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ME.fotográﬁa
Jelen lapszámunkat a kolozsvári Minerva Művelődési Egyesület sajtófotó-archívumából származó fényképekkel illusztráltuk.
A kommunista rendszer idején és a rendszerváltás első éveiben készült felvételek közül azokat választottuk ki a 2018/1-es ME.dok számára, amelyek mezőt,
mezőn folyó gazdasági stb. tevékenységeket ábrázolnak.
A képaláírásokban a
http://www.photoarchive.minerva.org.ro/Hu/
weboldalon található fénykép-azonosítókat közöljük, amelyek sok esetben
nagyban hozzájárulnak a fotók dokumentáris értékének növeléséhez. Viszont sok
esetben, sajnos, még nem sikerült visszakeresni a fotók metaadatait.
A teljes gyűjteményről a Tibori Szabó Zoltán által írt, a ME.dok 2016/1-es
számában közölt tanulmány (A kolozsvári Minerva sajtófotó archívuma) szolgál
részletesebb információkkal.
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Különbözőségek ‒ generációs
vagy társadalmi egyenlőtlenségek
‒ a társadalmi tőke online
összetevői
BAUER BÉLA–DÉRI ANDRÁS
BAUER BÉLA
Szociológus, főiskolai docens /sociologist, associate professor
Századvég Politikai Iskola Alapítvány / Századvég Political School Foundation

E-mail: bauer@szazadveg.hu

DÉRI ANDRÁS
PhD, szociológus / sociologist
ELTE / Eötvös Loránd University
E-mail: deriand.elte@gmail.com
Abstract (Diﬀerences – Generational or Social Inequalities – the Online Components of the Social Capital)
The past two decades have accelerated the transformation of communicational channels and thus connections between
people have changed, too. The emergence of online platforms has fundamentally changed typical forms of creating and
maintaining connections. Internet users (especially young internet users) are less and less likely to avoid adding an online
dimension to their connections, should it mean a new channel for already existing connections, or forming new ones. The
previous years have led to a signiﬁcant change in young people’s lives. These changes indicate the formation of a new culture,
because at the same time when communicational spaces were rearranged, forms of culture consumption and transmission
have changed, too. The youth culture that emerged in the mid-20th century has – through the reactions to technological
changes – become a new culture by the 21th century, that reorganizes and reinterprets traditional forms.
Keywords new media, new culture, social capital, digital inequalities, attitudes
Rezumat (Diferenţe - inegalităţi generaţionale sau sociale - componentele online ale capitalului social)
Ultimele două decenii au accelerat transformarea canalelor de comunicaţii și astfel conexiunile dintre oameni s-au
schimbat și ele. Apariţia de platforme online a schimbat în mod fundamental forme tipice de creare și menţinere a conexiunilor.
Utilizatorii de internet (în special tinerii utilizatori de internet) sunt din ce în ce mai puţin probabil să evite adăugarea unei
dimensiuni on-line la conexiunile lor, care ar însemna un nou canal pentru conexiunile pe lângă cele deja existente sau
formarea unor noi conexiuni. Anii precedenţi au condus la o schimbare semniﬁcativă a vieţii tinerilor. Aceste schimbări indică
formarea unei noi culturi, deoarece, în același timp, când spaţiile comunicaţionale au fost rearanjate, s-au schimbat și formele
de consum și transmitere a culturii. Cultura tinerilor care a apărut la mijlocul secolului al XX-lea - prin reacţiile la schimbările
tehnologice - a devenit o nouă cultură a secolului XXI, care reorganizează și reinterpretează formele tradiţionale.
Cuvinte cheie media nouă, cultura nouă, capitalul social, inegalităţile digitale, atitudinile
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Társadalmi kapcsolatok az offline térben
Az elmúlt két évtized felgyorsította a kommunikációs csatornák átalakulását, megváltoztatva ezzel a kommunikáció évszázadok, illetve évtizedek óta kialakult, hagyományosnak mondható formáit. Ebből fakadóan megváltozhattak
az emberek közötti kapcsolatok is. Az online platformok1 megjelenésével2 a tipikus kapcsolatteremtési és fenntartási módok gyökeresen megváltoztak. Az
internethasználók (főleg az internethasználó fiatalok) egyre kevésbé tudják kikerülni a kapcsolataik online dimenzióba emelését, jelentse ez akár a már meglévő
kapcsolatok fenntartásának új csatornáját, vagy akár új kapcsolatok kialakítását.
A tanulmányban arra próbálunk válaszokat keresni, hogy melyek azok a momentumok, amelyek ezen jelenségeket alátámasztják, és miként értelmezhetők az újmédia keretezte társadalmi változások.
A különböző társadalmakban élők számára fontos – a kapcsolattartások
szempontjából is –, hogy kapcsolataik milyenségét különböző társadalmi helyzetek mentén rögzítsék. Az intézményesült kapcsolati formák térben és időben is eltérő módon értelmeződhetnek. Példaként említhető az együttélések elfogadása: az azonos neműek párkapcsolatainak kultúránként változó ütemű
inkorporálódása a hagyományos kapcsolati keretekbe. A magyar társadalomban bekövetkező együttélési változásokat talán az reprezentálja leginkább, ahogyan az együttélésekhez való viszony változott. Ma az élettársi kapcsolatok elfogadottsága azonos a házasságokéval. A kapcsolatok elfogadása tehát tükrözi a társadalmak „állapotát” is. Ezek – a hétköznapi tudáshoz kapcsolódó3 – ismeretek
megkönnyítik az emberek közötti kommunikációt, kapcsolati hálójukba ágyazzák azt. Olyan fogalmak, mint a család, a barátság, a haverság, a szerelem, a legtöbb társadalmi szereplő számára információval bíró tartalmat hordoznak, azonban ez a tartalom nem feltétlenül igazodik a tradicionálisan kialakult, olykor normatív jelentéshez. Ezeknek a kapcsolatoknak a szerepét az elmúlt időszakokban
is kiemelt fontossággal kezelte a szakirodalom, és olykor az individualizáció (ld.
pl. Giddens, 1994), máskor (ezzel szemben) a közösségi szerveződés átalakulása mentén (pl. Smart, 2007) igyekeztek a kapcsolati struktúrák változó mivoltára
reflektálni (Pahl–Spencer 2011, Albert–Dávid 2007; Csermely 2005; Fehr 1996). A
fiatalok életében az utóbbi években jelentős változások következtek be. Ezek a változások egy ’újkultúra’4 kialakulását is jelzik, hiszen a kommunikációs terek átrendeződésével egy időben átalakultak a kultúra befogadásának, továbbadásának
formái. A második ezredforduló nem csupán történelmi, hanem kulturális fordulópont is az európai, különösképpen a közép-európai társadalmak életében,
folyamataiban. A múlt század kultúrához köthető mérhető elvárásait a szociológiai szakirodalom egyrészt az objektivált, másrészt az intézményesített kulturális tőkével, ezek különböző megjelenési formáival írta le (Bourdieu 2000, 35–48.).
Az elmúlt évtized alapvetően változtatta meg a kulturális felhalmozáshoz
való viszonyt. Sokak számára háttérbe kerültek a könyvek, képzőművészeti alkotások, de a zenehordozók hagyományos (LP, CD) formái is. Új eszköz jelent
meg a fiatalok, így a társadalom kulturális fogyasztásának középpontjában: a számítógép (kicsit később pedig a további infokommunikációs eszközök). Korszakunk egyik sajátossága, hogy a fiatalok – kulturális szempontból – a 21. század6
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ban már nem csupán mintakövetők, hanem mintateremtőkké váltak. Ez a folyamat a 20. század közepén, a háború viselt nemzedékkel kezdődött, amely az irodalomban5 jelentkezett először, és a zenében folytatódott .Ebből fakadóan az az
„eszköz”, amely kezdetekben „csupán” lekötötte a fiatalok szabadidejének egy részét, ma meghatározza társadalmi és kulturális jelenlétüket is. A ’jelenség’ mára
a kulturális felhalmozásokat is átalakította. Feleslegessé válnak bizonyos hagyományos eszközök, tárgyak. Az azokat részben helyettesítő újak pedig az internet
segítségével érhetőek el. A felhalmozások átalakulása a tőkefelhalmozás egyéb aspektusait is nagyban érinti. „A tőkefelalmozásra irányuló internetes tevékenységek (pl. pénzügyi információk keresése, közügyekről való tájékozódás, munkaügyi segítségkeresés) növeli a lehetőségeket az offline világban, míg a rekreációs
célú internetes tevékenységek (…) kevésbé valószínű, hogy növelik a tőkemennyiséget” (van Deursen, van Dijk, és ten Klooster, 2015: 261). A társadalmi tőke aspektusairól később részletesen írunk.
Az „ellentmondások” – mint tudjuk – közkeletű témái a társadalomkutatásnak. Ezeknek többféle megközelítése is létezik. Lehetnek pl. „strukturális ellentmondások, amelyek a társadalmi szemléletek különbözőségéből fakadnak, illetve olyanok, amelyek a viselkedéssel szembeni várakozások mentén jönnek létre”
(Luhmann 2009, 383). Ezek kapcsán érdemes felfigyelni egy olyan jelenségre is,
amelyet több esetben figyelmen kívül hagy a mai társadalomtudományi megközelítés, ez pedig az ‘újműveltség’,6 ehhez kapcsolódóan az ’újkultúra’ és megjelenési közege az ’újmédia’ megjelenése, térnyerése. Álláspontunk szerint a fentebb
említett sajátosságok egy olyan kulturális változást idéztek (idéznek) elő, amelynek jelentősége a Gutenberg-galaxiséhoz mérhető. Hiszen az ‘újműveltség’ megjelenése „feleslegessé” tesz több olyan szempontot7, amely a könyvnyomtatás, a rögzített és nyomtatott szöveg elterjedésével meghatározó lett. Összehasonlíthatatlanná válnak a hagyományosnak mondható közönségmeghatározások is, hiszen
az egyidejűségnek ma egészen más értelmezési síkjai alakultak ki az internet eltömegesedésével, mint azt a korábbi definíciók alapján értelmeztük. Az internet
egyidejűsége alapvetően különbözik a hagyományos8 tömegkommunikációétól,
egyrészt – leegyszerűsítve – a virtuális tér lehetőséget ad reagálásokra, másrészt
ennek az egyidejűségnek a globális tér új közeget teremt (Beck 2005, 21) – elég
csak arra gondolni, hogy az angol nyelv és az újmédia közvetítő közege mint közvetítő nyelv miképp teszi lehetővé a (gyakran szubkulturális szinteken történő)
közönségek (virtuális) közösségekké szerveződését (ld. pl. Tófalvy 2011). Mindezen tendenciák másik oldala azonban az, hogy a megváltozott médiakörnyezet
megerősítheti a fennálló törésvonalakat, szilárdíthatja a szekértábor-logikát ellentétes álláspontok képviselői között (ld. pl. Lelkes, Sood és Iyengar, 2017).
Mindez azt jelenti, hogy a fiatalokhoz köthető és a 20. század közepén megjelenő ifjúsági kultúra – a technikai változásokra való reagálások mentén – a 21.
századra olyan ’újkultúrává’ vált, amely átrendezi, átértelmezi a hagyományosnak nevezett formákat (Tibori 2000; Bauer–Tibori 2002). Új társas tereket teremt
a virtualitásban, és még inkább átstrukturálja a kommunikációs tereket a társadalmi előnyökkel rendelkezők érdekei mentén. A kulturális értékekhez való hozzáférés módjában és ezen értékek mintázatának alakulásában a családi szocia7
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lizációnak olyan elemei is megjelennek, amelyek a technikai korszakváltás következményei. Többek között az, hogy már az ezredforduló idején rendelkezett-e a család számítástechnikai eszközzel, illetve – az akkori lehetőségek között – internetelérhetőséggel (Nemeskéri 2002 44–45; Laki–Szabó A.–Bauer 2001,
Bauer–Máder–Nemeskéri–Szabó A. 2003). Ezt a jelenséget akár virtuális szocializációnak is lehet értelmezni.9 Ennek a folyamatnak azonban több olyan kimenetele is lehetséges, amely felveti azt a kérdést, hogy
1. a virtualitás fiataljainak kulturális ismeretei, módjai értelmezhetőek-e
azoknak az ismereteknek a mentén, amivel az előző generációk rendelkeztek.
2. Feltehetőek, összehasonlíthatóak-e a 21. század első évtizedének végén
azok a kérdések, amelyeknek alapvető szempontjai közé tartozott a felhalmozott és objektivált kulturális tőke? Akkor, amikor a digitalitásba
születők számára ez a fajta felhalmozás már nem hordoz – a korábbiakhoz hasonlítható – értéket.
3. Értelmezhetőek-e azok a kérdések, amelyek a könyvek olvasásáról érdeklődnek, miközben figyelmen kívül hagyják, hogy megváltoztak az
olvasási körülmények és szokások, a fiatalok egyre nagyobb hányada olvasási ’élményeit’ a neten találja meg, de a hagyományos olvasás médiumai is folyamatos átalakulásban vannak: korábban az e-olvasók adventjét feltételeztük10, jelenleg úgy tűnik, az e-olvasók elterjedését a tabletek
és növekvő mértékben az okostelefonok olvasási célú használata megállította11. Míg a fiatalok egymás közti interakcióiban értékként számon tartott cselekvésekre a virtuális értelemben legfeljebb csak bevándorlóként
aposztrofált12 idősebb generáció – ismeretek hiányában – nem tud reflektálni, miután ezen ’jelenségek’ nem kódolhatóak az ismereteik mentén.
Alapvető fogalmak
’Újkultúra’: a világháló kiteljesedésével megjelenő ’újkultúra’ fogalmával azt
a jelenséget értelmezhetjük, amely az egyéni szociális és a nyilvános társas élet területén végbemenő sajátos változások (ld. az internet terjedését és a virtuális terek
„eluralkodását”) mentén módosítja azokat a kódrendszereket, amelyeket a szülők-nagyszülők rájuk örökítettek.
’Újműveltség’ alatt a továbbiakban azt a jelenséget értjük, amelyben az
objektivált kulturális javak felhalmozása háttérbe szorul, és helyét és szerepét a
digitális eszközökön keresztül (gyakran az interneten) hozzáférhető ismeretek
váltják fel. Amelyek alapvetően meghatározzák a különböző ’kulturális’ élmények, ismeretek befogadását.
’Újmédia’ alatt pedig azt, hogy a közönség évszázadok alatt kialakult szerepével szemben kialakult a ’cybertér’, amelyben a gép és az ember folyamatosan
összekeveredett (Briggs–Burke, 2012:310). Forgó Sándor (2017) értelmezésében
„az újmédia fogalma nem csupán egy korszak (modern, poszt- és késő modern)
kronologikusan fejlődő médiakörnyezet (offline, online eszközök és hálózati alkalmazások) változatait jelenti, hanem az adatbázislogikán alapuló felhasználói
8
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(civil) tartalomszervezés/előállítás egyéni és közösségi lehetőségét is, melyben a
narratívaalkotás sajátos egyedi változatai jelennek meg”. (Forgó 2017: 14–15.)
A társadalom és az interakció különböző szociális rendszerek. A társadalom
biztosítja a kommunikatív történések értelmezett, önreflexiókra (kistérségi sajátosságok is ideértendők) is építő zártságát. Ennek folyománya, hogy minden interakció számára kapcsolódóképes és befejezhető legyen a kommunikáció. Ebből
következően a társadalom nem működik aktualizált interakció nélkül, és interakció sem lehetséges a társadalom reakciói nélkül.
Az internet térhódítása, a napi szintű médiafogyasztásba való beépülése a fiatalok életében – függetlenül lakóhelyüktől és részben függően életkoruktól – sajátos átrendeződést eredményezett. 2004 és 2008 között csökkent a tévénézésre
fordított átlagos idő mind a hétköznapokon, mind pedig a hétvégéken. E csökkenés – természetesen – nem járt együtt a médiafogyasztásra fordított összidő
csökkenésével, hiszen a televízión „megspórolt” időt a számítógép és az internet
vette át, azzal a multitasking életformával együtt, amelynek lényege az elérhető kommunikációs csatornák és a különböző tartalmak kínálatának megsokszorozódásából fakadó folyamatos figyelemmegosztás, amely leginkább a fiatal korosztályokra jellemző. Bár 2012-ben átmenetileg a tv-nézés adventjét tapasztaltuk,
2016-ra a napi internethasználók aránya (88%) jócskán túlnőtt a napi televíziónézőkén (63%) 1 15-29 éves fiatalok körében. Ráadásul a „megkérdezettek ötöde (19
százalék) gyakran néz televízióadást a televíziókészülék mellőzésével, harmaduk
(32 százalék) a videotartalmakat zömmel nem lineáris televízióadás formájában
fogyasztja.” (Székely-Szabó 2016:61).
Ezek az új terek és a hozzájuk kapcsolódó más jellegű kommunikációs formák elsősorban a fiatal korosztályokat érintették. Prensky hívta fel először a figyelmet arra – közel másfél évtizeddel ezelőtt –, hogy a „mai diákok nem fokozatosan változtak a múltbéliekhez képest, nem csupán nyelvük, ruházatuk, (test-)
ékszereik vagy stílusuk változott, ahogyan korábban ez megtörtént a generációk illetve a különböző nemzedékek13 között. Fel kell hívnunk a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a generációk között megjelenő új viszonyra, kulturális szakadékra Margaret Mead14 már a huszadik század hetvenes éveinek a végen felhívja a figyelmet. Ezt a jelenséget hívhatjuk akár ’szingularitásnak’ is – olyan eseménynek, amely annyira megváltoztatja a dolgokat, hogy nincs visszaút. Ez az
úgynevezett ’szingularitás’ a digitális technológiák robbanásszerű megérkezése
és elterjedése, a XX. század utolsó évtizedeiben”. (Prensky 2001) Ennek a jelenségnek a „megjelenítőit” Prensky két módon nevezi meg: digitális bennszülöttként (digital natives)15, illetve digitális bevándorlóként (digital immigrants).16 Ez
a megközelítés (is) jól mutatja, hogy az információs térhez való hozzáférés módja alapján más jellegű hétköznapi gondolkodásmód kialakulását feltételezhetjük
(Schütz 2000). Prensky fogalompárja hosszú időre meghatározta az új médiák
használatával kapcsolatos gondolkodást, mind az elméleti kérdések, mind a terminológia terén. A jellemzően túlegyszerűsítő generációalapú elméleteket azóta
többen is kritikával illették, ezek közül talán a legmeghatározóbbak egyike Benett
és társai nevéhez köthető (ld. pl. Bennett et al. 2008), így a továbbiakban az online
9
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egyenlőtlenségek fogalmi keretét használjuk. Ezen alfejezetben az online egyenlőtlenségek két dimenziójára reflektálunk:
 előbb a társadalmi tőke online komponenseivel kapcsolatos eredményeket tekintjük át,
 majd az online szociabilitásról alkotott elméletet vizsgáljuk meg alaposabban.

