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Sán dor Klá ra

Le het-e va ló sá gos a vir tu á lis kö zös ség?
Tár sas kap cso lat há ló za tok ki épü lé se a Wes t el WAP-társalgójában

BE VE ZE TÉS

Az íméles kap cso lat há ló za tok, a le ve le ző lis ták, va la mint az inter netes tár sal gók-
ban zaj ló be szél ge té sek vizs gá la tá nak már most is vi szony lag nagy és gyor san te re-
bé lye se dő iro dal ma van – az ezek hez ha son lí tó WAP-os tár sal gá sok nak egy elő re 
ke vés bé. Ez a kom mu ni ká ci ós for ma va ló szí nű leg nem lesz na gyon hosszú éle tű (az 
új tech no ló gi ák könnyen el ér he tő vé te szik a sok kal gaz da gabb inter netes há ló za tot), 
de meg fi gye lé se már is szol gál olyan ta nul sá gok kal, ame lyek szá mot tart hat nak a 
nyel vé szek, szo ci o ló gu sok, kom mu ni ká ció ku ta tók ér dek lő dé sé re.

Ezt az ér dek lő dést el ső sor ban az vált ja ki, hogy meg le he tő sen nagy vál to zá so kat 
jó sol nak azok a hi po té zi sek, ame lyek az ed dig vég zett tár sas nyelvészeti ku ta tá sok 
ta pasz ta la tai alap ján ál lít ha tók föl ar ról, hogy mi lyen vál to zá so kat okoz hat az inter-
net és a mo bil te le fo no zás a tár sa da lom nyelv hasz ná la tá ban. Ezek a hi po té zi sek – 
össz hang ban más tu do mány ágak, pél dá ul a fi lo zó fia elő re jel zé se i vel – azt jó sol ják, 
hogy las san vé get ér az a több ezer éve tar tó idő szak, amit az „írás be li ség ko rá nak” 
ne vez nek, és egy új idő szak, a „má sod la gos szó be li ség” kor sza ka jön el, il let ve 
kö szön tött rész ben már is be. E kor szak lé tét a tech ni kai ci vi li zá ció fej lő dé se ala-
poz ta meg, fenn tar tá sát is a mo dern tech ni kai esz kö zök te szik le he tő vé, jel le gé ben 
még is job ban meg fe lel az em ber bi o ló gi ai be ren dez ke dé sé nek, mint az írás be li ség 
ko rá nak kul tú rái. Ez olyan for du la tot je lent, hogy – Nyí ri Kris tóf  meg fo gal ma zá sa 
sze rint – „az egész ed di gi kom mu ni ká ció tech no ló gi ai tör té ne lem úgy szól ván most 
nye ri el ér tel mét” (Nyí ri 2001).

Mi lyen vál to zá so kat jó sol a nyel vé szet? Föl té te lez het jük pél dá ul, hogy az új, há ló-
zott sá got és mo bi li tást biz to sí tó esz kö zök hoz zá já rul nak az írás be li ség trón fosz tá-
sá hoz: nem csak az zal, hogy a kép és a hang új ra fon to sabb sze re pet kap hat – s 
ez zel egyéb ként a mos ta ni ál la pot egy ko ráb bi, ter mé sze te sebb ál la pot hoz kö ze lít 
(ha son ló an Nyí ri 1998) –, ha nem az zal is, hogy az írás be li ség ma ga vá lik in for má li-
sab bá, s ez zel ter mé sze te seb bé.

Az írás be li ség te kin té lye több ok ból is csök ke nő ben van. Ért he tő, hogy az írás 
kü lö nös gon dot igé nyelt, ami kor a hor do zó esz köz időt ál ló, az írás ma ga pe dig meg-
le he tő sen fá rasz tó te vé keny ség volt; amíg az írás hor do zó anyag „örök” vagy drá ga 
volt, ad dig a le jegy zen dő tar tal mat is job ban meg vá lo gat ták. A há ló zott ság nak 
kö szön he tő en az írás ba, nyom ta tás ba, sok szo ro sí tás ba és ter jesz tés be ma sok kal 
ke ve sebb ener gi át kell fek tet ni, mint akár tíz év vel ez előtt, és nem kell ta ka ré kos-
kod nunk a tar tal mat il le tő en sem, ír ha tunk „je len ték te len”, na pi ese mé nyek ről. Így 
nem a kul tú ra rom bo lá sa, ha nem a tar ta lom ból és az in for má ci ós csa tor na tu laj don-
sá ga i ból fa ka dó ter mé sze tes kö vet kez mény, hogy az új in for má ci ós csa tor ná kon 
át köz ve tí tett, fi zi ka i lag írott szö ve gek stí lu suk ban a be szélt nyelv hez kö ze lí te nek 
sok kal in kább, mint ed dig bár mi lyen írott szö veg. Ezek nek a szö ve gek nek a je len tős 
ré sze va ló já ban nem is az írás be li ség, ha nem a szó be li ség bi ro dal má ba tar to zik: az 
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e-mail, az SMS, kü lö nös kép pen pe dig a fó ru mok, a chat és az on- line üze ne tek szö-
ve gei be szélt szö ve gek, írott for má ban. Ez a té nye ző je len tő sen csök ken ti azok nak 
a nyelv hasz ná la ti tar to má nyok nak a szá mát, ame lyek az írás be li ség hez tar toz nak; 
a mo bi li tás pe dig még in kább föl erő sí ti a há ló zott ság ha tá sát.

