
Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

Próbáltam súgni, szájon és fülön,
Mindnyájatoknak, egyenként, külön.

A titkot, ami úgyis egyremegy
S amit nem tudhat más, csak egy meg egy.

……………………………………………
Amit nem mondhatok el senkinek,

Amit majd elmondok mindenkinek.

KARINTHY FRIGYES: ELÕSZÓ EGY KÉSZÜLÕ VERSKÖTETHEZ

Az új média vizsgálata során feltûnik, hogy
az „én” és annak privát üzenetei felül vannak
reprezentálva a hivatásos kommunikátorok és
médiumok üzeneteivel szemben. Számtalan
(gyakran profán) példa hozható fel annak bizo-
nyítására, hogy a magánszféra határai kitolód-
nak, és a korábban privát üzenetekben megfo-
galmazott tartalom a teljes internetes közösség
számára is láthatóvá válik a világhálón, mely a
különféle kultúrákat is közvetítheti.1 Ez gyakran
oly módon történik, hogy az üzenet feladója a
technikai részletek ismeretének hiánya miatt
úgy véli, hogy csupán privát ismerõseivel oszt
meg tartalmat. 

A polgári nyilvánosságra jellemzõ magán- és
közszféra különválása után most egy újabb
mozgást diagnosztizálhatunk: a Facebookon a
kettõ egyesülése figyelhetõ meg, ugyanis a
köz(össég) üzenetei egyazon kontextusban je-
lennek meg az én üzeneteivel. Megfigyelhetõ,16
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...megkérdõjelezõdtek
adó és vevõ rögzített
pozíciói, felülíródtak a
magán és publikus közti
merev határok, és bárki
számára lehetõség nyílt
a médiareprezentációra.

MOLNÁR GYÖRGY – SZÛTS ZOLTÁN 

NEM MONDHATOM EL 
SENKINEK, ELMONDOM HÁT
MINDENKINEK! 
A privát média hatása a nyilvánosságra 



hogy a kapuõrök szerepe meggyengül a 2000-es évek közepén megjelenõ írható
és olvasható új média hatására. A mindenki által írható világháló környezetében
a korábban uralkodó, szerkesztõ és hivatásos tartalomlétrehozó rendszerrel
szemben új típusú tartalom-elõállítási – publikációs pozíció jelenik meg. Ezzel
együtt a felhasználói attitûd is megváltozik, és a passzív befogadóból a minden-
napi felhasználók a közösségi médiában és különösen a Facebookon üzenetek
feladójává válnak. 

Az „én” privát üzenetei – mivel a Facebook már beépült a mindennapi mé-
diafogyasztási és kommunikációs rutinba – nyilvánossá válnak, azonban nem
minden felhasználó rendelkezik az üzenetek megfejtéséhez szükséges kódokkal.
Tanulmányunkban így a privát média üzeneteinek kategorizálására, illetve az új
típusú nyilvánosság természetének feltérképezésére vállalkozunk.  

A közösségi médiában megjelent kommunikációs felületek paradigmaváltó
hatással bírnak, ugyanis gyökeresen megváltoztatták magát a kommunikáció
szerkezetét is. Ennek következtében a nyilvánosság az új témák, beszédmódok
és megszólalók segítségével az online környezetben a korábbiaknál sokkal szé-
lesebb horizontot kap.2 Ez a horizont azonban korántsem egységes, és nem vilá-
gosak a határai, ezzel együtt egyre növekvõ online jelenlétet követel meg.3