A társadalmi tőke online komponensei17
A következőkben néhány jellemző megközelítésből szintetizálva, illetve korábbi elméleti és gyakorlati megfontolásokat (ld. Bauer–Déri 2011) továbbgondolva, egy lehetséges vázlatot vázolunk fel a társadalmi tőke online dimenziójának
lehetséges értelmezéséhez. A múlt század társadalmi tőkéhez köthető elvárásait a
szociológiai szakirodalomban – többek között – Bourdieu (2000, ill. 1978) fogalmazta meg: meghatározása szerint
„A társadalmi tőke az azon aktuális és potenciális erőforrások
összessége, a melyek a kölcsönös ismertségek vagy elismerés, többé-kevésbé intézményesült rendszeréhez, másként kifejezve olyan
erőforrásokról van szó, amelyek egy bizonyos csoporthoz való tartozáson alapulnak. Az egyes csoporttagok által birtokolt társadalmi tőke nagysága egyrészt azon kapcsolatok hálójának kiterjedtségétől függ, amelyeket ténylegesen mozgósítani tud, másrészt azon
másféle tőke nagyságától, amelyet azok birtokolnak, akikkel kapcsolatban áll. A csoporthoz való tartozás az egyén számára hitelképességet kölcsönöz, mert az egyes csoporttagok által birtokolt tőke
összessége mindannyiuk számára biztosítékul szolgál”. (Bourdieu
2000. 42.)
A társadalmi tőke fogalmának elterjedésében meghatározó szerepe volt
Coleman amerikai szociológusnak, aki szerint a „társadalmi tőke fogalma mint
a cselekvést elősegítő erőforrás a társadalmi struktúra bevezetését jelenti a racionális döntések paradigmájába. Véleménye szerint a társadalmi tőke az aktorok18
közötti kapcsolatok struktúrájában jelenik meg, ami bizonyos cselekvéseket segít
elő. Coleman a társadalmi tőke három formáját mutatja ki:
1.

A társadalmi tőke megjelenik kötelezettségek és elvárások formájában,
melyek a társadalmi környezet megbízhatóságán alapulnak.

2.

A társadalmi struktúra képessége az információáramlás biztosítására,
mely a társadalmi cselekvés alapját képezi.

3.

A megfelelő szankciók rendszerével megerősített hatékony normák jelenléte.