A mo bil te le fon mint köz ve tí tő csa tor na szin tén a nem-sze mé lyes be szél ge té sek 
in for má li sab bá vá lá sá hoz já rul hoz zá: a ha gyo má nyos te le fo non be szél ve kü lön-
bö ző udvarias sági for mu lák tar toz nak pél dá ul a be szél ge tés el in dí tá sá hoz, mert 
min de nek előtt meg kell győ ződ nünk ar ról, hogy az zal be szé lünk-e, aki vel sze ret-
nénk. Ezek a for mu lák szük ség kép pen for má li sab bá tet ték a be szél ge té sek stí lu sát. 
A mo bil te le fon vi szont nem a sze mély te len be ren de zés, ha nem az élő sze mély 
„tar to zé ka”, több nyi re már a te le fon csön gé se kor tud juk, ki van a vo nal vé gén, így 
ezek re a for mu lák ra egy sze rű en nincs szük ség – mind ez a sze mé lyes ta lál ko zás kor 
meg szo kott, köz vet le nebb nyelv hasz ná lat fe lé moz dít ja a nem-sze mé lyes be szél ge-
té sek stí lu sát. Mi vel az el ér he tő ség fo lya ma tos, az ímél hez ha son ló an itt sem kell a 
leg szük sé ge sebb köz len dők re szo rít koz nunk. A mobilozás ba be le nö vő ge ne rá ci ók 
jel lem ző en nem fon tos üz le ti ügyek, ha nem ap ró-csep rő ese mé nyek köz lé sé re hasz-
nál ják a te le font.

Mind ez va ló szí nű leg ah hoz ve zet, hogy a nyelv hasz ná lat ban csök ken a for má lis 
stí lus sal já ró hely ze tek ará nya, s nö vek szik a köz vet len be széd te re. Egy ilyen vál to-
zás, együtt az ol csó és ál lan dó el ér he tő ség biz to sí tá sá val, je len tő sen hoz zá já rul hat 
a tár sas kapcsolat hálózatok meg erő sö dé sé hez: a kö zös sé gek tag jai, aki ket a tech-
ni kai ci vi li zá ció a 20. szá zad vé gé ig egy re in kább el vá lasz tott egy más tól, le he tő sé-
get kap nak ar ra, hogy kap cso la ta i kat szo ro sab bá fűz zék. Eb ben ép pen a köz vet len 
nyelv hasz ná lat, a jelenték telennek tű nő, hét köz na pi ügyek meg be szé lé se – va gyis 
az egy más éle té ben va ló fo lya ma tos és ak tív rész vé tel – játsz hat dön tő sze re pet.

A nyelv el sőd le ges funk ci ó it és ki ala ku lá sát ku ta tók szá má ra ez azért kü lö nö sen 
ér de kes, mert az em be ri nyelv ki ala ku lá sá val fog lal ko zó el mé le tek je len tős ré szé ben 
kö zös az a gon do lat, hogy az em be ri nyelv meg je le né se na gyon szo ro san össze kap-
cso ló dik a ko rai em be rek kö zös sé gi igé nye i vel. Eze ket az el mé le te ket messze me nő-
en alá tá maszt ják a nyelv je len le gi mű kö dé sé nek vizs gá la tai is: ezek ből az tű nik ki, 
hogy a nyelv mér sé kel ten jól al kal maz ha tó egy sze rű in for má ci ók köz lé sé re, de ki fe-
je zet ten ne héz ke sen ke ze li a tér be li ség re, az ér zé sek re és az ér zel mek re vo nat ko zó 
le írá so kat. Ki emel ke dő en al kal mas vi szont ar ra, hogy tár sas kap cso la to kat épít sünk 
és tart sunk fenn a se gít sé gé vel, és hogy be fo lyá sol junk má so kat. Az előb bi gyak ran 
úgy je le nik meg, hogy min den „ko moly” tar ta lom nél kül cse ve günk, pusz tán a be szél-
ge tés ked vé ért, az utób bi pe dig meg je len het ön ma gunk ked ve ző be ál lí tá sá ban, a 
má sok ról va ló vé le mény nyil vá ní tás ban, il let ve tör té ne tek el me sé lé sé ben.

A nyelv tár sas sze re pé nek el sőd le ges sé ge mel lett szól nak azok az ada tok is, ame-
lyek a tár sal gá sok té má i val kap cso la to sak. Ezek ből az de rül ki, hogy az em be rek 
be szél ge té se i ben a leg főbb té ma má sok vagy a ma gunk vi sel ke dé sé nek le írá sa. 
Az em be ri kap cso la tok ra va ló ér zé keny sé günk és a nyelv szo ros össze fo nó dá sa 
mel lett szól az is, hogy ugyan olyan tí pu sú prob lé má kat sok kal könnyeb ben ol dunk 
meg, ha tár sas kon tex tus ba van nak ágyaz va, mint ha el vont lo gi kai ke ret ben szem-
be sü lünk ve lük (mind er ről rész le te seb ben l. Sán dor 2002).

A nyelv tár sas funk ci ói adap tí vak is. Nyelv hasz ná la tunk min den meg szó la lás kor 
el ke rül he tet le nül jel zi cso port iden ti tá sun kat és azt is, hogy a cso port hi e rar chi á já ban 
mi lyen he lyet fog la lunk el. A nyel vi va ri a bi li tás nak ez a tu laj don sá ga adap tív a cso-
port szer ve ző dés szem pont já ból, mert egy szer re biz to sít ja a cso por tok kö zöt ti el szi-
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ge te lő dést, és sta bi li zál ja a cso por ton be lü li hi e rar chi át. Mind két kö vet kez mény a 
cso port ko hé zió nö ve lé sé vel jár, és így je len tő sen hoz zá já rult ah hoz, hogy az em be ri 
cso por tok a cso port sze lek ció szint jé re jus sa nak – ez pe dig a kul tú rák meg sok szo ro-
zó dá sá ban ját szik je len tős sze re pet (Sán dor 2000).

