyamatok megismerésével, elemzésével, pozitív és negatív hatásainak 

feltárásával nyújt ehhez elméleti és empirikus alapot, a fiatalok vizuális 

fogyasztását és kultúráját meghatározó képi világba való betekintés révén 

pedig irányt és feladatokat jelölhet ki a vizuális nevelés számára.  
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Elméleti keret 

A kutatás az új kommunikációs jelenség vizuális aspektusaira, a képi 

önreprezentáció stratégiáira és ábrázolásmódjaira irányult, ennek elméleti 

megalapozása három megközelítésben, kommunikációelméleti, identitás-

elméleti és képelméleti aspektusból történt. 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 egymásba-

ágyazottság 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 (Granovetter, 1973, Csermely, 2005, Csermely et al., 2009). 

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, Siemens, 2005) a tudást hálózatként 

értelmezi és a tanulási folyamatban a kapcsolatok és a közösség szerepét, 

ugyanakkor a személyre szabott, egyéni tanulási utak lehetőségét 
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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 (Kárpáti et al., 2012; Kárpáti, Papp 2013). 

 

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 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 (1959), 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 
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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 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 
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fotográfia funkcióváltozását, a kép demokratizálódásának, digitali-

zálódásának, 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 és -nyilvánítás 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-
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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 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. 

 

Célkitűzések, hipotézisek, kutatási módszer és minta 

A kutatás célja a Facebook vizuális tartalmainak vizsgálata, tipologizálása, a 

Facebook-felhasználók képhasználati, képnézési szokásainak, motivációinak, 

preferenciáinak, valamint képi önbemutatási stratégiáinak és ábrázolási 

módjainak vizsgálata és feltárása, azaz a közösségi hálón zajló vizuális 

kommunikáció tanulmányozása és értelmezése. 
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A kutatás két szakaszban, két eltérő, de egymást kiegészítő vizsgálati 

módszerrel történt. Az első szakaszban 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 az önbevallásos kérdőívre adott válaszok ellenőrzésére, árnyalására, 

másrészről a képtipológia felállításával, a képi önreprezentáció tipikus és 

sztereotipikus elemeinek és ábrázolási konvencióinak bemutatásával több 

nézőpontból is rálátást kínál az új szociális színtér vizuális 

kommunikációjának jelenségkörére. 

 

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, valamint szemantikai, 

ikonográfiai-ikonológiai módszereket felhasználó képelemzés volt. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Facebook-képhasználati gyakorlat kérdőíves felmérése 

Az online adatfelvétel 2013 júliusától decemberéig zajlott, a kérdőívet 290 

válaszadó, 119 férfi és 171 nő, jellemzően a fiatalabb korosztály tagjai (15-22 

évesek), zömében tanulók töltötték ki. A kérdőívbe foglalt kérdéscsoportok a 

Facebook-felhasználók képhasználati, képnézési szokásait, motivációit, 

preferenciáit, a képi önbemutatás stratégiáit, ábrázolási konvencióit járják 

körül, a kutatási hipotézisben megfogalmazott nem és életkor szerinti 

különbségek, ezen kívül a vizuális, művészeti képzettség szerint feltételezett 

eltérések feltárására irányulnak.  

 

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 facebookozás képhasználati gyakorlatát illetően alapvetően három 

alhipotézis 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. 
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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 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.  

 

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 video-megosztó 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 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). 
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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. 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 mások párkapcsolatáról fényképeket), valamint abban, 

hogy a nők inkább kikérik és figyelembe veszik mások véleményét képeik 

közzétételekor, mint a férfiak. 

 

Képelemzés 

A kérdőívben hozzájáruló felhasználók profilján található nyilvános vizuális 

kommunikáció rögzített képi tartalmainak kvantitatív és kvalitatív 

elemzéséhez 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. 

 

Facebook-ikonográfia, képtipológia 

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. 

 

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, 
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képnézési szokásai, motivációi, preferenciái különböznek, mennyiségileg és 

tartalmilag eltérő képeket töltenek fel, osztanak és néznek meg a 

Facebookon). 

 

A vizsgált képanyag alapján, Richard Chalfen (Snapshot versions of life, 

1987) és Roland Barthes (Le message photographique, 1961) elemzési 

kereteit felhasználva megállapítható, hogy a Facebook felhasználók a témát, 

formát, funkciót, a fényképezők és a fényképezettek körét tekintve jellemző 

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 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.  

 

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 (a barát, barátnő; a bulizós, társasági; a hedonista; a 

népszerű, szórakoztató; az állatbarát; a megmondó; a világjobbító; a 

karrierista; a rejtőzködő…) 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 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 
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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” – Villi and Stocchetti, 2011, 106), az 

ottlét, az együttlét, a fenntartott mediatizált intimitás („full-time intimacy” – 

Matsuda, 2005, 30) 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 pozitív, támogató és elismerő tartalmúak, 

nyilvánvaló különbséget az azonos nemű ismerősök megjegyzései mutatnak. 

Nők képeihez írt női megjegyzések szintén zömében kedvesek, dicsérőek, 
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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 tartalmaznak, 

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 
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önbemutatásra, esetenként magas szintű fotográfiai tudásra vezethető vissza, 

hogy a szelfi műfaját a hagyományosabb fotográfiai beállítások és 

kompozíciós eljárások egyértelműen háttérbe szorítják. 

 

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. 

 

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 „művészetis és nem művészetis” diákok, azaz valamilyen 

művészeti/vizuális képzésben részt vett illetve ilyen jellegű képzésben nem 

részesült Facebook-felhasználók képei. 

 

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%). 
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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.  

 

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. 

 

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 képét, 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. 
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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. 

 

Ábrázolási konvenciók és médiahatások 

A Facebook képanyag elemzésének harmadik része a professzionális 

tömegmédia Facebook-fényképekre gyakorolt hatását vizsgálta, azt, hogy 

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 felállított dimenziók alapján vizsgálta meg, 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. 

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 
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of subordination), és az engedélyezett kivonulás (licensed withdrawal) 

jelensége volt. 

 

A hét dimenzió közül egy, 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 kompetencia-

jellemzők fokozottabb elismerésére engednek következtetni. 

 

Összegzés 

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 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. 

 

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 két vizsgálati 
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módszer azonban 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. 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, 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 motiváció a 

közös élmények dokumentálása. 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 

kontrollált öndefiníciós gyakorlatban. A Facebook-profil „én” köré 

szerveződő mikrovilága az identitásépítés és kommunikáció eszköze és 

egyfajta gyakorlóterepe is, ahol a felhasználók elfogadható határokon belül 
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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 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, kontrollált öndefiníciós gyakorlat és vizuális naplójegyzet eszközei. 

Azonnaliságuk, közvetlenségük, spontaneitásuk, tértől és időtől független 

jelenvalóságuk révén korunk jellemző vizuális lenyomatai. 

 

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, továbbá a nyelv és kultúra, valamint a vizuális, 

művészeti képzettség szerint megállapítható eltérésekre. Ezen túl a kutatás a 

tömegmédia hatását, ábrázolási konvencióinak, szimbólumrendszerének 

követését tanulmányozta a Facebook vizuális tartalmaiban, képi üzeneteiben. 

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 
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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 nevelés-

szociológiai 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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