Az ezredforduló időszakában lezajlódó informatikai változások alapvetően
változtatták meg ezeknek a kapcsolódási formáknak a megjelenését, illetve erősségét – többek között – a személyes (offline) kapcsolatok gyengülésének a hatására19.
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Bennszülött egyenlőtlenségek
A társadalmi tőke online komponenseinek vizsgálata abból az előfeltevésből
indul ki, hogy az új technológiák használatával kapcsolatos generációs elméletek
túlegyszerűsítők, és több különbséget fednek el, mint amennyit megvilágítanak.
Ezzel együtt természetesen nem vitatható az életkor – akár meghatározó – szerepe az online aktivitásokban, azonban egy adott nemzedéken, generáción belüli eltérések, illetve az életkortól független tényezők figyelembevétele is szükséges.
Prensky eredeti elmélete szerint a digitalitásba születők 20 agyműködése úgy alakul, hogy jobban tudnak alkalmazkodni a digitális technológiákhoz, ezzel szemben az idősebb generációkhoz tartozó bevándorlók, legyenek akármilyen otthonosak is az számítástechnika világában, szükségszerűen „törik annak a nyelvét”. Az elmélet így két nagyon jelentős elemet hordoz magában, egyrészt hogy
a digitalitásba születők mindegyike az otthonossággal és a skillek magas fokával jellemezhető, másrészt pedig, hogy a „bevándorlók” szükségszerűen és megváltoztathatatlanul hátrányos helyzetben vannak a „bennszülöttekkel” szemben.
Megjegyzendő, hogy ez a megközelítés tipikusan az offline generáció(k) szemszögéből próbálja értelmezni a „jelenséget” oly módon, hogy az információs térhez való kötödést egy szempont mentén leszűkíti. Mint Helsper és Eynon (2009)
megjegyzik, ez nemcsak a technológiát használó fiatalokról alkotott kép túláltalánosításához vezet (ez mind a túlságosan optimista, mind a túlságosan peszszimista nézőpontok esetén veszélyes lehet), de a születési év priorizálása a technológiának való érintkezéssel és tapasztalattal szemben, az idősebb generációk
online bevonásáról való lemondáshoz is vezethet, legalábbis az generációs együttműködésre épülő tudásátadás, tanulás terén. Az online egyenlőtlenségek fogalmi
kerete, és az ehhez jól illeszthető társadalmitőke-elméletek éppen ezért árnyaltabban tudnak reflektálni a nem (feltétlenül és nem kizárólag) generációs alapú eltérésekre. Ez a felismerés mintegy fél évtizede került be a digitális közgondolkodásba, Helsper és Eynon idézett cikkén túl Hargittai Eszter és szerzőtársa
2008-ban digitális egyenlőtlenségek címmel publikált tanulmányában arra hívják fel a figyelmet (ld. Hargittai-Hinnant 2008), hogy a digitális szakadék második fokaként a képességek terén megfigyelhető egyenlőtlenségekre is érdemes figyelmet fordítani. Amerikai adatokra támaszkodva azt állapították meg, hogy az
internethasználati szokásokra, tapasztalatokra a végzettségnek nem volt meghatározó hatása (Hargittai-Hinnant 2008). Itt kell megjegyeznünk, hogy a jelenség
késletett módon jelenik meg azokban a társadalmakban, országokban, ahol az információs társadalom – amerikaihoz képest – később terjedt el, lett meghatározó.21
Társadalmi tőke megjelenése az online térben
A társadalmi tőke fogalmát tehát, mint jeleztük – Coleman nyomán –, többen a társas kapcsolatokban rejlő erőforrásként definiálálják 22, ez azonban ‒ elsősorban és meghatározó módon ‒ a társadalmi tőke személyes (offline) jellegét
hangsúlyozza. A téma meghatározó jelentőségű teoretikusa, Robert D. Putnam
gondolatai mentén a társadalmi tőkét más nézőpontból is érdemes megközelíteni.
Putnam kifejezetten kollektív jellemzőként írja le:
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„egyének közti kapcsolatokat, szoros társadalmi kapcsolathálókat, erős civil szervezeteket, valamint a kölcsönösség, a szolidaritás és a bizalom ezekből fakadó normáit, a különböző társadalmi
csoportok problémamegoldó-potenciálját” (Szántó–Orbán, 2005,
p. 57.).
Fontos szempont, hogy a kétféle megközelítés (mint Bourdieu definíciójánál is láttuk) nem zárja ki egymást, és a társadalmi tőke két meghatározó alkotórészének megjelenítése erre reflektál. Ezek a következők:
1. a társadalmi hálózat: baráti találkozók, látogatások, szomszédi kapcsolatok, társadalmi események, valamint
2. a civil elkötelezettség: közösségekben való részvételi hajlandóság, véleménynyilvánítás, tagsági viszonyok, választásokon való részvétel, stb.”
(Molnár 2003, p. 115.).
Az online térben megjelenő társadalmi tőke körvonalait két irányból érdemes megközelíteni. A hálózati tőke Czakó Ágnes és Sik Endre által leírt ‒ majd két
évtizedes definíciója ‒ (Czakó-Sik 1995) megfelelő kiindulási alapnak tekinthető
az online és nem online társadalmi tőke „közös nevezőre” hozásához. A szerzők
koncepciója szerint a hálózati tőke a kapcsolati tőke és a tudástőke koordinátái
mentén kirajzolódó tőkefajta ‒ amennyiben a nethasználattal kapcsolatos kompetenciákat a tudástőke részének tekintjük ‒, azaz a hálózati tőke kiaknázásának egyik módjaként értelmezhetjük az online közösségek világát (bővebben ld.
Bauer-Déri 2011). Szinte ugyanezt írja le, azonban már kifejezetten a technológiai
újításokra reagálva, Paul Resnick, aki társadalmi-technikai [SocioTechnical] tőkének nevezi azokat a jelenségeket, amelyek:
„a társas kapcsolatok és az információs és kommunikációs
technológiák produktív kombinációi (...) Ahogyan a tisztán társadalmi tőke esetén is, az erőforrások korábbi interakciók mellékhatásaiként halmozódnak fel. Az erőforrások állhatnak korábbi interakciók során létrehozott tárgyakból, vagy társas kötésekből és kifejlődött gyakorlatokból. (…) Az erőforrások »társadalmi‒technikai« természetűek, ha a létrehozásukhoz vagy felhasználásukhoz a
társas kapcsolatok és az információs és kommunikációs technológiák kombinációja szükséges”. (Resnick 2001, p. 250.)
Technikai tőkéről beszél Sarita Yardi is. Elméleti fókusza azonban eltér a
Paul Resnick által megfogalmazottaktól. Yardi szerint:
„[a] technikai tőke a társadalmi tőke egy olyan változata, amivel mérhető, mekkora hozzáférése lehet egy egyénnek azokhoz a
forrásokhoz, amelyek a hálózatának tagjaival való kapcsolatokba
ágyazottak (...) A technikai tőke a hálózatban található technikai
erőforrások rendelkezésre állására, és ezen erőforrások olyan jellegű mobilizálására utal, amely pozitívan hathat az információkhoz való hozzáférésre és a felfelé irányuló társadalmi mobilitásra”.
(Yardi 2009, p. 9.)
Bár Yardi mindezt kifejezetten a hálózatokban megnyilvánuló tecnikai‒
technológiai jellegű információ- és tudásáramlásra vonatkoztatja, a fő különbség
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azonban mégis az, hogy a kapcsolatok technológia közvetítette jellegét nem alapvető adottságként kezeli, hanem a technikai tőkét magyarázó tényezők közé a lehetőségek rendelkezésre állását is bevonja, így tőkeelmélete a digitális megosztottság paradigmájában is értelmezhető.
Álláspontunk szerint az online társadalmi tőke – tehát a társas kapcsolatok
– technológiai lehetőségek és azok felhasználási képességének produktív kombinációjaként írható le. Erre a továbbiakban is a (szélesebb körű értelmezési kereteket biztosító) hálózati tőke fogalmával utalunk.
Az eddig ismertetett elméletek úgy tekintenek az online térben realizálódó
társadalmi tőkére, mint amely természeténél fogva hozzáadódik az egyes egyének teljes társadalmi tőkéjéhez. Az online hálózatok eltérő kialakulási módja miatt azonban elhamarkodott lenne kijelenteni, hogy ez minden esetben így van, hiszen az online hálózatok (illetve legalábbis bizonyos válfajaik) jóval változékonyabbak lehetnek, mint a nem online-ok. Matthew Smith erre a jellegzetességre
reagál implicit affinitáshálózatokat (Implicit Affinity Networks) leíró koncepciójában (M. Smith 2011).
A szerző elsősorban a hálózati dinamika kvantitatív vizsgálatának megalapozásaként alkotta meg elméletét, amelyben elszakad a társadalmi hálózatok
„kapcsolatközpontú” megközelítésétől, és egy „egyénközpontú” szemléletet javasol. Ez annyit jelent, hogy
„az egyéneket társas cselekvőknek tekintjük, akiket tulajdonságok széles köre határoz meg, és a kapcsolatok kialakulását a tulajdonságok közötti hasonlóságok mozgatják. A hagyományos társadalmi hálózatokkal szemben, ahol a kapcsolódások [links] explicit kapcsolatokat fejeznek ki, a mi megközelítésünkben a kapcsolódások szigorúan a társas cselekvők közti affinitáson – vagy belső hasonlóságon – alapulnak, amely implicit és sokoldalú kapcsolatot hoznak létre. Az ennek eredményeképpen létrejövő hálózatokat
implicit affinitáshálózatoknak nevezzük. Mivel az egyének összetett lények, idővel változó attitűdökkel és viselkedésekkel, az implicit affinitáshálózatok lényegileg dinamikusak, és természetes módon alakulnak ki olyan tényezők mentén, mint a résztvevők kora,
foglalkozása, érdeklődései és életkörülményei.” (M. Smith 2011, p.
8.).
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy e megközelítés azt feltétételezi, hogy az
online hálózatok kialakulását – főleg az USA-ban – megelőzte a telefóniára épülő hálózatok kialakulása és működése, amelyben már jelen volt az online hálózatok bizonyos értelemben vett személytelensége. Azonban a telefónia hálózataiban – jellemzően – nem volt meghatározó a csak ezen a módon kötött ismeretség.
Az implicit affinitáshálózatokkal23 leírható tőkefogalom megismerése előtt
fontos jeleznünk, hogy ‒ véleményünk szerint ‒ ezt csak bizonyos korlátozásokkal fogadhatjuk el az online hálózatok jellemzőjeként. Ezen korlátok pedig többé-kevésbé megfelelnek a 2011-es tanulmányunkban elkülönített kétféle online
közösségi hálózat közül annak, amit akkor mikroblogjellegűnek neveztünk:24 „a
mikroblog jellegű közösségi platformok olyan online felületek, amelyek egyéni
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tartalmak létrehozásán alapulnak, és a kialakuló kapcsolatok irányítottak, azaz
ha én kapcsolódok valakihez (»követem«), ennek nem következménye, hogy az
a valaki is kapcsolódik hozzám. Ezek eltérnek a hagyományos blogoktól, mert
így „követők” és „követettek” tartós, reflektált és jól leírható hálózata alakul ki”.
(Bauer-Déri 2011).
Ezen a ponton azonban szükségesnek tartjuk a fogalmak további tisztázását, mert bár akkor is egyértelmű volt, hogy ezen kategóriák nem dichotómak,
az elmúlt évek fejleményei25 miatt érdemessé vált inkább olyan szemszögből tekinteni az online közösségi hálózatokra, amellyel a platformok változó természetét zárójelbe lehet tenni. Így tehát, ha a kapcsolódási módokból indulunk ki, akkor a különböző online felületektől függetlenül értelmezhetjük az érzékeltetni kívánt kettősséget. Kölcsönös ismeretségen alapuló online kapcsolódási módról beszélhetünk, ha a kapcsolat irányítatlan, kölcsönös beleegyezéssel jön létre és a
kommunikáció elsődleges célja tipikusan a kapcsolat fenntartása. Online tevékenységen alapuló kapcsolódási mód esetében a kapcsolat tipikusan irányított,
a kapcsolódás fenntartását pedig nem elsősorban a kapcsolatra irányuló kommunikációs funkciók mozdítják elő, hanem az üzenettel kapcsolatosak (például az
informativitás vagy az esztétikai megformáltság), tehát a (nem feltétlenül kölcsönös) érdeklődés a kapcsolat alapja.26
Ezek alapján látható, hogy a Matthew Smith szerint változó attitűdök alkotta
dinamikus hálózatok kifejezetten az online tevékenységen alapuló kapcsolódási
módok esetén jöhetnek létre. Ezekben a szerző szerint nem ragadható meg a társadalmi tőke önmagában, csak annak lehetősége. „A társadalmi tőke akkor növekedik valójában, ha az egyének tisztában vannak vele, azaz, amikor explicit és
szándékolt kapcsolatot létesítenek egymással”. (M. Smith 2011, p. 9.)
Az eddig megismert koncepcionális keretekkel így tulajdonképpen az online
társadalmi tőke felépülésének folyamatábráját kaptuk meg. Mint láttuk, az online
tevékenységen alapuló kapcsolatok önmagukban csak potenciálisan jelenthetnek társadalmi tőkét. Azaz: a kapcsolatban rejlő erőforrások a hálózat elemeinek
explicit reflexiói által bonthatók ki. Az irányított kapcsolatok világa csak akkor
konvertálható társadalmi tőkévé, ha a kapcsolatban rejlő erőforrásokat az érintett felek tudatosítják. Felmerülhet a kérdés, hogy miben különbözik akkor az
online tevékenységen alapuló kapcsolatokkal leírható hálózatok tőke mint erőforrás koncepciója egy „hagyományos” blogtól (vagy akár – a társadalmi tőke
egyik tipikus példáját, az álláskeresést felidézve – egy hirdetési újságtól). A kérdésre adandó válaszhoz először azt érdemes szemügyre venni, hogy a példánkban
említett hirdetési újság esetén nem beszélhetünk társadalmi hálózaton alapuló
erőforrásról, csak a kereslet-kínálat viszonyok (jó esetben) szerencsés találkozásáról. Általánosítva azt mondhatjuk, hogy az erőforrásként hasznosítandó tényező
áll az egyes egyén érdeklődési fókuszában. Egy online hálózat irányított kapcsolatai esetén azonban (példánkhoz visszakanyarodva) az adott lehetőség egy már
korábban is ismert, koherens online profi llal (homlokzattal) rendelkező aktorhoz
kötődik, aki adott esetben joggal várhatja el a hálózatába tartozóktól a korábbi tevékenységei által körvonalazott háttérinformációk implicit szem előtt tartását. Például egy egyetemi tanár Twitter-üzenete, melyben gyakornoki állást hir14
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det meg, jó eséllyel abból a háttér-feltételezésből indul ki, hogy követői számára ez
releváns információ, a követők pedig valószínűleg egy roppant szűkszavú üzenetből is sejtik, mivel kapcsolatos feladatokra kell a jövendőbeli gyakornoknak számítani. Általánosan fogalmazva tehát azt mondhatjuk, hogy ebben az esetben az
erőforrássá konvertálható kapcsolatot képviselő személy (vagy intézményi aktor)
az egyes egyén érdeklődésének tárgya.
A kölcsönös ismeretségen alapuló kapcsolódási mód esetén tehát a hálózati
tőke fent leírt fogalma jól körül tudja határolni a társadalmi tőke online komponensét. Ha a kapcsolat azonban online tevékenységen alapul, figyelembe kell vennünk, hogy az ilyen hálózatok jóval lazábbak és változékonyabbak, így csak a potenciális társadalmi tőkét tudjuk a hálózatok vizsgálata alapján felderíteni.
De miként lesz a potenciálisból tényleges? Erre a kérdésre Caroline
Haythornthwaite kötéselméleti elgondolásai adhatnak választ. A társas kötések
hagyományos elméleteinek alapvetése, hogy a kapcsolatoknak kétféle minősége
van. Erős (Putnam terminológiája szerint összekötő27) kötésről beszélhetünk a
gyakori interakciókkal és erős érzelmi elkötelezettséggel jellemezhető kapcsolatok esetén, míg a gyenge (áthidaló) kötés a lazább, ismerősi kapcsolatok jellemzője.
„A gyenge kötések sokkal nagyobb valószínűséggel létesítenek kapcsolatot
(képeznek hidat) az egymáshoz erős szálakkal kötődő személyek lokális csoportjai között, mint az erős kötések. A gyenge kötések ereje tehát abban rejlik, hogy az
efféle relációk a társadalmak egyébként fragmentált részei között teremtenek kapcsolatot, azaz integrálják azokat”. (Szántó–Orbán 2005, p. 61–62.)
Haythornthwaite (2005) már kifejezetten az online térre vonatkoztatva alkotta meg a kötésekre vonatkozó elméletét. A szerző, kutatócsoportok és távoktatásban részt vevő diákok körében végzett vizsgálódásai során azt találta, hogy
az erősebb kötések indikátorai együtt jártak a kommunikációs módok sokszínűségével. „Az erősebb kötésű párok jobban kihasználják a rendelkezésre álló médiákat” – ez a jelenség a „médiamultiplexitás” (Haythornthwaite 2005, p. 130.)28
Az ’újmédiák’ által lehetővé tett új kapcsolattartási formák ezenfelül a csoportokon belüli kapcsolatok alakulására is hatással vannak. „Egy új médium bevezetése egy csoportba (1) látens kötéseket hoz létre, (2) átformálja a gyenge kötéseket: újakat alakít ki és meglévőket bont fel, és (3) minimális hatása van az erős kötésekre”. (Haythornthwaite 2005, p. 136.) A látens kötések elméletének előfeltevése a személyes kapcsolatokat helyettesítő technológiák által létrehozott infrastruktúrák léte. Amennyiben ezek összekapcsolódnak a hozzájuk való csatlakozást
lehetővé tevő eszközökkel, megteremtődik a társadalmi hálózatok kialakulásának lehetősége.
„Ezen infrastruktúrák technikailag lehetővé teszik a kapcsolatok kialakulását, még ha ezek nem is aktiválódtak társadalmilag.
Ezek a technikai kapcsolatok biztosítják a látens közösségi hálózati kötéseket, amelyekkel olyan kötésekre utalunk, amelyek létrejötte technikailag lehetséges, de társadalmilag még nem aktiválódtak”.
(Haythornthwaite 2005, p. 137.)
15
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Így tehát gyenge kötések jöhetnek létre olyanok között, akik korábban nem
ismerték egymást, azonban ennek fordítottja is igaz lehet: ha az infrastruktúra
megszűnik, a gyenge kötések (függetlenül azok kialakulásának körülményeitől)
felbomolhatnak, ha a kapcsolattartás elsősorban azon keresztül zajlott. Gondoljunk csak bele, az online közösségi hálózatok egy-egy aktív felhasználójának kapcsolattartási költségeit mennyiben megnövelné, ha egyszer csak megszűnnének a
kapcsolattartást lehetővé tévő online platformok. Ez a példa azonban máris felvet
egy kérdést, amellyel Haythornthwaite 2005-ben még nem foglalkozhatott. Vajon elég-e a kapcsolódás technológiai lehetősége a látens kötések feltételezéséhez?
Mondhatjuk-e például azt, hogy a több mint 800 millió Facebook-felhasználó öszszességét látens kötések fűzik egymáshoz? Véleményünk szerint nem. A látens
kötések elméletét mindenképpen érdemes kiegészíteni egy szociális klauzulával.
Haythornthwaite ugyanis még nem reflektált arra a tényre29, hogy az online közösségi hálózatok elméletileg30 minden tag számára megteremtik a bármely más
taghoz való kapcsolódás infrastrukturális keretét. Mindazonáltal egyértelműnek
tűnik, hogy a közösségi oldalakon történő kapcsolatfenntartás és az online kialakítható kapcsolatok megemelték a lehetségesen fenntartható kapcsolatok számát, Barry Wellman (2011) amellett érvel, hogy a Robin Dunbar antropológus által meghatározott 150 fős csoportnagyság31, amely szerinte az emberek kognitív
képességeinek határát jelenti a kapcsolatok fenntartása terén, eleve túl alacsony,
de az internet ezzel együtt is a növeléséhez járul(t) hozzá (Wellman 2011). Anélkül tehát, hogy indokolatlanul beszűkítenénk a látens kötések fogalmát, érdemes
a technikai lehetőség mellé tenni a szociális megvalósulás lehetőségét is, azaz az
implicit affinitások és az online infrastruktúrák metszeteként lehet a legszerencsésebb újrafogalmazni a látens kötések meghatározását.
A társadalmi tőke online komponenseiről alkotott elméletünket tehát úgy
foglalhatjuk röviden össze, hogy a hálózati tőke és a látens kötésekben rejlő erőforrások mértékének és aktiválhatóságának kombinációja.