A kommunikációkutatók az alacsony technikai ismeretekkel rendelkezõk
számára is könnyen írható közösségi médiában a nyilvánosság radikális kiter-
jesztési lehetõségét látják. Az optimista vélemények szerint ez a kétirányú, de-
centralizált, tértõl és idõtõl (majdnem teljesen) független kommunikáció lehetõ-
vé teszi a „hagyományos” tömegkommunikációs rendszerek környezetében pe-
rifériára szorult vélemények és hangok felerõsödését és az eddigi hatalmi viszo-
nyok megkérdõjelezését. Ezzel szemben azonban mind gyakrabban hangzik el
az a vélemény is, miszerint a közösségi média egyik reprezentatív platformja, a
Facebook véleménybuborékba zárja a felhasználókat.4 A felhasználóknak lehetõ-
ségük van ugyanis meghatározni, kinek a bejegyzéseit kívánják látni, és már a
mindennapi tapasztalatok is bizonyítják, hogy a sajátunkkal ellentétes vélemé-
nyeket hajlamosak vagyunk kiiktatni. Ez illeszkedik a korábbi hatáselméletek-
hez is, miszerint „a szelektív válogatás azt jelenti, hogy az emberek eleve nem
követik figyelemmel azokat az újságokat és mûsorokat, amelyekrõl tudják, hogy
a saját véleményükkel szembenálló véleményeket fogalmaznak meg, vagy ilyen
premisszákra támaszkodnak.”5

A nyilvánosság szerkezete és elkülönülése a privát szférától

A közismert definíció szerint a nyilvánosság egy olyan (virtuális) intézménye-
sített társadalmi tér, melyben a polgárok gyakorolják a gyülekezés, az egyesülés
és a szólásszabadság jogát. A modern polgári demokráciákban a nyilvánosság
egyszerre jelenti a társadalmi kommunikáció alapját is. A modern polgári nyilvá-
nosság fogalmát a világháló megjelenése elõtt egészen alapvetõen a nyomtatott és
elektronikus sajtóval kapcsolták össze, és a mai napig nem születtek nagy, átfogó
elméletek, melyek az online médiát is ezen keretbe illesztenék.6

Szemben a közösségi médiával, a hagyományos tömegkommunikációs eszkö-
zök alapvetõ tulajdonsága, hogy tartalmuk szerkesztett, és szerkesztõi környezet-
ben jön létre. Ebben a környezetben a kapuõrök (szerkesztõk, tartalomkészítõk)
határozzák meg, milyen üzeneteket közvetítsen a média. Bajomi-Lázár Péter
Maxwell McCombs és Donald Shaw megállapításait idézi: „A hírek kiválasztásá-
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val és bemutatásával a szerkesztõk, az újságírók, a mûsorszolgáltatók fontos sze-
repet játszanak a politikai valóság formálásában. Az olvasók nemcsak a szóban
forgó kérdésrõl értesülnek, hanem arról is, milyen fontosságot tulajdonítsanak
neki. […] Amikor a média beszámol arról, amit a kampányban versengõ jelöltek
mondanak, azt is meghatározza, mik lesznek a fontos kérdések – vagyis a média
határozza meg a kampány »napirendjét«. […] A hírekben, a különféle rovatokban
és a vezércikkekben felbukkanó vállalások, ígéretek és retorikai elemek hordoz-
zák azoknak az információknak a javát, amelyek alapján a választók döntenek.”7

A Web 2.0 és a privát üzenetek 

A Web 2.0 és a közösségi média jellemzõje, hogy olyan új kulturális tudást te-
remtett, amely csak minimális kompetenciát és technikai hozzáértést vár el a fel-
használótól. Ennek következménye, hogy a médiatartalmak elõállításában az
embereknek korábban elképzelhetetlennek vélt tömege vehet részt. Így történhet
meg, hogy megkérdõjelezõdtek adó és vevõ rögzített pozíciói, felülíródtak a ma-
gán és publikus közti merev határok, és bárki számára lehetõség nyílt a médi-
areprezentációra.8 A kontextus ezzel együtt komoly lehetõséget biztosít az ön-
reprezentációra is.

A közismert definíció szerint a Web 2.0 azon internetes szolgáltatások gyûj-
tõneve, amelyek a közösségre épülnek, a szolgáltató által biztosított keretek kö-
zött a felhasználók közösen készítik a tartalmat, megosztják, véleményezik vagy
kiegészítik egymás információit.9 A felhasználói attitûd megváltozott, és a
passzív befogadókból a mindennapi felhasználók a közösségi médiában és külö-
nösen a Facebookon üzenetek feladóivá váltak. A web írásvédettségének meg-
szûnésével nyílttá vált a megszólaló pozíciója.10

A Facebook dominanciája

A Facebook egyszerre közösségi oldal, kommunikációs csatorna és médiafelü-
let, és a korábbiaknál nagyobb lehetõséget biztosít a felhasználók közti interak-
cióra, szabad véleménynyilvánításra. Mindez történhet bejegyzések, kom-
mentek, like-ok vagy éppen megosztások formájában. 