A kö zös nyelv hasz ná la ta ma is na gyon szo ro san össze kap cso ló dik az azo nos cso-
port ba va ló tar to zás sal. Nem csak Eu ró pá ban és Ame ri ká ban, ahol a nyelv hasz ná lat 
a nem ze ti és tár sa dal mi iden ti tás ré szé vé vált, ha nem azok ban a tár sa dal mak ban 
is, ame lyek nem az előb bi ek hez ha son ló ipa ro so dott kul tú rák ban él nek. Ugyan ak kor 
az eu ró pai kul tú rák ban a nyelv – az írás be li ség ki ala ku lá sá nak és el ter je dé sé nek 
a kö vet kez mé nye kép pen – egy re tá vo labb ke rült azok tól a funk ci ók tól, ame lyek a 
nyelv ki ala ku lá sa kor adap tí vak vol tak. Az írás be li ség és alap ja, a szten derd nyelv-
vál to zat jócs kán el túl zott te kin té lyé nek nyo mán ma a nyelv hasz ná lat a cso port ko hé-
zió nö ve lé se he lyett bom laszt ja a cso por to kat az zal, hogy össze tar to zá suk egyik 
jel ző je, a sa ját nyelv hasz ná la ta sok szor szé gyen ér ze tet kelt a cso port tag ok ban. 
Az eu ró pai tí pu sú kul tú rák túl nyo mó több sé gé re ma jel lem ző gya kor lat, mely egyet-
len nyelv vál to za tot fa vo ri zál, fi gyel men kí vül hagy ja, hogy a tár sa dal mi iden ti tás nál 
bi o ló gi a i lag fon to sabb szá munk ra a köz vet len kö zös sé günk höz tar to zás. Így nem-
csak vissza tük rö zi, ha nem fenn tar ta ni is se gít azt az ál la po tot, amely a mo dern 
in duszt ri á lis tár sa dal mak ra jel lem ző: hogy a tár sa da lom nem ki sebb kö zös sé gek 
szö vet sé ge, ha nem egyé nek összes sé ge (Csányi 1999). Ez a hely zet vi szont meg-
le he tő sen ké nyel met len az em ber szá má ra, mert bi o ló gi á ja sze rint a tár sa da lom nál 
jó val ki sebb, 150–200 fős kö zös sé gek ben ér zi jól ma gát, ott is úgy, ha en nél ki sebb 
cso por tok hoz kö tő dik el sőd le ge sen (Dunbar 1996).

Ter mé sze te sen az írás be li ség ko rá ban is fenn ma radt a nyelv cso port ko hé zi ót erő-
sí tő sze re pe is – a szten derd vál to za tok ha tal ma so ha nem tu dott tel jes sé vál ni. Az 
em be rek több sé ge an nak el le né re is ra gasz ko dik sa ját nyelv hasz ná la tá hoz, hogy 
azt má sok kal együtt ők ma guk is „hely te len nek” íté lik – a sa ját nyelv vál to za tok e 
presz tí zsét a szten derd vál to zat nyílt te kin té lyé vel szem ben rej tett presz tízs nek 
ne ve zik (Trudgill 1995; Mil roy 1980). A rej tett presz tízs a leg nyil ván va lób ban a kis 
fal vak ban és a nagy vá ros ok ban je le nik meg. A ki sebb, el szi ge tel tebb kö zös ség sa ját 
ha gyo má nya it te kin ti irány adó nak, a he lyi ha gyo má nyok tisz te le te fon to sabb szá muk-
ra, mint a tár sa da lom kül ső ér ték rend je. A nagy vá ros ok ban pe dig azért ki emel ke dő-
en fon tos a nem sz ten derd nyelv hasz ná lat rej tett presz tí zse, mert a ha gyo má nyos 
el sőd le ges kö zös sé gek itt rob ban tak szét elő ször, de ez zel együtt meg je len tek az 
el sőd le ges kö zös sé gek pót lé kai: a ban dák, ga le rik, mun kás ne gye dek össze tar tó 
kö zös sé gei. Más ese tek ben a sa ját nyelv vál to zat rej tett te kin té lye a szten derd nyílt 
te kin té lye mel lett mű kö dik: mi nél erő sebb egy kö zös ség tár sas kap cso lat há ló za ta, 
an nál jel lem zőbb rá juk a he lyi nem sz ten derd nyelv vál to zat hasz ná la ta is; e kö zös sé-
gek tár sa dal mi lag és föld raj zi lag mo bil tag ja i nak nyelv hasz ná la ta vi szont a kö zös sé-
gen kí vül a szten derd fe lé moz dul el (Milroy 1980).

A mo dern vá ro si tár sa da lom ban a né pes ség több sé gé nek nincs mód ja ar ra, hogy 
szo ros tár sas kap cso lat há ló za tok ban él jen (Milroy 1980). Ez na gyobb egyé ni nyelv-
hasz ná la ti va ri a bi li tás hoz ve zet, ez vi szont sok szor a nyel vi bi zony ta lan ság nö ve-
ke dé sét is jel zi. A mo dern ipa ri tár sa da lom te hát nem csak tár sas, pszi cho ló gi ai és 
bi o ló gi ai, ha nem nyel vi szem pont ból sem kel le mes kör nye ze te az em ber nek.

A re mé nyek sze rint a mo bil, há ló zott in for má ci ós tár sa da lom új kom mu ni ká ci ós 
tech no ló gi ái ja vít hat nak a 20. szá zad vé gé nek ál dat lan ál la po ta in. A mo dern vá ro si 
kör nye zet ben élő em be rek, akik nek nél kü löz ni ük kel lett a szo ros tár sas kap cso lat há-
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ló za tok biz ton sá gát, a föld raj zi kö tött sé gek től men te sen új ra ki épít he tik el sőd le ges 
kö zös sé ge i ket: ezt a meg lé vő kö zös sé gi igényt a mo dern tech ni ka se gít sé gé vel 
vá ro si kör nye zet ben sok kal ha té ko nyab ban elé gít het jük ki, mint ko ráb ban. A tér től 
és idő től füg get len kap cso lat te rem té si le he tő ség mó dot ad ar ra, hogy a „fon tos nak” 
ne ve zett ügye ken kí vül a va ló ban fon tos ügyek ről, az az a hét köz na pi élet leg ap róbb 
ese mé nye i ről és han gu la ta ink ról is azon nal tá jé koz tas suk kö zös sé ge ink tag ja it, s 
ez zel éle tünk ré sze sé vé te gyük őket. Úgy, mint ha még min dig kis cso por tok ban 
él nénk, ahol rit kán té veszt jük szem elől egy mást, és min dig tud juk, mi tör té nik a 
má sik kal, mit érez, min tö ri a fe jét, ki vel mi lyen vi szony ban van ép pen stb. A há ló zott-
ság ra vo nat ko zó em pi ri kus ada tok azt mu tat ják, hogy az em be rek az inter netet nem-
csak új kap cso la tok lé te sí té sé re és fe lü le tes is me ret sé gek fenn tar tá sá ra hasz nál ják, 
sőt az on- line kap cso la tok gya ko rib bak azok kal, akik kö ze lebb él nek, mint azok kal, 
akik tá vol. Tor on tó ban, Los An ge les ben és Michi gan ben vég zett föl mé ré sek sze rint 
az inter net a ha gyo má nyos kö zös sé gi kap cso la to kat meg erő sí ti, és nem he lyet te sí ti, 
ha nem ki egé szí ti a meg szo kott kom mu ni ká ci ós csa tor ná kat (Wellmann 2001). Egy 
szin tén nem ré gi ben ké szí tett föl mé rés sze rint pe dig a be szél ge té sek tar tal mát il le tő-
en is nor má li san vi sel ke dünk a mo bil te le fo nos be szél ge té sek ben: a té mák mint egy 
két har ma da ugyan úgy az, hogy ki ki vel mit csi nált (egy szó val „plety ka”), mint a sze-
mé lyes be szél ge té sek ben (Fox 2002).