Online egyenlőtlenségek – néhány kutatási eredmény mentén32
Társadalmi tőke
A következőkben a társadalmi tőke online komponenseinek két specifi kus
tényezőjét mutatjuk be néhány releváns kutatási eredmény tükrében: a képességek, skillek 33 terén megfigyelhető egyenlőtlenségeket, valamint az attitűdökben tapasztalható eltéréseket. Még egyszer jelezzük, generációszemléletű megközelítés korlátait mindenképpen érdemes szem előtt tartani az adatok értelmezése során. A fiatal internethasználókkal kapcsolatos kutatások közül legfőképpen az internet biztonságával foglalkozók azok, amelyek egyértelműen és megkérdőjelezhetetlenül igazolják az online egyenlőtlenségek létét. Nem meglepő,
hogy a digitális bennszülöttek koncepciójának kritikája is főként ilyen kutatásokon nyugszik. Egy olaszországi kutatást összegző tanulmány szerzői amellett érvelnek, hogy a digitális bennszülöttek generációjáról beszélni téves és félrevezető, mert a digitális kompetenciák technikai-technológiai aspektusára korlátozza a vizsgálat tárgyát. A kutatók ehelyett egy három jártassági szint vizsgálatán
alapuló modellt vezettek be (Calvani et. al. 2012, pp. 799–800), amelyben a tech16
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nológiai (ICT-) tudás mellett a „magasrendű kognitív képességek” (ezek magukban foglalják a „képi és textuális adatok rendezésének és összekapcsolásának”, a
strukturált adatok rendezésének, és az információk felkutatásának képességét),
és az etikával kapcsolatos ismeretek (az internettel kapcsolatos személyiségi jogok [privacy] ismerete, mások tisztelete és a technológia szociokulturális implikációinak ismerete).
A kutatás érdekessége, hogy szemben a nagyobb kutatásokkal, a kutatók ebben az esetben objektív mércékkel, feladatokkal próbálták a fiatalok tudását megállapítani, nem hagyatkoztak önbevallásra – ez erénye és korlátja is a kutatásnak,
mert egyrészt ellenőrizhető tudásokon alapul, másrészt viszont a feladatokat a
kutatók jelölték ki, kérdéses, hogy a mindennapi internethasználathoz szükséges
valós kompetenciákkal mennyire vannak összhangban a feladatok. Mindenesetre az eredmények azt mutatták, hogy az olasz, 9–10. évfolyamot végző középiskolások a komplex számítógép-használat, az információk kritikai feldolgozása és
az internet potenciális kockázatainak kezelése terén közel sem alkotnak egységes
képet, és noha digitális „copy-paste” írástudás jellemzi őket, azonban az adatok
rendszerezésének és megbízhatóságuk megállapításának készsége csak nagyjából
felüknél tapasztalható (ld. Calvani et al. 2012).
A legnagyobb volumenű kutatás a fiatalok internethasználata terén kétségtelenül az EU Kids Online, ennek 2009 és 2011 között zajló második körében 25 országban, köztük Magyarországon végeztek 2010-ben kvantitatív adatfelvételt 9 és
16 éves közti gyerekek körében (ld. Lobe et al. 2011). Az eredmények két szinten
is jelzik az egyenlőtlenségeket: egyrészt az országok közti különbséget, melyek
nemcsak a technikai hozzáférés különbségeivel magyarázhatók, hiszen csak az
internethasználók körében is világos eltérések mutatkoznak országonként. Míg
a 11‒16 éves internethasználó gyerekek Finnországban a felsorolt nyolcból átlagosan 5,8 képességgel bírónak vélték magukat, a magyar gyerekeknél ez az átlag
csak 3,4, de ezen túl is látványos (és szignifikáns) eltérések vannak a különböző
országok között (ld. Livingstone et al. 2011). Másrészt az oktatási sajátosságok
különbözősége, azonban ez önmagában cáfolja a generációalapú elméleteket. Ha
csak a magyar adatokat nézzük (ld. Ithaka 2012), akkor is az látszik, hogy a 11‒16
éves internethasználó gyerekek 24%-a nem gondolta úgy, hogy többet tudna az
internetről szüleinél (Ithaka 2012:34).
Ságvári Bence (2011) az Ifjúság 2008 adatbázisán dolgozva a 20 és 29 év közti
fiatalok hat csoportját különítette el médiafogyasztás és internethasználat szempontjából (itt a szegmentálás alapja a hagyományos média- és kultúrafogyasztás
volt, az internethasználat magyarázó változóként jelent meg). A nagyvárosias, jómódú „digitális elit” (a fiatalok 22,2%-a) a közösségi média tartamainak fő generátora, „a csoport több mint fele szokott blogokon, fórumokon hozzászólni”.
(Ságvári 2011:270) Tehát nem meglepő módon az látszik, hogy a társadalmi tőke
online komponenseinek vizsgálatakor is érvényesül „az akinek van, annak adatik” elve (noha megjegyzendő, hogy ilyen téren az online tér némely szempontból
valóban demokratikusabb – ld. pl. Breindl 2010).
Mindazonáltal az „elveszett nemzedék” néven illetett csoport (akik a fiatalok 14,7%-át tették ki 2008-ban), akiket az inaktívok és munkanélküliek karakte17
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rizálnak (a csoport majdnem fele közülük kerül ki) jellemzően alacsony végzettségű, minimális kultúrafogyasztó tagjainak is 45 százaléka is számítógép-használó, „ami a teljes felnőtt korú népesség átlagát tekintve nem kirívóan alacsony
érték” (Ságvári 2011:274), internetet azonban csak ötödük használ. Ezen eredmények nemcsak a digitális egyenlőtlenségek azon aspektusára mutatnak rá, amelyek az internet-hozzáféréssel rendelkezők közti különbségeket karakterizálják,
hanem arra is, hogy az internet bizonyos területeken kifejezetten hozzá is járulhat
az egyenlőtlenségek növeléséhez, illetve azok újabb dimenziójaként tekinthető.
Kiberaszocialitás
A társadalmi tőke tehát skillek és használat terén jól megfigyelhetően szegmentálható online komponensekre bomlik, amelyek legalább részben tükrözik a
meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket. Van azonban egy ezen túlmutató dimenzió is, amelyre Zeynep Tufekci (ld. Tufekci 2012b) hívta fel először elméleti keretek
közé illesztve a figyelmet. Ez a dimenzió pedig az online közösségi aktivitáshoz
kapcsolódó attitűdöké. Tufekci egy skála két végpontján a „kiberaszocialitást” és
a „hiperszocialitást” vázolja fel, utóbbit az online közösségi kapcsolatfenntartás
szélsőséges felértékeléseként, előbbit az attól való távolságtartásként definiálja. A
kiberaszocialitás tehát
„[n]éhány ember képességének vagy akaratának hiánya abban,
hogy másokhoz a közösségi média által közvetítve úgy viszonyuljanak, mint ahogyan fizikai jelenlétükben tennék. A spektrum másik
végpontján a hiperszociálisak állnak, egy (kis) csoport, akik úgy
érzik, mélyebb kapcsolatot lehet kialakítani online módszerekkel,
mert így a külsőségek és az ezt kísérő lehetséges ítéletek nincsenek
jelen, és a párbeszéd uralhatja a találkozást a fizikai jellemzők helyett”. (Tufekci 2012b: 43).
Elméletének tesztelésére egy 14 itemből álló skálát hozott létre34, és kényelmi (tehát nem reprezentatív) mintáján nem talált korrelációt a kiberaszolcialitás
és az offline szociabilitás között, ezért személyiségjegyként tekint rá, és felveti annak a lehetőségét, hogy az online szociabilitás iránti attitűdökre a digitális szakadék (illetve különbségek) harmadik szintjeként tekintsük a hozzáférés és a képességek mellett (Tufekci 2012b).
A magyarországi helyzetről nem állnak rendelkezésre ilyen típusú, részletező eredmények, azonban az Európai Értékrendvizsgálat (EVS) 2008-as felvételén, a csak Magyarországon lekérdezett blokkban jelen volt néhány, az internettel
kapcsolatos attitűdre vonatkozó kérdés is.
A kérdésblokk kérdései közül témánk szempontjából a leginkább releváns a
következő állítással való egyetértés mértéke: Mennyire ért egyet azzal az állítással, hogy az internet végletesen szétszakítja az embereket egymástól? Nyilvánvaló,
hogy ezen kérdésből nem lehet a Tufekci által konceptualizált fogalmat rekonstruálni, azonban a zérónál jobb közelítését adhatja a jelenségnek35 a válaszok vizsgálata. Az érvényesség nemcsak fogalmi, hanem időbeli dimenziójában is kérdéses, a 2008-as adatfelvétel óta bizonyosan jelentősen megváltozott a magyar társadalom online szociabilitással kapcsolatos attitűdrendszere, azonban részben témánk illusztrálása szempontjából, részben a tendenciák némi általánosíthatósá18
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gának reményével (és természetesen elsősorban a „jobb híján” megfontolása alapján) az adatokat érdemesnek találtuk a vizsgálatra.
Mindezen értelmezhetőségbeli korlátozások után nézzünk néhány – idekapcsolható – adatot.

1. ábra.
Az internet végletesen szétszakítja az embereket egymástól, a válaszok
százalékos megoszlása (N=1349)

2008-ban a magyarok
9,9%-a volt tekinthető egyértelműen
kiberaszociálisnak, ennyien voltak azok, akik teljesen egyetértettek a szélsőségesen negatívan megfogalmazott állítással. A következőkben, részben az állítás ereje, részben az alcsoportok vizsgálatából adódóan alacsony esetszám miatt azonban az egyetértő választ adókat, tehát további 11,6%-ot is a kiberaszociálisak közé
soroljuk, így ezek alapján a válaszadók bő ötöde teinthető az online közösségi
élettől ódzkodónak. Az életkori megoszlást vizsgálva természetesen az idősebbek
pszichológiailag alátámasztott (ld. pl. Cornelis et al. 2009) erősebb konzervativizmusa ezen a téren is érvényesül: az állítással egyetértők átlagéletkora (42,1 év) jóval magasabb, mint az ellenvéleményt formálóké (47 év). Ennél fontosabb eredmény azonban az, hogy az átlagéletkort az internethasználati gyakoriság szerint
vizsgálva csak a legalább hetente internetezőknél találunk szignifi káns összefüggést az életkorral (ld. 1. táblázat).
19
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1. táblázat.
Az internet végletesen szétszakítja az embereket egymástól – átlagéletkorok az egyetértés mértéke szerint a hetente többször internetezők körében
átlagéletkor

N

szórás

35,99

126

11,32

38,16

65

12,64

Egyetért

41,59

45

13,92

Összesen

37,66

236

12,35

Nem ért
egyet
Nem ért
egyet, de nincs
ellenvéleménye
sem

2. táblázat.
Az internet végletesen szétszakítja az embereket egymástól – átlagéletkorok az egyetértés mértéke szerint a naponta internetezők körében
átlagéletkor

N

szórás

32,58

225

11,86

34,37

121

11,91

Nem ért egyet

36,72

80

14,45

Összesen

33,87

426

12,47

Egyetért
Nem ért egyet, de
nincs ellenvéleménye sem

Mindez nemcsak azért érdekes számunkra, mert az internet-hozzáférés életkor által befolyásolt jellemzőit kiszűri, és továbbra is jelzi az életkori konzervativizmust, hanem önmagában az is fontos, hogy az internetet ritkábban, vagy sosem használók esetében nem látható szignifikáns összefüggés, azaz elképzelhető,
hogy kifejezetten az internethasználat alakítja ezeket a véleményeket (noha megjegyzendő, hogy a többi csoport esetén a meglehetősen alacsony elemszámok is
rontották a szignifi kancia kimutathatóságát). Az átlagéletkorok mellett érdemes
életkori bontásban is megfigyelni a tendenciákat, azok ugyanis jobban jelezhetik
az online egyenlőtlenségek irányait.
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2. ábra.
Az internet végletesen szétszakítja az embereket egymástól, a válaszok
százalékos megoszlása életkori csoportok szerint a legalább hetente többször
internetezők körében