Ha a facebookos kommunikációt az üzenetek feladójának szempontjából néz-
zük, minden különösebb tudományos vizsgálat nélkül azonnal feltûnik, hogy az
„én” és annak személyes üzenetei felül vannak reprezentálva a hivatásos kom-
munikátorok, médiavállalkozások és közösségek üzeneteivel szemben.

Láthatjuk, hogy a magán- és közszféra különválása után most a Facebookon
a köz üzenetei egyazon kontextusban jelennek meg az én üzeneteivel. Az „én
nyilvánossága” a Facebookon így alapvetõen az üzenõfalon posztolt üzenetek-
ben, képekben, illetve a mások által készített tartalmak megosztásában nyilvá-
nul meg. Közülük az üzenõfalon posztolt szöveges üzenetek képesek a legadek-
vátabb módon megjeleníteni a felhasználók online „énjét”.11

Azzal, hogy az interneten a közösségi média (social media) által tehát már
bárki felhasználóból szerkesztõvé, mûsorkészítõvé válhat, kialakult a korábban
egymástól élesen elválasztott consumer (nézõ, fogyasztó) és producer fogalmak
összevonásával a prosumer figurája. A prosumer egyszerre ír és olvas, ráadásul
már nem egy intézményt, hanem önmagát képviseli. Nem a hivatásos szerkesz-
tõkkel, producerekkel versenyez a figyelemért, hanem a többi felhasználóval.18
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A prosumer a hivatásos tartalom-elõállítókkal nem ugyanabban a versenyben
indul. Így szerkesztési elvei sem elõre lefektetett alapokon nyugszanak, a közös-
ség aktivitása befolyásolja az alkotói folyamatot, a magán és nyilvános közti vé-
kony határt pedig gyakran és könnyen – könnyelmûen – átlépi. Ez abban jelenik
meg, hogy szinte bármit elmondhat online, gyakran úgy érezve, más nem is lát-
ja, azt, amit ír. Ezzel egy idõben nincs egy szerkesztõ, aki kapuõrként megszûr-
né a tartalmat, amit el akar mondani. Ez egyszerre lehetõség és veszély is. Attól
ugyanis, hogy bármit el lehet mondani (az online környezet lehetõvé teszi, hogy
széles közönséghez jusson el mondanivalónk), még nem következik, hogy bár-
mit (mindent) el is kell. E választási lehetõséget nagyban támogatja az IKT-alapú
technológia és a mobilkommunikációs eszközök terjedése.12

Josh Harris példája

A közösségi média és Facebook nyilvánossága elõtt is létezett néhány úttörõ,
aki a privát üzeneteit felhasználók széles táborához juttatta el. Josh Harris az el-
sõ élõ live televízió, a Pseudo.com alapítója a Quiet: We Live in Public projekt ke-
retében 1999-ben 150 emberrel beköltözött egy 110 megfigyelõ kamerával fel-
szerelt pincébe az Egyesült Államokban. A projekt résztvevõi egymás minden
mozdulatát nyomon követhették. A kereskedelmi tévékben látható realitykkel
szemben, ahol a szerkesztett történetek dominálnak, a We Live in Public kontex-
tusában a résztvevõk valós eseményeket közvetítettek egymás felé. A reprezen-
táció egészen addig tartott, míg a New York-i rendõrség különleges alakulata a
kísérletnek véget nem vetett. 