Nyel vé sze ti szem pont ból a „má sod la gos szó be li ség” ko rá nak te hát az a je len tő sé-
ge, hogy a nyelv új ra tel jességében tölt he ti be ere de ti funk ci ó ját, a tár sas kap cso la-
tok fenn tar tá sát, a cso por tok össze tar tá sát.

AZ AL KAL MA ZOTT VIZS GÁ LA TI MÓD SZE REK

Ma gam elő ször a mo bil te le fon és a nyelv hasz ná lat össze füg gé se i nek ku ta tá sá-
ban tor nyo su ló mód szer ta ni aka dá lyok ál tal kény sze rít ve ju tot tam el a WAP-os 
tár sal góba,1 vi szont az el ső meg figyelések so rán olyan je len sé ge ket vet tem ész re, 
ame lyek to váb bi vizs gá lat ra ér de mes nek lát szot tak: el ső sor ban a cso port kép ző dés, 
a tár sas kap cso lat há ló za tok ki ala ku lá sa és en nek nyel vi je gyei ér de kel tek. Mind ez 
azért volt kü lö nö sen ér de kes, mert a cso port tag ok nak ano ni mi tá suk meg tar tá sá val, 
min den ki ál tal ol vas ha tó üze ne tek ben kel lett va la ho gyan ki fe jez ni ük össze tar to zá su-
kat, és er re olyan for má kat kel lett ta lál ni uk, ame lyek nem nyil ván va ló ak a cso por ton 
kí vül ál lók nak, hogy akik nem tar toz nak a cso port hoz, azok va la mely cso port tag 
ne vé vel be je lent kez ve ne té veszt hes sék meg őket.

A mo bil te le fo nos tár sal gók ban zaj ló be szél ge té sek tech ni kai kö rül mé nyei né mi kép-
pen má sok, mint az inter netes tár sal gók ban. Sok kal kor lá to zot tabb a név vá lasz tás 
és a be ír ha tó szö ve gek hossza is: a be je lent ke zés hez a prog ram egy leg fel jebb 
há rom be tű ből ál ló be ce ne vet kér, egy be jegy zés pe dig leg fel jebb 30 ka rak ter 
hosszú sá gú le het. Mi köz ben va la ki ír, nem lát ja, mi tör té nik a tár sal gó ban, mert 

 1  [A be szél ge té sek le hall ga tá sa, az SMS-eknek a cím zett és a föl adó tud tán kí vü li el ol va sá sa meg en ged he-
tet len eti kai vét ség vol na. Ha vi szont a „meg fi gyel tek” tud nak ar ról, hogy be szél ge té se i ket, SMS-eiket majd 
ku ta tá si cél lal elem zik, ön kén te le nül is más kép pen be szél nek vagy ír nak, el tér nek ter mé sze tes „mo bilos” és 
SMS-ben al kal ma zott nyelv hasz ná la tuk tól, már pe dig a cél ép pen en nek a le írá sa vol na. A WAP-ra be írt szö-
ve gek ről író ik tud ják, hogy a szö ve gek bár ki szá má ra hoz zá fér he tők, ilyen ér te lem ben te hát elem zé sük nem 
üt kö zik eti kai kor lá tok ba, már csak azért sem, mert a be szél ge tés részt ve vői be ce ne vek kel, lé nye gé ben 
ano nim mó don vesz nek részt a tár sal gás ban. Mi vel több em ber nek szánt meg nyi lat ko zá sok ról van szó, a 
be szél ge tők itt is el tér het nek leg ter mé sze te sebb nyelv hasz ná la tuk tól, de nem tér nek el ter mé sze tes WAP-
os nyelv hasz ná la tuk tól (et től csak ak kor tér né nek el, ha tud nák, hogy ku ta tók fi gye lik őket).
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te le fon ja kép er nyő jén csak sa ját üze ne te lát szik; más részt a tár sal gó-kép er nyőn is 
csak a leg utób bi né hány üze net ol vas ha tó, mert az újabb üze ne tek meg je le né sé vel 
a ré geb bi ek le szo rul nak a lis tá ról. Ez azt je len ti, hogy ha so kan van nak a tár sal gó-
ban, ak kor meg le he tő sen gyors nak kell len ni az üze ne tek be írá sa kor, ha va la ki nem 
akar le ma rad ni a be szél ge té sek ről.

2001 feb ru ár já tól 2001 má ju sá ig kö rül be lül 200 órát töl töt tem a Wes t el WAP-
társalgójában, és 2001 szep tem be ré től újabb mint egy 50 órát. A meg fi gye lé sek leg-
na gyobb ré szét a leg ak tí vabb chates idő szak ban, es te 11 és éj jel 2 kö zött vé gez tem 
(a be szél ge tők szleng jé ben: „ami kor pö rög a c6”2), de pró ba kép pen más idő pont ok-
ban is be lép tem a tár sal gó ba.