A 2. ábra azért mondhat többet számunkra, mert jól jelzi, – noha az átlagéletkorok egyértelmű tendenciát mutatnak ‒, a „netgenerációnak” nevezhető legfeljebb 29 éves korúakból álló csoport 17,7%-a is egyetértett ezen állítással, így a
kiberaszociálisak körébe sorolható. Gondolatkísérletként a barátok fontosságának általában vett (tehát nem az internetes közösségek kontextusában megkérdezett) megítélését is megvizsgáltuk a kiberaszocialitás szempontjából, ezek nem
mutatak szignifi káns összefüggést, kivéve a legalább heti internethasználók csoportját elkülönítve figyelve (ld. 3. táblázat).
3. táblázat.
Az internet végletesen szétszakítja az embereket egymástól – egyetértés a
barátok fontossága szerint a legalább hetente többszöri internethasználók körében

Egyetért

Nem ért
egyet, de
nincs ellenvéleménye sem

Nem ért
egyet

Összesen

N

Fon-

53,7%

28,2%

18,1%

100%

631

Nem
fontos

38,7%

22,6%

38,7%

100%

31

Összesen

53,0%

27,9%

19,0%

100%

662

tos
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Noha a fenti összefüggések szignifi kánsak, az eredményeket a barátokat nem
fontosnak tartók alacsony elemszáma miatt mindenképpen fenntartásokkal kell
kezelni, mindenesetre meglepő, hogy a barátokat kevéssé fontosnak tartók jócskán felülreprezentáltak a kiberaszocialitást elutasítók között. Az összefüggésre jelen adatokból csak spekulatív magyarázatok adhatók, azonban elképzelhető, hogy
az offline szociabilitás hiányát az online kompenzálhatja az internethasználók
körében.
Sajnos a kiberaszocialitásra vonatkozó kérdésekkel ritkán találkozhatunk
reprezentatív adatfelvételekben, azonban a 2016-os ifjúságkutatásban található
egy kérdés, amely ugyan viselkedésről való beszámolásra kérdez rá, de talán következtethetünk az adott válaszokból az online szociabilitásra vonatkozó attitűdökre. A kérdés a következő: „Mennyi időt tudna kibírni a leggyakrabban használt közösségi oldalára történő belépés nélkül?”. Megjegyzendő, hogy hasonló
kérdéseket feltettek internethasználattal kapcsolatban (ezt azért nem használjuk,
mert az online szociabilitás szempontjain túlmutathat), és az okostelefon használatáról is (ez azonban nem kizárólag az online kapcsolattartás eszköze lehet).

3.

ábra: Mennyi időt tudna kibírni a leggyakrabban használt közösségi
oldalára történő belépés nélkül? – a kérdésre adott válaszok százalékos megoszlása (N=1778)

A kortárs, netfüggőséggel kapcsolatos diskurzusok tükrében (ezekről ld.
Déri e lapszámban szereplő tanulmányát) némiképpen meglepő, hogy a 15-29
éves korosztály kétharmada, a válaszaik szerint, legalább egy napot kibírna a közösségi oldalak használata nélkül, 16% egyenesen úgy nyilatkozott, hogy bármennyi időt kibírna enélkül. Természetesen mindezt nehéz lenne pontosan
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megfelelteni az online szociabilitással kapcsolatos fentebb vizsgált attitűdökkel,
azért az talán megalapozottan feltételezhető, hogy a két végpontot választó fiatalok a kiberaszocialitá-hiperszociabilitás skálán is a szélsőbb értékeket foglalnák el, elemzésünkben így főképp a semennyit és a bármennyit válaszokat adókra
összpontosítunk. A 2008-as adatok esetén a hetente többszöri internethasználat
volt a mélységi vizsgálatok kritériuma, jelen esetben az internetpenetráció jelentős bővülése következtében csak azokat vizsgáljuk, akik napi rendszerességgel
interneteznek (tehát az elsődleges digitális szakadék, a hozzáférés korlátai nem,
vagy kevéssé érinti őket), így a 11,3%-nyi napi szintnél ritkábban internetező válaszait a következőkben nem vesszük figyelembe. Ennek fényében az adatok így
változnak:
4.

ábra: Mennyi időt tudna kibírni a leggyakrabban használt közösségi
oldalára történő belépés nélkül? – a kérdésre adott válaszok százalékos megoszlása azok körében, akik legalább napi rendszerességgel
interneteznek (N=1610)

Mint látható, jelen csoportban már kevesebben vannak, akik a
kiberaszocialitáshoz sorolt végponton helyezkednek el, de így is a 15-29 évesek
több mint tizede e csoportba sorolható (a leginkább szociálisak aránya nem változott jelentősen). A továbbiakban tehát csak a napi szinten internetező fiatalokra
vonatkozó összefüggéseket ismertetünk.
4. táblázat: Közösségioldal-használati attitűdök életkor szerint
Legfeljebb
néhány
percet

1–6
órát

egy
napot

néhány
nap-egy
hét

több
mint egy
hét

bármennyit

összesen

N
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15–19

15,7%

26,2%

18,5%

24,4%

7,7%

7,5%

100,0%

439

20–24

10,9%

21,9%

20,8%

24,0%

12,2%

10,1%

100,0%

524

25–29

11,1%

18,4%

19,3%

24,4%

12,2%

14,5%

100,0%

647

Összesen

12,3%

21,7%

19,6%

24,3%

11,0%

11,2%

100,0%

1610

Ha életkori megoszlás szerint vizsgáljuk az attitűdöket, a 2008-as adatokkal
összecsengő eredményeket kapunk: a legfiatalabbak körében a legnagyobb azok
aránya, akik saját beszámolásuk szerint kevés időt bírnának ki közösségi oldalak
használata nélkül. A 25–29 évesek körében a legmagasabb a legtöbb időt kibírni tudók aránya. Ez jelzi, hogy lehetnek tendenciaszerű attitűdbeli különbségek
a korosztályi csoportok között, azonban nem feltétlenül igazolja a generációs elméletek alapvetéseit: egyrészt még a legfiatalabbak körében is van bő 15%-nyi válaszadó, akik határozottan nem nevezhetők hiperszociálisnak online keretekben,
másrészt nem kizárt, hogy az életkor előrehaladtával ezen vélemények változzanak, erre vonatkozó adatink persze nincsenek.
A következőkben megvizsgáljuk, a baráti kapcsolatok megítélése miként
függ össze az online szociabilitással.
5.

táblázat: A baráti kapcsolatokkal való elégedettség online
szociabilitás szempontjából

Legfeljebb néhány
percet
1–6 órát
Egy napot
Néhány nap–egy hét
Több, mint egy hét
Bármennyit
Összesen

(inkább)
nem
elégedett
1,5%

középérték

(inkább)
elégedett

összesen

N

9,6%

88,9%

100,0%

198

3,4%
2,5%
0,5%
0,6%
2,2%
1,9%

12,9%
8,9%
7,7%
10,8%
7,2%
9,6%

83,7%
88,5%
91,8%
88,6%
90,6%
88,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

349
314
392
176
180
1609

A fenti adatok értelmezéséhez először is jelezni kell, hogy a baráti kapcsolataikkal elégedetlenek elemszáma roppant alacsony, a minta mindössze 2,3%-át
teszi ki (a kérdésben egy ötfokú skálán kellett jelezni az elégedettség mértékét),
így, noha az összefüggés statisztikailag szignifikáns, erre vonatkozóan komoly tanulságokat nem tudunk levonni. Ennél érdekesebb, hogy a két végponton helyet
foglalóknál a baráti kapcsolatokkal való elégedettség aránya nagyjából megegyezik, a középső, 3-as értéket valamivel nagyobb arányban jelölték a hiperszociális
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válaszadók. Noha a különbségek így is nagyon kicsik, ha tényleg van ilyen összefüggés, az erősítheti a 2008-as adatok elemzése során született hipotézist. Érdemes lehet azonban megnézni, hogyan alakul azok aránya, akik a kérdésre a baráti
kapcsolataikkal a leginkább elégedett választ adták (azaz az ötös értéket):
6.

ábra: A baráti kapcsolataikkal leginkább elégedettek aránya az
online szociabilitás csoportjaiban

Mint látható, a két végpont között jelen esetben sincs jelentős különbség: az
online környezetben leginkább és legkevésbé szociábilisak aránya háromötödös.
Itt azonban mindenképp ki kell emelni a köztes csoportokat, mégpedig azokat,
akik számára fontos, de talán nem kulcsfontosságú a közösségi oldalak látogatása, tehát akik csak pár órát vagy egy napot bírnának ki: a baráti kapcsolataikkal
elégedettek aránya jóval alacsonyabb. Ez mindenképpen további vizsgálatokra érdemes összefüggés, elképzelhető, hogy ezen csoportok körében a „két szék között
a pad alá esők” aránya magasabb, akik sem offline, sem online környezetben nem
találnak mélyebb kapcsolódási lehetőségeket. A fenti tendenciákkal összecsengő
eredményeket kapunk, ha a szubjektív boldogságra vonatkozó kérdést vizsgáljuk:
7.

táblázat: „Mostanában gyakran érezte magát boldognak” – az állítással való egyetértés online szociabilitás szempontjából
(Inkább) Középérték (Inkább)
ÖsszeN
nem ért
egyetért
sen
egyet
Legfeljebb néhány 5,1%
23,4%
71,6% 100,0%
197
percet
1–6 órát
4,9%
30,9%
64,2% 100,0%
346
25
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Egy napot
Néhány nap–egy hét
Több mint egy hét
Bármennyit
Összesen

5,1%
5,2%
6,3%
10,1%
5,8%

26,8%
23,9%
25,0%
19,1%
25,5%

68,1%
70,9%
68,8%
70,8%
68,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

313
381
176
178
1591

A szubjektív boldogság vizsgálata esetén is az látszik, hogy a magukat gyakran boldognak érzőknél is hasonlóan alakul a két végpont. Noha az összefüggés
statisztikailag nem szignifi káns, úgy látszik, itt is a gyakran, de nem állandóan
online közösségileg aktívak körében legalacsonyabb a magukat gyakran boldognak érzők aránya.