Josh Harris a projekt után Tanya Corinnal beköltözött egy teljesen bekamerá-
zott lakásba, ahol életük legintimebb részeit is élõben követhette az online kö-
zönség az általa készített weboldalon, és kapcsolatba is léphettek velük chaten.
A kísérlet vége szakítás és idegösszeomlás lett. Ez a kevéssé ismert történet sem
riasztja el a felhasználókat, hogy az életük intim részeit közvetítsék a
Facebookon – igaz, ez csak virtuális környezetben valósul meg.13

Az én üzenetei

Vizsgáljuk meg most közelebbrõl is, hogy milyen jellegû privát üzenetek do-
minálnak a Facebookon. Egy korábbi tanulmányunkban14 már vállalkoztunk a
klasszifikációra, ezt a felosztást azonban kiegészítjük, és új példákat hozunk.

a) A teátrális üzenet: „Most már elmehet mindenki”, vagy „Ennyi volt. Kész!”
A túlfûtött, rövid posztok alapvetõen a figyelemfelkeltést szolgálják. Céljuk a
párbeszéd kiprovokálása. Ilyenkor jellemzõen az elsõ kommentek egyike a „Mi
történt?” Jellemzõen a távolabbi ismerõsök lépnek interakcióba a felhasználók-
kal, mert a közelieknek van némi képük az aktuális eseményekrõl. Az üzenet
hírértékét éppen az növeli, hogy a közösség kíváncsi lesz az elõzményekre is.
Ilyen esetben azonban nagyon sok privát tartalom is kikerül.

b) Rendkívül népszerûek a mikroblog jellegû üzenetek, ahol gyakran képpel
illusztrálva az otthon elkészített vacsora „vacsorám” felirattal szerepel, vagy ép-
pen az aktuális vizsgabeszámoló olvasható. Ezek a posztok megfelelõ kép eseté-
ben számos like-ot generálnak, azonban annál kevesebb hozzászólást. 

c) A privát üzenetek specifikus típusát jelentik a munkával vagy tanulással
kapcsolatos negatív tartalmak: „Már csak egy napot kell kibírni és hétvége”, vagy
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„Ilyen unalmas órát még nem láttam”. Ezen üzenetek azonban a nyilvánosság
számára is láthatók, és elõfordul, hogy a munkahelyi vezetõk vagy oktatók is lát-
ják õket. A kommunikációs folyamatba bekapcsolódva kellemetlen párbeszédek
alakulnak ki. Az üzenetek szerepe ebben az esetben alapvetõen a részvét,
együttérzés „kikényszerítése”.

d) A dicsekvõ üzenetek gyakran elsikkadnak, nehéz rájuk adekvát választ ad-
ni: „Elképesztõ siker volt az elõadásom”, vagy „Csoportvezetõ lettem, lol”. Az
azonosulás hiánya eredményezi ilyen esetekben a passzivitást.

e) A töredék. Kevesek által értelmezhetõ, speciális kódfejtést igénylõ üzene-
tek. Gyakran lírai tartalmúak, pl. „Semmi ágán”, vagy aktuális eseményekhez
kapcsolódnak: „Szép volt, fiúk”. „Isten éltessen, drága Évám” (a konkrét Éva
megcímkézése nélkül).

Összegzés helyett. Az újfajta nyilvánosság

Az én nyilvánossága tehát már újfajta paradigma mentén rendezõdik. Üzene-
tei, melyek a nyilvánosságban jelennek meg, legtöbbször a Facebookon, alapve-
tõen nem tartalmaznak olyan információkat, melyek alkalmassá teszik a felhasz-
nálókat, hogy hatékonyabb képet alkossanak a közügyekrõl. Új nyilvánosság for-
málódik tehát a Facebookon, egy olyan, mely a sok „én” üzeneteibõl épül. Sok-
kal inkább jellemzõ erre a nyilvánosságra egyébként az egymás mellett való el-
beszélés, mint a párbeszéd. Ennek jelentõsége leginkább az informális kommu-
nikációs kapcsolatok mentén érzékelhetõ, mely egyre növekvõ tendenciát mu-
tat, és jelentõs potenciállal bírhat az informális tanulási utak meghatározásában,
valamint az ezzel együtt járó attitûdformálásban is.
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