Az aláb bi meg ál la pí tá sok rész ben eze ken a meg fi gye lé se ken ala pul nak, rész ben 
a be szél ge té sek ben rend sze re sen részt ve vők kel ké szí tett in ter jú kon. Si ke rült ugyan-
is meg is mer ked nem a WAP-társalgó ak ko ri „mag já nak”, rend sze res tár sal gói kö ré-
nek egyik leg több kap cso lat tal ren del ke ző tag já val. Se gít sé gé vel el ju tot tam a kör 
nyolc má sik tag já hoz is, és in ter jú kat ké szí tet tem velük.3

CSO PORT KÉP ZŐ DÉS

A meg fi gye lé si idő szak ban a WAP-on be szél ge tők nek két alap cso port ját le he tett 
el kü lö ní te ni. Az egyik az al kal mi tár sal gók cso port ja, a má sik azo ké, akik rend sze re-
sen jár tak be szél get ni (ezt a to váb bi ak ban az egy sze rű ség ked vé ért „bel ső kör nek” 
fo gom ne vez ni). Az al kal mi be szél ge tők jó val töb ben van nak, mint a bel ső kör tag-
jai – az utób bi ak szá ma 15-20-nál nem volt több.

A leg fel tű nőbb az volt, hogy a bel ső kör tag jai kö zös ség ként vi sel ked tek, s hogy 
en nek na gyon nyil ván va ló nyel vi jel leg ze tes sé gei is vol tak – mint min den nor má lis 
kö zös ség ben. Sőt, egy idő után az is nyil ván va ló vá vált az üze ne te ik ből, hogy töb-
ben kö zü lük sze mé lye sen is is me rik egy mást.

A két cso port kö zöt ti kü lönb sé gek leg in kább az üze ne tek tar tal má ban és stí lu sá-
ban, a kap cso lat tar tás mód ja i ban, a be szél ge té sek ben részt ve vők szá má ban, a 
név használatban és a smi ley-k hasz ná la tá ban nyil vá nul tak meg.

AL KAL MI TÁR SAL GÓK

A csak al kal man ként be szél ge tők több nyi re se ma ti kus üze ne te ket, szte re o tip kér-
dé se ket ír tak – ilyen szte re o tip kér dés pél dá ul az új be lé pők től kér de zett „f/l, kor, 
lax?”4. Szö ve ge ik ben gya ko ri volt a dur vás ko dás és az obsz ce ni tás.

Az al kal mi tár sal gó kat to váb bi al cso port ok ra le he tett bon ta ni. Volt, aki csak ki pró-
bál ta a tár sal gót, vagy csak na gyon rit kán né zett be; vol tak, akik kez dő ként még 
nem is mer ték a bel ső kör szo ká sa it, s ma guk hoz a bel ső kör höz tar to zó kat sem, 
il let ve a har ma dik al cso port ba vol tak so rol ha tók azok, akik nem be szél get ni lép tek 
be a tár sal gó ba, ha nem tény le ge sen vagy szín leg, poénkodás ból szex part nert ke res-
tek. Ez utób bi ak kö zött rit kán elő for dul hat tak olya nok, akik egyéb ként a bel ső kör höz 
tar toz tak, és vicc ből ír tak be szexüzeneteket – de ilyen al kal mak kor so ha nem meg-
szo kott ne vü kön je lent kez tek be.

 2  A c6 a chat rö vi dí té se.
 3  Mind annyi uk nak kö szö nöm a se gít sé get, kü lö nö sen „Dark sun”- nak, aki se gí tett föl ven ni a kap cso la tot a 

töb bi ek kel.
 4 „Fiú vagy lány vagy, hány éves vagy, hol lak sz?”
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BEL SŐ KÖR

A rend sze re sen be szél ge tők cso port já ban, az elő ző től el té rő en, az össze tartozás 
kü lön bö ző szim bó lu ma it le he tett föl fe dez ni. Ilyen volt min de nek előtt a kö szö nés. A bel-
ső kör tag jai egy min den ki nek szó ló ál ta lá nos kö szön tés után név sze rint üd vö zöl ték 
az is me rő sö ket – ezt a kö szö nést több sé gük el vár ta, de leg alább is, ahogy adat köz lő-
im fo gal maz tak, „jó le sett” ne kik. Ugyan ez volt jel lem ző a ki lé pés kor va ló el bú csú zás ra 
is – a tény le ges ki lé pés előt ti bú csúz ko dás így akár ne gyed órá ig is el tart ha tott.

Egy má sik cso port azo no sí tó a név hasz ná lat volt. A bel ső kör höz tar to zók leg in-
kább a meg szo kott ne vü kön je lent kez tek be, hi szen a cso por ton be lü li ek szá má ra 
azo no sít ha tó ak sze ret tek vol na ma rad ni. A meg kér de zett nyolc ból mind össze ket ten 
vol tak, akik pár hu za mo san – akár ugyan abban az idő ben – több ne vet is hasz nál tak, 
a töb bi ek min dig ugyan az zal a név vel jelent keztek be. Ha eset leg „rö vid” és „hosszú” 
ne vet is hasz nál tak (az el ső há rom, a má so dik több be tű ből áll), ak kor a két név föl-
ismer hetően össze tar to zott. Akik több ne vet hasz nál tak, azok nak is volt azon ban 
egy „iga zi” ne vük, az, ame lyi ken a több ség is mer te őket, s az al ter na tív ne ve ket 
ak kor hasz nál ták, ha pél dá ul ke res tek va la kit a WAP-on, de má sok kal nem volt ked-
vük vagy ide jük be szél get ni.