Fontosabb gondolatok összegzése
Az online egyenlőtlenségekre és a társadalmi tőke alakulására nemcsak az
olyan viszonylag könnyen azonosítható tényezők hathatnak, mint a hozzáférés
és a képességek alakulása, hanem mindenképpen érdemes az online kapcsolatfenntartás és -kialakítás iránti attitűdök vizsgálata is. A 2008-as magyar adatok azt mutatták, hogy noha egyértelmű az életkori jellemzők szerepe, a némileg félrevezetően netgenerációnak nevezett csoportban is kikerülhetetlenül jelen vannak (a 18‒29 évesek 17,7%-át adják) a kiberaszociálisak, akik negatívan
vélekednek az internet közösségekre gyakorolt hatásáról. E csoport emberi kapcsolatait így feltételezhetően kevésbé jellemzi azok online dimenzióba emelése, illetve az interneten keresztüli kapcsolatkialakítás, azaz a társadalmi tőkéjük
online komponensei halványabbak az online kapcsolattartás iránt nyitottabb társaikénál. Korábbi definíciónkra visszautalva az online szociabilitás a látens kötések mértékét, illetve realizálásuk lehetőségét befolyásolja, ezzel adva egy harmadik és az első kettőtől (hozzáférés és készségek) részben független dimenziót
az online egyenlőtlenségek rendszerébe. A fentebb vázolt folyamatok változásait
érintő megközelítési módok árnyaltabb tárgyalása is jelzik, hogy az átalakuló terekben egyre nagyobb szerep jut a kibertérnek. Ez a folyamat – jelenlegi ismereteink mentén – több olyan elemet is tartalmazhat, amelyekre még nem fókuszálunk
kellő képen, ennek okai visszavezethetőek azokra a társadalmi tudásokra, amelylyel az egyén – szocializációja folytán – rendelkezik.
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Jegyzetek
1
Kiinduló fogalomként – az informatika korai szakaszában – platform alatt olyan hardver- és/vagy szoft verkörnyezetet értettünk, amely meghatározta, hogy az adott számítógépen milyen egyéb programok használhatók.
2
Ez a fogalom a 21. század második évtizedére kitágult és mindazokat az
elérhető programokat, szolgáltatásokat is jelenti, amely nem az egyén számítógépen van, hanem online módon elérhető.
3
Ld Schütz 2000.
4
Somlai Péter gondolatai mentén, ld. értelmezését később.
5
a beat nemzedék alkotói, pl.: Alan Ginsberg, Kerouac.
6
A fogalmat Somlai Péter nyomán használjuk.
7
Az e-olvasók megjelenésével a házi könyvtárak szerepe megszűnt kulturális tájékozódási pont lenni.
8
Újságok, rádió, televízió.
9
Ennek a jelenségnek a „megjelenítőit” Prensky, Marc (2001) két módon
nevezi meg: digitális bennszülöttként (digital natives), illetve digitális bevándorlóként (digital immigrants).
10
2013 első negyedévére a magyar internetezők körében „[a] legdinamikusabban terjedő kicsi, modern, high-tech eszköz a táblagép: egy év alatt 2%ról 9%-ra emelkedett a tablettulajdonosok aránya, tehát gyakorlatilag több mint
négyszer annyi hazai internetező birtokol ilyen eszközt, mint tavaly ilyenkor. Az
e-könyvolvasó esetén is növekedés tapasztalható: 2%-ról 4%-ra emelkedett 2012
első negyedévéhez képest az arányuk”. (Molnár 2013)
11
Ld. https://nrc.hu/nrc-hirek/okoseszkoz-korkep-2016/ (letöltve:
2017.10.10.)
12
Noha látni fogjuk, hogy az ilyen generációs általánosítások felhasználhatósága kérdéses.
13
ld. ehhez Karl Mannheim, 1969, Ifjúságszociológia, 31–67., valamint
M. Mead [1978] in Ifjúságszociológia, 2006, 19–44.
14
Ld. M. Mead [1978] in Ifjúságszociológia, 2006, 19–44.
15
„Egyesek N-generációként emlegetik őket (N mint Net), mások D-generációról beszélnek (D mint digitális). De véleményem szerint a legtalálóbb és leghasznosabb kifejezés rájuk a digitális bennszülöttek” (Prensky 2001).
16
Vannak olyanok köztünk, akik ugyan nem születtek bele a digitális világba, de később, életük során valamikor, lenyűgözte őket, elfogadták és elkezdték használni a digitális világ új vívmányait. Ők a digitális bevándorlók. (Prensky
2001).
17
Jelen fejezet Déri András (2013) tanulmányának jelentősen kiegészített,
továbbgondolt változata.
18
Itt: A társadalmi szférák (politika, gazdaság, kultúra, oktatás stb.) szereplői.
19
Ezt a gyengülést nem feltétlenül kell az online kapcsolattartásnak tulajdonítani, sőt, Zeynep Tufekci (2012a) éppen a szociális média pozitív szerepét
hangsúlyozza a kapcsolattartás terén, kiemelve, hogy a kapitalizmus bizonytalan33
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ságai, a televízió elterjedése és a szuburbanizáció mind-mind hozzájárult, hogy
„ami eddig adottság volt (a lakóhely és a családi kötelékek által megörökölt társas
kötések), mára egyre inkább feladattá vált (kölcsönös érdekeken és közös érdeklődésen alapuló társas kötések)”. (Tufekci 2012a) Ebben a feladatban jelenthet hasznos segítséget az online kapcsolódások világa.
20
Kiemelendő, hogy ez a megnevezés a digitális bennszülöttekénél sokkal inkább használható (noha Prensky tulajdonképpen szinonimaként használja
e kétféle terminológiát, amikor a digitális bennszülötteket „digitális technológiába születőkként” (Prensky 2005) írja le. E terminológia ugyanis valós jellegzetességekre utal további implikációk nélkül, és alkalmas a digitális szakadék (tehát a
hozzáféréssel nem rendelkező leszakadtak és a hozzáférők közti különbségek) reflektálására.
21
Ld . Ságvári 2011.
22
Ld. Részletes meghatározáshoz ld. pl. Szántó—Orbán 2005).
23
Az „affinitása van valamire/valami iránt” kifejezések arra vonatkozhatnak, hogy az illető könnyen tud azonosulni valamivel, magáénak érzi az ügyet,
nem idegen tőle a szóban forgó dolog.(forrás: http://www.e-nyelv.hu/2011-02-10/
affinitas/ ) itt: fogékonyabb az új típusú kötödésekre, kapcsolati rendszerekre hálózatokra.
24
Ld. Bauer–Déri 2011.
25
A klasszikus közösségi oldalak is lehetőséget kezdtek nyújtani nagyobb közönségnek célzott tartalomgeneráló tevékenységekre, míg egyre több
mikroblog fektet egyre nagyobb hangsúlyt a direkt kommunikáció lehetőségeinek biztosítására is a tartalomgenerálás mellett.
26
Modellünkben köztes helyet foglalnak el a kifejezetten ismerkedési célú
weboldalak, amelyek célja, hogy az online tevékenységet közvetlenül kölcsönös ismeretséggé alakítsa.
27
Itt is fontos jelezni, hogy Putnam kollektív jószágként tekint a társadalmi tőkére, így az összekötő és áthidaló kötések pontos jelentése alapvetően más
nézőpontból értelmezhető.
28
Haythornthwaite eredményei szerint a kommunikáció tárgya csak a kötés típusától, nem pedig a kommunikáció médiumától függ – véleményünk szerint ezt a kérdést mindenképp érdemes újra megvizsgálni, mert az online közösségi oldalak és az egyirányú kapcsolatot is lehetővé tévő kapcsolódási módok ezt
megváltoztathatták.
29
Ez nem is meglepő, mert koncepciójának alapjait már a 2005-ös cikke
előtt lefektette. Noha a legelső olyan oldal, amely lehetővé tette az ismerősök listába rendezését, már 1997-ben megjelent, valójában a 2002–2003-as évektől indult
meg az online közösségi oldalak expanziója.
30
Azért csak elméletileg, mert bizonyos csoportok (pl. aluliskolázottak,
informatikai eszközökkel nem megfelelően ellátottak) kiszorulnak ebből a lehetőségből. így ebből a térből is. Így létrejön a depriváltság új dimenziója.
31
„Noha az ember nyilvánvalóan képes megbirkózni a nagyon kiterjedt
városi környezettel, sőt a nemzetállamokkal is, ezeken a nagy populációkon belül
sokkal kisebb azoknak az embereknek a száma, akikről azt mondhatjuk, hogy ve34
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lük közvetlen személyes kapcsolatban vagyunk. A vadász-gyűjtők csoportnagysága, az egyes szubdiszciplínákban dolgozók száma, azoknak az embereknek a
száma, akiknek karácsonyi üdvözlőlapot küldünk, illetve azoké, akiktől szívességet kérhetünk, mind 150 körül van”. (Dunbar 2006: 150)
32
A kutatási eredmények részletes elemzést külön fejezet(ek)ben tárgyaljuk
33
Skillek/szakértelmek: az a tanult képesség, hogy az adott feladatot előre
meghatározott módon el lehessen végezni. A készségek különböző módon oszthatóak. Területei lehetnek általánosak és domain-specifi kus készségek. Általános képességek közé tartoznak az időgazdálkodás , a csapatmunka és a vezetés , a
saját motiváció és mások, míg a domain-specifi kus készségek a speciális máshol
nem hasznos ismeretek (is). Skill általában megköveteli, hogy bizonyos környezeti ingerek és helyzetek mentén jöjjön létre, ezért (is) függ a társadalmi közegtől,
hogy az megfelelő módon tudja értékelni a képzettségi szintet és használatát.
34
Az itemek az alábbiak (az állításokkal való egyetértés mértéke rajzolja ki
a skálát – ld. Tufekci 2012b):
1. Személyesen is meg kell, ismerjek valakit, hogy el tudjam dönteni, megbízható-e.
2. A fontos témákat jobban szeretem online megbeszélni.
3. Véleményem szerint a testbeszéd más emberek megértésének központi eleme.
4. Az emberek nyitottabbak online.
5. Nehéznek találom az érzelmeim online kifejezését.
6. Nem lehet valakit kizárólag online kommunikáció során alaposan megismerni.
7. Online ismerkedéssel, beszélgetésekkel mély kötelékek alakíthatók ki.
8. A szemtől szembeni beszélgetések során az embereket gyakorta megzavarhatja a külső, ezért nem feltétlenül látják a másik igazi énjét.
9. Úgy gondolom, számos ember valaki másnak mutatja magát online,
mint amilyen valójában.
10. Az online kommunikációt nem érzem valósnak.
11. Könnyebb önmagamnak lenni online.
12. Néha az, hogy nem szemtől szemben beszélünk, egyszerűbbé teszi a
kommunikációt.
13. Ahhoz, hogy véleményt tudjak alkotni egy emberről, fontos, hogy személyesen is töltsek vele időt.
14. Könnyebb megosztani a titkaimat online egy idegennel, mert ők nem
tudják visszamondani a barátaimnak.
35
Az adatelemzéshez két módszertani megjegyzés kívánkozik: először is,
a szabadon hozzáférhető, angol nyelvű adatfájlban a címkézések minden bizonynyal hibásan, fordítottan történtek az országspecifi kus kérdésblokk esetén – ezt
nemcsak a józan ész, hanem a Forsense sajtóprezentációja (Forsense 2010) is megerősítette, amelynek adatai a címkék helyesbítése után reprodukálhatók. Ezen kívül megjegyzendő, hogy volt még egy, témánk szempontjából releváns item a kérdőívblokkban („Mennyire ért egyet azzal az állítással, hogy az internet a közös35
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ségépítés legjobb eszköze”), azonban a két item közti korreláció, noha szignifikáns, de meglehetősen alacsony mértékű volt, így minden bizonnyal lényegileg
eltérő dimenziókat mértek, ezért a két változó összevont vizsgálatát, mivel több
releváns item nem állt rendelkezésre, jelen tanulmányban nem tartottuk szerencsésnek.
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Abstract (About Theory and Correlation, and the Tools of Religiousness Measurement)
Recently a study written by Jean Decety and his colleagues has appeared, showing a negative correlation between „religion
and childhood altruism”. The researchers’ interpretations of the results and the forcible causation of contact were a great cause
of debate in both Hungarian and other nation’s press organs and social medias. Overall, thousands of emotionally charged
pro and contra commentaries were produced only in Hungarian social media. I argue that the correlation was misleading - or
at least not justiﬁed - with the neglect of many background factors - in the relationship between childhood religiosity and
altruism. Since the determination of the religiosity of children is also questionable, I will also look at the experiences, using new
instruments of religiosity measurements.
Keywords causality, religion, religiosity, methodology

Rezumat (Despre teorie și corelaţie și instrumentele de măsurare a religiozităţii)
Recent, a apărut un studiu, scris de Jean Decety și colegii săi, care arată o corelaţie negativă între „altruismul religios și
copilărie”. Interpretarea de către cercetători a rezultatelor și a cauzalităţii forţate de contact au fost cauza unor dezbateri vii atât
în organele de presă maghiare, cât și în cele ale altor naţiuni și în mediile sociale. În ansamblu, mii de comentarii pro și contra
emoţional încărcate s-au scris doar în mass-media socială maghiară. Eu susţin că corelaţia a fost înșelătoare - sau cel puţin
nu a fost justiﬁcată - prin neglijarea multor factori de fond - în relaţia dintre religiozitatea copilăriei și altruism. Din moment
ce determinarea religiozităţii copiilor este de asemenea discutabilă, voi examina acest fenomen folosind noi instrumente de
măsurare a religiozităţii.
Cuvinte cheie cauzalitate, religie, religiozitate, metodologie

Az okság problematikája
A szociológus munkája általában a jelenségek valamilyen módon történő
mérése és leírása úgy, ahogy megválasztott mérőeszközeivel látni véli a valósá37
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got, végső soron pedig e jelenség okainak kutatása és megismertetése. A természetes megismerési igény mellett erre ösztönzi a kutatót a felfedezett ok-okozati
kapcsolattal esetlegesen járó presztízs, de a kutatás megrendelői részéről is érezhetjük az igényt a kapott eredmények hátteréről alkotott határozott szakértői állásfoglalásra, amelyre a későbbiekben, munkájuk során hivatkozhatnak. Így a kutató magabiztosságától is függ, hogy a megfigyelt jelenséget miként interpretálja.
Az eredményeket olvasók megindokolt és határozott válaszokat várnak a „miért”
kérdésekre, amely igényt olykor úgy igyekeznek kielégíteni a kutatók, hogy minél több, lehetséges okként felmerült változó hatását megvizsgálják. Vannak, akik
megelégszenek a szignifi káns összefüggés puszta meglétével, mások a kimutatható korreláció erősségét is számba veszik, és bemutatják az erősebb, illetve gyengébb összefüggést mutató változókat. Ezeket az eredményeket felhasználva a kutató végül állításokat fogalmaz meg, viszont néhányaknál óhatatlanul felmerül
a kísértés, hogy a regisztrált korrelációt olykor egyből okként is aposztrofálják.
Ezen állítások között – amelyben ok-okozati kapcsolat fogalmazódik meg – minden bizonnyal szerepelnek igaz kijelentések is, de fel kell ismernünk, hogy a megfigyelt jelenségek egy része, megkockázatom: túlnyomó többsége nem magyarázható teljes és határozott bizonyossággal egy-egy változó – de akár önálló változókból mesterségesen képzett változók – kiemelésével és reflektorfénybe helyezésével sem. Akik pusztán a szignifi káns eltérésre és a korreláció meglétére hagyatkozva folyamatosan ezt teszik, összekeverik az oksági kapcsolat fennállásának megállapítását az oksági kapcsolat erősségének mérésével.
Mind a tudományos kutatások megrendelői, mind az alapsokaság részéről is,
akikről a kutató megállapításokat tesz, jogos elvárás a társadalomtudóssal szemben, hogy a megfigyelt jelenségeket megmagyarázza és bizonyossággal megindokolja az eredményei mögött fennálló miérteket, oksági kapcsolatokat. Belátható
ez, tekintve, hogy az okok számbavétele gyermekkorunktól átszövi mindennapjainkat. A minket érdeklő vagy velünk megtörtént eseményekről, esetleg mások
tetteiről hétköznapi diskurzusok során is olykor a történések (vélt) okaira hivatkozva számolunk be. Történelemtankönyveinkben is rendre magabiztosan kifejtett ok-okozati következtetésekkel találkozunk, de irodalomtanáraink is biztosnak tűnnek, mikor a vers valódi mondanivalóját, szimbolikáját magyarázzák a
háttérben meghúzódó indítékokkal, a költő életrajzával, szerelmi életével, esetleg
a korabeli eseményekkel.
Itt sok múlik tehát a tanulmányíró megfogalmazásán. Azon, hogyan mutatja be a jelenség és az adott változó között – bizonyos statisztikai eljárások végén
– azonosított, valóban fennálló korrelációt. Azt mondja-e, hogy „a jelenség ennek
a változónak köszönhető”, vagy bemutatja, hogy „még mely változók esetén tárt
fel összefüggéseket, amelyeknek hatást tulajdonít”, vagy esetleg bemutatja – a sok
esetben laikus – olvasónak, hogy bizonyos mértékű korreláció kimutatható egyes
változókkal való összehasonlítás során, amelyek akár magyarázó erővel is bírhatnak, majd pedig alaposan bemutatja ennek lehetőségeit, a szóba jöhető háttértényezőket, és ezek alapján lehetséges magyarázatot keres az eredményekre, rámutatva, hogy a korreláció még nem feltétlenül jelent biztos ok-okozati kapcsolatot,
mindössze narratívák felállítása lehetséges.
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Az opcionális háttérváltozók figyelembe nem vételét kiválóan kifigurázza Ionica Smeets holland matematikus, aki 2012-es TED-előadását2 azzal kezdi, hogy bemutatja a fagylaltfogyasztás és a vízbefulladásos halálok számának
növekedése közötti erős korrelációt. Példájában a közös tényező természetesen a
meleg, napos idő, amely az embereket fagylaltvásárlásra, valamint (ettől függetlenül) úszásra is készteti. Ennek analógiájára azonban a kutatónak számos – az
olvasók számára akár jóval kevésbé feltűnő – lehetősége van korrelációt és ezzel együtt ok-okozati kapcsolatot kimutatni azon változók és eredmények között,
amely mögött adott esetben egészen más magyarázat volna helyénvaló. E mögött nem feltétlenül rossz szándék, hanem sok esetben egyszerűen a korrelációval
kapcsolatos logikai tévedés húzódik meg, amelynek következtében tévesen ítéljük
meg a kauzalitást. A pontos okság tehát nagyon nehezen, olykor egyáltalán nem
is definiálható. A társadalomtudományi kutatások során a legtöbb esetben egyfelől a kauzalitásnak nem lehet megállapítani egy konkrét háttértényezőjét, majd
mindazt vegytisztán egy társadalmi csoport magatartására vetíteni, még ha sztereotípiáink alapján sok esetben logikusnak is véljük azt.
Az ok keresésekor nemegyszer kiderült már, hogy célravezetőbb inkább
okozati láncolatban gondolkodni, és nem egy-két bizonyos konkrét hipotetikus
okhoz ragaszkodni. Ide kívánkozik az a példa, mikor kvalitatív eszközökkel vizsgáltuk egy jelenség okát egy igen szűk alapsokaságot érintő ügyben. Mérőeszközünk egy láncolat felépíttetése volt meginterjúvolt alanyaink segítségével, akiket
arról kérdeztünk, hogy az ő életükben bekövetkezett, általunk is vizsgált jelenségnek melyek voltak a legközvetlenebb okai. Az így megállapított szubjektív indoklással nem elégedtünk meg, még négy további lépcsőben kérdeztünk rá arra, hogy
az alany által elmesélt történetnek mi volt a kiváltó eseménye, további oka. Így tehát jóval tágabb képet kaptunk arról, hogy a vizsgált „X” jelenségnek adott személyek esetben mi volt a legfontosabb „A” indoka (amelyet ők annak véltek), amelyet milyen korábbi, „B” életesemény idézett elő, és ez milyen „C”, az pedig milyen
„D” szituációra vezethető vissza. Ily módon a korábban kvantitatív eszközökkel
megállapított eredményeket számos narratívával is magyarázni tudtuk, hozzátéve, hogy ebben az esetben is (1) csak a célcsoport által kiválasztott szűk minta (2)
szubjektíven megélt életeseményeiről tudunk beszámolni.
Ionica Smeets az első, humornak szánt korreláción túl komolyabb kutatói
állításokat is bemutat előadásában, amelyek ebbe a csapdába estek. Ilyen például
az a közkeletű sztereotípia, miszerint a házas férfiak tovább élnek, utalván arra,
hogy a házasság intézménye jót tesz a férfi egészségének. Ezzel szemben kimutatható az is, hogy a gazdagabb és egészségesebb férfiak nagyobb arányban házasodnak meg. Pozitív példát is említ, miszerint 1999-ben kutatók3 kimutatták, hogy az
éjjeli lámpa fénye mellett alvó gyermekek szignifikánsan nagyobb hányada lesz
rövidlátó, mint a sötét szobában éjszakázó társaik. A pozitív a példában az, hogy
a kutatók szándékosan mindössze a korreláció meglétét hangsúlyozták, az oksági kapcsolat irányát nem. Első eredményeik publikálása után azonban arra a következtetésre jutottak, hogy a jelenség vélhetően annak köszönhető, hogy a rövidlátás öröklődik, és valójában a rövidlátó szülők azok, akik preferálják a gyermek hálószobájának világosan tartását. Mégis, az akkori médiumok úgy tálalták
39

ME.dok • 2018/1
az eredményeket, mintha fény derült volna arra, hogy a gyermek hálószobájának
kivilágítása éjszakára káros az ő egészségére.
Önzőbbek-e a vallásosak?
A félreértett vagy túlmagyarázott kauzalitás jelensége ma sem ismeretlen,
bár a szakíróknak, újságíróknak már jóval több lehetőségük van utánajárni egyes
eredményeknek, mint korábban bármikor. Ezt bizonyítja egy nemrégiben megjelent kutatás magyar médiumok általi interpretációja. A kutatás4 negatív irányú
összefüggést mutatott ki – címe alapján – „a vallásosság és a gyermekek önzetlensége” között, azaz – állítják – a vallásos (keresztény és muszlim) gyerekek kevésbé adakozók, mint nem vallásos társaik. A kutatás híre nem kis port kavart mind
a magyar, mind a nemzetközi és más nemzetek sajtóorgánumaiban is, összességében több ezer érzelmileg is terhelt pro és kontra olvasói kommentárt produkált
csak a magyar közösségi médiában. Emellett számos megerősítő és cáfolni próbáló válaszreakció követte blogposztok és cikkek formájában. Önmagában jól mutatja mindez a kutató felelősségét a címadástól kezdve, a korrelációk bemutatásán
át, egészen addig, hogy mit helyez reflektorfénybe az eredményekből.
Miről is van szó? Az említett kutatást hat, egymástól kulturálisan, nyelvileg és földrajzilag is eltérő országban5 végezték el, összesen 1170 diák bevonásával, akik az országon belül egy adott, etnikai összetételét tekintve homogén iskolába járnak, tehát országonként egy-egy iskolában. A cél az volt, hogy megismerjék az önzetlenség, a morális érzékenység, illetve az igazságosságérzet és büntetést
kiszabó hajlam mozgatórugóit az 5–12 évesek körében. A vizsgálat során többféle
tesztet elvégeztek. (Helyszűke miatt most csak az altruizmus (önzetlenség) mérésével szeretnék behatóbban foglalkozni, ugyanis mind a szerzők, ebből fakadóan
pedig a magyar cikkírók is, valamint a magyarországi olvasók a kutatás ezen aspektusát domborították ki.) Az önzetlenséget az úgynevezett „gyerekek diktátorjátéka” (children’s dictator game) teszttel mérték, melynek során a kísérletbe bevont diákoknak 30 matricát mutattak meg. Ők aztán ezekből a 10 legszimpatikusabbat eltehették maguknak, majd elmondták nekik, hogy a vizsgálatvezetőnek
nincs ideje minden diáknak matricát adnia az iskolában, és felajánlották, hogy
ők adjanak a többieknek a sajátjukból, oly módon, hogy lemondanak néhányról.
Ehhez két borítékot kaptak, az egyikbe rakhatták azokat, amelyeket megtartanak
maguknak, a másikba azokat, amelyeket megosztanának másokkal. Az önzetlenséget azzal mérték, hogy a 10 eltett matricából hányat adnának át olyanoknak
(nem személyesen), akiknek nem jutott.
Az eredmények szerint a „nem vallásos” diákok szignifikánsan (p<0,001)
adakozóbbaknak bizonyultak, mint a „vallásos, keresztény” és „vallásos,
muszlim” diákok6. A kutatók megállapítása szerint az eredmények alapján bebizonyosodni látszik, hogy „a vallásosság negatívan befolyásolja a gyerekek önzetlenségét, amely megkérdőjelezi azt az álláspontot, miszerint a vallásosság elősegíti a proszociális viselkedést”.7
A megállapítás, figyelembe véve a kutatás módszertanát és definícióit, úgy
érzem, közel sem fair. Mindamellett, hogy a témában releváns döntéshozók számára természetesen megfontolandók a kutatás egyes későbbi, – mind a sajtó40
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ban, mind a tanulmány összegzésében kevesebb hangsúlyt kapott – megállapításai (miszerint például a vallásos családi háttérből érkező diákok általában ítélkezőbbnek bizonyultak azokkal szemben, akik számukra kárt okoztak stb.), az
eredményeknek való teljes hiteladás előtt meg kell vizsgálnunk a kutatás lefolytatásának egyes körülményeit. Mivel lehet gond?
Mintavétel
A kutatás a világ hat relatíve, illetve ténylegesen fejlett városában folyt le.
Ezen hat városban a kutatók kiválasztottak egy-egy iskolát, ahol etnikailag és
társadalmilag is homogénnek vélt diákcsoport tanult. Tették mindezt annak érdekében, hogy a heterogenitás ne zavarja meg a kísérletet. Így viszont az egyes
alminták egyáltalán nem reprezentálhatták a saját alapsokaságukat. Mindemellett nem zárható ki, hogy számos, a kutatói döntésben nem szereplő, szociodemográfiai, szocioökonómiai és egyéb társadalmi, kulturális tényezőben eltértek egymástól a diákok, így az általánosítás is értelmét veszti. A vizsgált alanyok
viselkedése lényegében senki másra nem általánosítható, csak önmagukra, igazából még a saját iskolájukra sem, nemhogy a saját országukra. Ugyanakkor a tanulmány már csak a címe alapján is fenntartja azt az álláspontját, hogy a világ teljes gyermekpopulációjáról tesz megállapításokat.
Etnikai háttér
Bár a vizsgálatba bevont egyes alminták etnikailag homogének voltak, egymástól mégis rendkívül eltérőek. Nem ismert az olvasók előtt az adatbázis, amelyből dolgoztak, így nem tudjuk megállapítani, de felmerül a kérdés, vajon nem húzódhat-e meg a háttérben az is, hogy a jobb módú, mellesleg kevésbé vallásos társadalomban élő szülők – a matricák átadásának tekintetében – valóban lemondóbb gyermekeit hasonlították össze a szegényebb körülmények között élő, nem
mellesleg vallásosabb, tradicionálisabb közel-keleti, ázsiai és afrikai társadalmak
gyermekeivel. Vélhetően ugyanis nem jelent azonos értéket a kapott matrica a
kanadai, az amerikai, illetve a török, jordániai, kínai és dél-afrikai gyerekeknek.
Mindenképpen érdekes volna megvizsgálni azt is, hogy az egyes almintákba
kerültek értékrendje mennyire befolyásolja ténylegesen az önzetlenséget, ugyanis
a hagyománykövetőbb (jellemzően vallásos) társadalmakban vélhetően kevéssé
jelenik meg a spontán altruizmus, ha nincs rá közösségi minta. Valamint, ahogy
kitértem rá, mindezt esetlegesen befolyásolhatja a vizsgált almintákba kerültek
eltérő gazdasági helyzete is.
Szocioökonómiai háttér
Bár az egyes almintákon belül a válaszadók e téren is inkább homogének voltak, definíciós problémát vet fel, hogy a szocioökonómiai háttér egyetlen mérőeszköze a gyermek édesanyjának befejezett iskolai végzettsége volt. Bár valóban
megfigyelhető összefüggés más kutatásokban a szülő iskolai végzettsége és a kérdezett jövedelmi szintje között, ez még nem feltétlenül írja le pontosan a válaszadó helyzetét, és ezenkívül mást (például az apa vagy a háztartás helyzetét) nem
vettek figyelembe a kutatók.
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Valódi önzetlenség?
Az önzetlenséget mérő játék hitelességét kérdőjelezi meg, hogy a kutatást
olyan matricák kiosztásával végezték, amelyet helyben kaptak a vizsgálatba bevontak, és arról azonnal dönteniük kellett. Felmerül a kérdés, hogy valóban úgy
érezték-e a diákok, hogy a magukéból adakoztak, hiszen a birtokolt matricák
iránt semmilyen személyes kötődéssel nem bírtak még. Egyáltalán mérhető-e egy
ilyen jellegű adományozási eljárással egy vallás összes fiatal tagjának igazságossága, és kijelenthető-e, hogy a vallásos gyerekek a közösség érdekeit kevésbé tartják
szem előtt? Főleg annak fényében, hogy a matricákat nem közvetlenül kellett az
5–12 éveseknek megosztaniuk társaikkal, hanem a kutató személyének kellett átnyújtaniuk – mondván, lemondanak róluk ismeretlen diáktársaik javára. Az úgynevezett diktátor játék (amelynek már neve is értékterhelt) semmi mást nem jelzett, csak annyit, hogy a mintába került keresztény és muszlim gyerekek szignifikánsan, de egyáltalán nem jóval nagyobb aránya kevésbé osztotta meg matricáit a mindössze hipotetikusan létező társaikkal. Nem derül ki, vajon másképp alakult volna-e a teszt, ha valóban a sajátjuknak érzett tárgyakból kellett volna közvetlenül adakozniuk? Észre kell tehát venni, hogy a kísérletben megfigyelt jelenség mögött számos más tényező szerepet játszhatott. Hozzáteszem, a kísérlet általában véve is nehezen kivitelezhető vizsgálati módszer a társadalomtudományokban, ugyanis nem egyszerű minden tényezőt kontroll alatt tartani.
Vallásosság
Az eredmények interpretációja azt sugallja több helyen, hogy vallásos és nem
vallásos gyerekek közti különbségekről esik szó, azonban valójában a szülők bevallott vallásosságát vették alapul a válaszadók, a gyerekeket erről nem kérdezték
meg. Bár a gyermek jó eséllyel mintának veszi vallásos, illetve nem vallásos szülei viselkedését, nem a gyermekek attribútumáról van szó a kutatásban. Valamint,
mivel a vallás mindössze egy önidentifi kációt alkalmazó kérdés feltételével került
megállapításra (nem vizsgálva a vallásosság számos egyéb felmerülő dimenzióit), nem egyértelmű az egyes családok vallásosságának valódi mintázata, amelynek meghatározása jóval problematikusabb, mint sok más szociodemográfiai változóé. Mindez önmagában nem is feltétlenül probléma, ha nem a vallásosság volna a kutatás eredményeinek fókuszában, így viszont méltatlan és módszertanilag súlyos hiba a tanulmánnyal a világ összes vallásos fiataljának esetleges önzőségét firtatni.
Az erősebb korreláció
A kutatás összegzésekor a kutatók a vallásosságot emelik ki, és végig ez az aspektus marad a kutatás fókuszában. Mindazonáltal az eredmények részletes bemutatásakor kiderül, hogy a vizsgált faktorok közül a gyerekek életkora jóval erősebb korrelációt (r=0,408) mutat a kutatók által definiált nagylelkűséggel. Azaz
minél idősebb volt valaki, annál nagyobb valószínűséggel mondott le több matricáról. Mint írtam, a vallás és önzetlenség között is megfigyelhető volt szignifikáns összefüggés, de a korévhez képest jóval gyengébb (r=–0,132). A kutatók által is leírt tények viszont óhatatlanul magukkal hordozzák a kérdést, vajon azért
hegyezték ki a témát a kutatók a vallásosságra, mert az altruizmus és az életkor
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közti jóval erősebb összefüggés semmilyen újdonságot, szenzációt nem tartalmazott volna?
Mindezekkel együtt tanulságos és megfontolandó a kutatás mind magyarországi, illetve nemzetközi fogadtatása és médiumok általi tálalása, amely jelzésértékű magáról az egyházakról alkotott képről, és sokkal inkább a vallások, főleg
a kereszténység profi ljának szól. Amit a keresztény és muszlim olvasó tehet, hogy
vallásának értékei fényében levonja a tanulságot azzal kapcsolatban, hogyan is
látja őket, egyházukat, vallásukat a világ, hogyan jelennek meg a nem vallásos közösségekben, és elgondolkodhatnak azon, szükséges-e revideálniuk azt, hogy milyen jellegű viselkedésmintákat adnak át gyermekeinknek. Mindazonáltal a tanulmány eredményei önmagukban nem olyan fajsúlyosak, mint első pillantásra
tűnnek, és amekkora port kavartak.
A vallásosság mérésének problémaköre
Mivel a gyermekek vallásosságának megállapítása erősen megkérdőjelezhető
módszerekkel történt, zárszó helyett röviden szeretnék kitérni a vallásosság mérésének problémakörére is.
A vallásosságnak, az ember egyik legkomplexebb érzületének, tulajdonságának a mérése, számokban történő kifejezése – még a laikus is érzi – rendkívül
problematikus és megkérdőjelezhető vállalkozás. A vallásosságot számos kutatás az önbesorolás alapján állapítja meg, ritkábban a szertartás-látogatás gyakoriságára is rákérdeznek, azonban olyan dimenziókkal is számolni érdemes, mint
a vallási ismeretek, a különböző hitek, a vallási érzés és élmények, a vallásgyakorlat, illetve a mindennapi vallásosság dimenziójának megléte.8 Ezen dimenziók
mindegyikét még vallásszociológiai vizsgálatokban sem használják maradéktalanul, mindazonáltal jól mutatja, hogy a különböző társadalomtudományi kutatások számos instrumentumot használhatnak a vallásosság méréséhez a fenti dimenziók mérésétől ezek különbözőféle indexálásáig bezárólag. Mivel a vallásosság „szintje” számokkal rendkívül nehezen kifejezhető, statisztikai módszerekkel
szinte lehetetlen pontosan mérni, különböző kompromisszumok meghozatalára
kényszerülünk, amennyiben mégis megállapításokat kívánunk tenni a vallásosak
és nem vallásosak helyzetére, véleményére vonatkozóan. Tomka Miklós (a magyar gyakorlatban is leginkább használt, önbevallásra alapuló 5 fokú skála megalkotója) is felteszi a kérdést, miszerint „alkalmazhatjuk-e a vallásosság mérésénél
a válaszadó önmagáról vallott véleményét?”.9 A kérdés jogosan merül föl, ugyanis az objektívebb, könnyebben belátható, megválaszolható kérdésekre (vallásgyakorlat sűrűsége, különböző vallási tanokban való hit megléte) adott válaszok sokszor megkérdőjelezik a korábbi, önbevallásra alapuló válaszokat.
Példaként vehetjük a magyar ifjúságkutatás-sorozat 2008-as és 2012-es eredményeit, amelyekből kiderül, hogy a magukat valamely keresztény felekezetbe soroló és magukat az egyház tanítását követőnek is tartó fiatalok jelentős hányada
egész egyszerűen nem vagy nem teljes mértékben hisz olyan tételekben, amelyek
a keresztény hit szerves részei (pl. feltámadás, Szentháromság, szeplőtelen fogantatás stb.) Templomba pedig 2008-ban a keresztény, bevallásuk szerint egyházuk
tanításait követő fiataloknak mindössze 38,9%-a (a katolikusoknak a 37,7%-a),
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2012-ben pedig csak 33,5%-a (a katolikusoknak 28,8%-a) járt legalább hetente
(vagy sűrűbben).