A WAP há rom ka rak ter ből ál ló név be írá sá ra kí nál föl le he tő sé get, de egy bi zo-
nyos trük kel el ér he tő, hogy en nél több be tű ből ál ló név vel je lent kez zen be va la ki. Ez 
a „hosszú név” a meg fi gye lé si idő szak ban pri vi lé gi um nak szá mí tott, a „ré gi mo to ros-
ság”, a bel ső kör höz tar to zás je le volt. A „hosszú név” azért volt er re al kal mas, mert 
a meg szo kott há rom be tűs be je lent ke ző ne vek mel lett na gyon föl tű nő és na gyon kí vá-
na tos is volt a WAP el ső idő sza ká ban: a hosszabb név szel le me sebb le he tett, és 
az iden ti tás ki fe je zé sé re al kal ma sabb volt, mint a há rom be tűs ne vek. Ép pen ezért 
a trük köt is me rők nem is árul ták el má sok nak, ho gyan kell hosszú ne vet lét re hoz ni: 
az új be szél ge tők kö zül na gyon so kan rá kér dez tek, ho gyan gyárt hat ná nak ők is 
ilyet ma guk nak, ilyen kor min dig ki té rő vá laszt kap tak. Adat köz lő im kö zül mind össze 
ket ten hasz nál tak ki zá ró lag rö vid, há rom be tűs ne vet, ők ket ten vol tak azok, akik az 
in ter jú ké szí té se kor a leg rö vi debb ide je jár tak a WAP-tár salgóba.

Meg kér dez tem azt is, mi lyen gyak ran for dult elő, hogy nem a va ló di ne mü ket, élet-
korukat, lak he lyü ket vagy fog lal ko zá su kat ad ták meg adat köz lő im, ha má sok ezek re 
rá kér dez tek. Öten mond ták azt, hogy so ha nem for dult ilyen elő; ket ten ad tak már 
meg ha mis élet kort, egy pe dig ha mis lak he lyet, de mind annyi an csak rit kán él tek 
ez zel a le he tő ség gel.

A kez dők re, al kal mi cse ve gők re és ki zá ró lag part ner ke re sé si cél lal be je lent ke zők-
re az volt jel lemző, hogy pá rok ban be szél get tek egy más sal – ilyen kor tu laj don kép-
pen nyil vá nos és per sze ano nim SMS-ezés zaj lott kö zöt tük. A bel ső kör tag ja i ra 
ez zel szem ben az volt jel lem ző, hogy min den je len lé vő is me rő sük kel be szél get tek: 
min den meg kér de zett azt mond ta, hogy egy szer re több em ber rel is tár sal gott; ál ta lá-
nos, hogy nem pár hu za mo san zaj ló pár be szé de ket, ha nem több sze rep lős be szél ge-
té se ket foly tat tak egy más sal. A meg kér de zet tek kö zül hár man je lez ték, hogy olyan 
be szél ge té sek be is be szok tak kap cso lód ni, ahol csak az egyik részt ve vőt is me rik. 
Így nem meg le pő, hogy egyi kü ket sem za var ta, ha be szél ge tő tár sa ik raj tuk kí vül egy 
idő ben má sok kal is cse veg tek.

A cso port – ért he tő en – ér zé keny volt vi szont ar ra, ha má sok meg za var ták a tár-
sal gá su kat. Vala mennyien azt mond ták, hogy az ún. „klónozás” bosszan tot ta őket 
leg in kább – klónozás nak azt ne ve zik, ami kor va la ki tu da to san egy már bent lé vő 
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ne vén jelent kezik be, és an nak a ne vé ben ir kál több nyi re trá gár, a be szél ge tő tár-
sa kat sér te ge tő szö ve ge ket. Ők ma guk nem klónoz tak má so kat, il let ve egyi kük „a 
rend hely re ál lí tá sát” kí sé rel te meg időn ként az zal, hogy ma gát a klónt klónoz ta. A 
klónozást an nak el le né re ide gesítőnek ta lál ták, hogy va la mennyi en azt vá la szol ták, 
meg tud ták kü lön böz tet ni va ló di be szél ge tő tár sa i kat a klónok tól.5

A trá gár ko dó, dur va üze ne tek író i ra a több ség rá szólt, hogy hagy ja ab ba az ilyen 
tar tal mú meg jegy zé sek írá sát, vol tak olya nok is, akik egy sze rű en fi gyel men kí vül 
hagy ták az ilyen üze ne te ket. A szexüzeneteknek a meg kér de zet tek ugyan ak kor nem 
tu laj do ní tot tak kü lö nö sebb je len tő sé get: ezt a faj ta „szó ra ko zást” va la mennyi en fi a-
ta lok, ka ma szok vagy akár idő sebbek hülyés kedé sének te kin tet ték. Ez a tü re lem 
egyéb ként azért is ér de kes, mert az üze ne tek elég nagy szá zaléka ilyen tar tal mú 
volt, el mé le ti leg za var hat ta vol na a tár sal gás ban részt ve vő ket, hi szen – kü lö nö sen 
a tár sal gá si csúcs idő ben – „meg ter hel te” a WAP-ot.

A cso port nyi tott nak volt ne vez he tő: né gyen mond ták, hogy gyak ran szok tak 
ismeret lenekkel beszél getést kez de mé nyez ni, hár man időn ként szin tén tet tek ilyes-
mit, de job bá ra csak ré gi is me rő se ik kel cse veg tek, s mind össze egy meg kér de zett 
mond ta azt, hogy leg in kább csak a ré gi is me rő se i vel be szél get. Mind annyi an vá la-
szol tak azon ban azok nak az ismeret lenek nek, akik meg szó lí tot ták őket. Né gyen 
nem em lí tet tek sem mi lyen ki zá ró okot, ami mi att ne beszél tek vol na va la ki vel; egyi-
kük in kább csak 17 év fö löt ti ek kel szo kott tár sa log ni; egy adat köz lő úgy nyi lat ko zott, 
hogy ho mo sze xu á li sok kal nem szí ve sen cse veg ne, egy pe dig azt, hogy azok nak 
nem vá la szol, akik durvás kod nak, trá gár kod nak.

FÜG GŐ SÉG?

Va la mi fé le addik ció ma guk sze rint a meg kér de zet tek sze rint is ki ala kult: va la-
mennyi en azt mond ták, hogy WAP-os éle tük ben vol tak olyan sza ka szok, ami kor 
min den nap vagy csak nem min den nap be lép tek a tár sal gó ba. A meg kér de zet tek 
egy- e gy be je lent ke zés kor – ha nem csak va la kit meg ke res ni lép tek be – leg alább 
egy órát töl töt tek a tár sal gó ban. Né gyen vá la szol ták, hogy akár nyolc órát is be szél-
get tek egy- e gy al ka lom mal, egyi kük pe dig sa ját be val lá sa sze rint ál ta lá ban há rom és 
tíz óra kö zöt ti idő tar ta mot volt benn egy szer re. Volt olyan, aki köl csönt vett föl, hogy 
ki tud ja fi zet ni a WAP-on töl tött idő nek kö szön he tő en bor sos te le fon szám lá ját, de ő 
is, a töb bi ek is azt mond ták, hogy több ször és kü lö nö sebb ne héz ség nél kül „le áll tak” 
már, ha nem volt pén zük a chatelésre – vagy ami kor egy sze rű en meg un ták.

A cso port tag jai va la mennyi en azért vagy azért is jár tak a tár sal gó ba, mert „jó volt 
be szél get ni az is me rő sök kel”; öten azért is, hogy új is me ret sé ge ket kös se nek; ugyan-
ennyi en una lom űző nek is te kin tet ték a WAP-os tár sal gást; né gyen ok nak je löl ték meg 
azt is, hogy ha rossz ked vük volt, ak kor a tár sal gás se gí tett meg szün tet ni. Egyi kük 
ki emel te, hogy fe szült ség ol dás képp is ki vá ló nak ta lál ta a WAP-os tár sal gást.

Azt is meg kér dez tem, elő for dult-e már, hogy ami kor rossz kedv ük volt, ak kor meg-
vi gasz tal ta őket va la ki a WAP-on, il let ve volt-e már pél da ar ra, hogy ők vi gasz tal tak 
meg va la kit. Ha tan azt vá la szol ták, hogy mind két eset re volt pél da; egy adat köz lő 
mond ta azt, hogy őt még nem vi gasz tal ták meg, de ő má so kat igen; egyi kük pe dig 
úgy nyi lat ko zott, nem tud ja, ne ki si ke rült-e már meg vigasz talnia má so kat, de az ő 
rossz kedv ét mu lasz tot ták már el így.

 5 A kö szö nés ről és a klónozás ke ze lé sé ről rész le te seb ben l. Rit u per 2001.
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Úgy tű nik, a mo bil te le fon tól va ló füg gő ség azok ban ala kul ki, akik egyéb ként is 
ve szé lyez te tet tek bár mi lyen füg gő ség ki ala ku lá sá val kap cso lat ban, s ke ve sebb 
ne ga tí vu ma, ugyan ak kor több po zi tí vu ma van, mint más faj ta füg gő sé gek nek (Bu da 
2001). In ter jú ala nya im va la mennyi en egyet ér tet tek ab ban, hogy az ő „füg gő sé gük” 
nem ma gá nak a te le fon nak, a tech ni kai esz köz nek, s nem is a WAP-nak mint le het-
sé ges kom mu ni ká ci ós csa tor ná nak szól, ha nem azok nak a kap cso la tok nak, em be-
rek nek, akik kel a te le fon, il let ve a WAP tár sal gó ja össze kö ti őket.

AMI KOR A VIR TU Á LIS KÖ ZÖS SÉG VA LÓ DI VÁ VÁ LIK

Az írás cí mé ben az a kér dés sze re pel, hogy ala kul hat-e va ló sá gos sá a vir tu á lis 
kö zös ség. A be szél ge té sek meg fi gye lé sé ből ki tűnt, hogy a WAP-on be szél ge tők egy 
ré sze már ak kor sem csak vir tu á lis kö zös sé get al ko tott, ami kor a WAP-on, s nem sze-
mé lye sen be szél get tek egy más sal. Tud tak egy más ma gán éle ti hát te ré ről, gond ja i ról, 
azok ról a hét köz na pi ese mé nyek ről, ame lyek is me rő se ik nek fon to sak vol tak: a bel ső 
kör höz tar to zók üze ne tei tény le ges tar tal ma kat is kö zöl tek. Gyak ran rá kér dez tek bi zo-
nyos, az elő ző na pok ban át be szélt ese mé nyek re, a má sik han gu la tá ra. Egy ér tel mű en 
ki de rült ezek ből a szö ve gek ből, hogy a be szél ge tők már meg fe le lő kö zös elő is me ret-
tel ren del kez nek egy másról ah hoz, hogy a sze mé lyes is me ret ség re ala pu ló tár sal gás-
ra jel lem ző tar talmi ele mek is meg je len je nek üze ne te ik ben. A tar ta lom elem zé se ar ra 
utalt, hogy a bel ső kör höz tar to zók kö zül elég so kan va ló ban ta lál koz tak már sze mé lye-
sen is, vagy akár hogy egy-két órá ja, eset leg csak né hány per ce vál tak el egy más tól.

Az in ter júk ból ki de rült, hogy a meg kér de zet tek nek ál ta lá ban öt-tíz olyan is me rő sük 
van, akit a WAP-on is mer tek meg, és aki vel va la mi lyen rendszeres séggel tar tot ták 
is a kap cso la tot. Több sé gük kel nem csak a WAP-on, ha nem más csa tor ná kon, el ső-
sor ban te le fo non és SMS-ben, eset leg ímél ben is ke res ték egy mást, és nem eggyel 
sze mé lye sen is szok tak ta lál koz ni. Öten mond ták azt, hogy a sze mé lyes ta lál ko zá-
sok ed dig nem igen okoz tak ne kik csa ló dást; ket ten vá la szol ták, hogy kel le met le nül 
és kelleme sen is csa lód tak már a be szél ge tés sze mé lyes sé vá lá sa kor, és csak egy 
adat köz lő mond ta, hogy ne ki gyak ran okoz tak csa ló dást a sze mé lyes ta lál ko zá sok – 
el ső sor ban azért, mert az il le tő kül se je nem olyan volt, mint ami lyen nek el kép zel te.

Meg kér dez tem adat köz lő i met ar ról is, hogy el kép zel he tő nek tart ják-e bi zo nyos kap-
cso lat tí pu sok ki ala ku lá sát a WAP-on; tud nak-e ró la, hogy van ilyen, vagy eset leg már 
át is él tek ilyet; il let ve hogy ne he zen el kép zel he tő nek tart ják-e az em lí tett kap cso la-
tok ki ala ku lá sát. A kapcsolat típusok a kö vet ke zők vol tak: la za is me ret ség; ha ver ság; 
ba rát ság; mély, szo ros ba rát ság; sze re lem; tar tós pár kap cso lat; il let ve együtt élés 
vagy há zas ság. Egy ki vé tel lel min den ki azt ír ta, hogy la za is me ret ség be, ha ver ság ba 
és ba rát ság ba ő ma ga is ke ve re dett már a WAP-on; né gyen a mély, szo ros ba rát sá gig, 
to váb bi egy vá lasz adó a sze re le mig, egy má sik pe dig a tar tós pár kap cso la tig is el ju-
tott. He ten tud nak olyan együtt élés ről vagy há zas ság ról, mely a WAP-on kez dő dött, 
és a nyol ca dik adat köz lő is el tud ja kép zel ni, hogy le het ilyen. Egy adat köz lő azt is 
em lí tet te, hogy egy WAP-os kap cso lat ból ki nőtt há zas ság ban már gye rek is szü le-
tett. Hár man gon dol ják úgy, hogy a WAP-társalgóban in du ló kap cso la tok tar tó sab bak 
le het nek, mint a sze mé lye sen kez det tek, még pe dig azért, mert ilyen kor nem a kül ső 
szá mít a meg is mer ke dés kor. Öten mond ták azt, hogy ha a tár sal gó ban már össze ba-
rát koz tak va la ki vel, ak kor mind egy, hogy az il le tő ho gyan néz ki.

A WAP-on kö tött is me ret sé gek egy idő után te hát sze mé lyes ta lál ko zás sal is foly ta-
tód tak. A „két ol da lú” ta lál ko zá sok mel lett több ször ke rült sor cso por tos ta lál ko zók ra 
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is. Egy idő ben több, a WAP-on nyil vá no san meg hir de tett WAP-bulit ren dez tek – ez 
olyas mit je lent, hogy a részt ve vők egy meg adott he lyen, pél dá ul ét te rem ben ta lál koz-
tak és be szél get tek egy más sal. A bel ső kör höz tar to zók „zárt bu li kat” is szer vez tek, 
ezek ről ér te lem sze rű en csak a cso port hoz tar to zók tud tak, és ál ta lá ban hosszas 
be szél ge té se ket je len tet tek va la me lyik ük la ká sán.

Elég gyak ran elő for dult a bel ső kör tag ja i val, ha az egy más sal vál tott SMS-ekből 
vagy te le fon be szél ge té sek ből ki de rült, hogy fi zi ka i lag kö zel van nak ép pen egy más-
hoz, ak kor együtt ebé del tek; vagy kö zös uta zást szerveztek. Az is egy ér tel mű en 
ki de rült az in ter júk ból, hogy a bel ső kör höz tar to zók nem egyéb kap cso la tok 
he lyett kö töt tek is me ret sé get a WAP-on: volt tár suk, vol tak ba rá ta ik, ki egyen sú lyo-
zott csa lád ban él tek, a WAP te hát nem pót szer volt szá muk ra, ha nem a kapc so lat-
fölvé tel új mód ja.

ÖSSZEG ZÉS

A WAP-on foly ta tott tár sal gá sok vizs gá la tá ból ki de rült, hogy az al kal mi, el ső sor-
ban una lom űzés ként foly ta tott, fel szí nes cse ve gé sek mel lett a WAP al kal mas ar ra, 
hogy va ló di és sok szor sze mé lyes sé is vá ló kap cso la to kat, kö zös sé ge ket ala kít sa-
nak ki raj ta ke resz tül. A WAP-on ki ala kult kö zös ség lé nye gé ben ugyan azo kat a 
nyel vi sa já tos sá go kat hasz nál ta tag jai meg kü lön böz te té sé hez, amit más, sze mé-
lye sen szer ve ző dő kö zös sé gek: meg ha tá ro zott be széd szo ká so kat (a kö szö nés 
rí tu sa it), ne he zen ki für kész he tő azo no sí tót (a „hosszú név” hasz ná la tát), tar tal mi 
uta lá so kat a kö zös elő is me re tek re.

A WAP a kö zös ség tag jai szá má ra nem a sze mé lyes kap cso la to kat he lyet te sí tő 
pót lék, ha nem a sze mé lyes kap cso la tok ki ala kí tá sá nak egy új csa tor ná ja volt. Ta lán 
va la mi na gyon ha son ló ról van itt szó, mint ami lyen funk ci ót a szleng lát szik be töl te-
ni a nagy vá ro si ti né dzser ban dák éle té ben: ne ve ze te sen hogy a Csányi (1999) ál tal 
„egy ta gú cso port nak” ne ve zett lé te zé si mó dot el vi sel he tet len nek érez ve új já szer ve-
ződ nek – most már a hely hez kötött ség rész le ges vagy tel jes ki ik ta tá sá val – az el sőd-
le ges em be ri cso por tok mai vál to za tai. Az új, ál lan dó el ér he tő sé get biz to sí tó tech-
no ló gi ák se gít sé gé vel zaj ló kom mu ni ká ció nyel vi elem zé se nem ad okot ar ra, hogy 
fél jünk az új kom mu ni ká ci ós csa tor nák tól (Sán dor 2001); sok kal in kább az zal biz tat, 
hogy az in for má ci ós tár sa da lom vissza hoz hat ja azo kat a szo ros em be ri kap cso la to-
kat, ame lye ket az ipa ri tár sa dal mak ban – jó részt az írás be li ség in do ko lat la nul nagy 
presz tí zsé nek kö ve tez té ben – nél kü löz nünk kel lett (Sán dor 2002).
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