1.

táblázat: A 15–29 éves, magukat kereszténynek valló, az egyházuk
tanításait követőnek tartó fiatalok határozott10 hite különböző tételekben
– az Ifjúság2008 és a Magyar Ifjúság 2012 alapján

Kérem,
mondja
meg, hisz-e Ön a következőkben?
Csodák
Feltámadás
Halál utáni élet
Horoszkóp
Isten
Kabala, talizmán
Lélekvándorlás
Mennyország
Ördög
Pokol
Szentek
Szentháromság
Szeplőtelen fogantatás
Telepátia
Mágia
UFO

2008 (határozottan
hisz)

2012 (határozottan hisz)

23,0%
41,2%
29,4%
12,9%
73,1%
4,6%
4,7%
53,1%
35,1%
35,9%
47,9%
56,2%
41,6%

34,6%
53,6%
44,8%
16,1%
78,2%
14,9%
27,3%
59,3%
40,1%
45,4%
53,9%
56,8%
41,1%

12,2%
3,1%
8,2%

19,5%
11,7%
11,9%

Egy további, módszertani kérdéseket feszegető példát korábbi kutatásunk11
esete adja. A vallásosság és a családok összetartásának (illetve a válások) kapcsolatát kutattuk interjús módszerekkel. Az interjúalanyok kiválasztása szűrőkérdőív segítségével történt, amelyben az alanyok vallásosságát mindössze egy kérdés, Tomka Miklós önbevalláson alapuló kérdésfeltevésével határoztuk meg. Saját kérdőíves bevallása alapján az így kialakított „nem vallásos” csoportba került
egyik alanyunk, akiről az interjú kezdetén már kiderült, hogy a vallásosság minden más dimenziója mentén akár vallásosabb is, mint a „vallásos” csoportba került alanyaink. Azonban a kérdésfeltevésnél egyáltalán nem tartotta magára igaznak a „vallásos” jelzőt, tekintve, hogy ő magát kizárólag „hívőként” aposztrofálja,
saját hite szerint ugyanis nem követ egyetlen vallást sem, kizárólag Jézus Krisztus tanítása szerint éli az életét, így magáról tudatosan nem vallásosként beszél.
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Egy jelenleg is futó, a vallásosság átörökítését három generáción keresztül
felmérő kutatás12 egyik kvalitatív (életútinterjús) adatfelvételén meginterjúvolt,
nyugdíjas korú alanyt a kutatásba először bevont referenciaszemély (az ő gyermeke) határozottan nem vallásosként írta le. Az alany azonban magát katolikusnak
vallotta, külön rákérdezés után pedig az „egyház tanítása szerint” tartotta magát
vallásosnak. Kiderült azonban, hogy számára egész mást jelent az egyháziasan
vallásos lét, mint amit mi (valláskutatók) általában elképzelünk a kérdés feltevésekor. Az alany egyáltalán nem hisz a mennyben, a személyes, élő Istenben. Helyette egy, a szívünkben élő „istenre” utalt folyamatosan, aki viszont ott is csak a
döntéseinkben (lelkiismeretünként?) jelenik meg (egész egyszerűen azáltal, hogy
jók vagyunk egymással). Nem hisz a pokolban vagy a túlvilágban semmilyen értelemben. Jézust egy kiváló szervezőképességgel megáldott, követésre és maximális tiszteletre méltó embernek tekinti, de nem Istennek vagy az ő fiának. Az Eucharisztia számára mindössze kenyér, szimbólum, nem Krisztus teste. Emellett
azonban hisz a csillagok állásának jelentőségében, hajlik a reinkarnáció elfogadására is, de abban bizonytalan. (Magát határozottan nem hívőként aposztrofáló felesége is naponta imádkozik pár éve elhunyt édesanyjához, hogy segítsen neki a
mindennapok során. Érzi is a jelenlétét, figyelmét a szellemvilágból. Viszont hisz
a lélekvándorlásban is, és megnyugvással tölti el a tudat, hogy édesanyja vélhetően már reinkarnálódott is, aki immár kisgyermekként élhet valahol.) Az alany
számára az egyház tanítása főleg (vagy inkább kizárólag) azt jelenti, amit a katolikus egyház szerinte az életről, az erkölcsről, a jó magaviseletről, a tisztességes életről tanít, és ami mindebből elért hozzá élete során. Mindezt helyesnek, követendőnek látja. És bár lényegében semmi mást nem hisz az egyház természetfölöttire vonatkozó tanításából, emiatt ő magát az egyház tanítása szerint élőnek tartja.
Habár egyértelműen felfedezhetünk ellentmondásokat az előbbi alanyok
hitrendszerének leírásában, úgy vélem, nem szükséges mindenáron közvetlen logikát keresni az alanyok hitének alakulásában, hiszen mindez világosan mutatja a
vallásosság olykor egészen erős komplexitását. Felmerül tehát a kérdés, hogy társadalomkutatóként van-e alapunk azt állítani, hogy vallásos csak az lehet, aki határozottan hisz vallása minden tételében, vagy az, aki rendszeres vallásgyakorló,
esetleg az, aki az érzések és vallási élményei alapján tekint magára vallásosként,
vagy magát bármilyen más okból vallásosnak tartja, függetlenül attól, hogy miben hisz, és vallását hogyan gyakorolja. Tomka Miklós is leszögezte, hogy „a vallásosság többdimenziós jelenség, aminek a dimenziói a valóságban kombinálódnak, de matematikailag nem összeadhatóak”, azaz „semmiképpen sem szabad a
vallásosságot egyetlen dimenzió ismérvei alapján megítélni”13 – legyen az önbevallás, szertartás-látogatás gyakorisága, hittételekkel kapcsolatos meggyőződés,
vagy épp, mint a cikk első felében bemutatott példa mutatta, gyermek esetén a
szülő önmagáról bevallott vallásossága.
Tomka egyik első, témában releváns tanulmányában is kifejtette, hogy szerinte a vallásosságmérés tárgya tulajdonképpen arra utal, hogy valójában mi mit
értünk vallásosság alatt. Ezért ő is a többdimenziós modellek fontosságát emelte
ki. Ő maga kétféle instrumentumot mutatott be: egyet, amellyel az önbesoroláson
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alapuló és vallási tudatelemekkel operáló vallási kultúrát kutathatjuk, illetve egy
másikat, amely a vallás intézményesült formáit és gyakorlatait veszik górcső alá.14
Az előbbi példákból is kiindulva úgy vélem, a vallásosságot független változóként kezelő, vallásosságmérést alkalmazó kutatások esetén vagy elfogadjuk azt
a kompromisszumot, hogy mindössze egy-két dimenzió mérése esetén (a fennállók közül is általában az önbevallást) alkalmazó kutatás a kapott értékeket csak
irányadónak tekintheti, és szükségszerűen le kell mondania arról a vágyról, hogy
megállapításait pontosan azon vallásos népességről fogalmazza meg, akiket a
kutatók valamilyen értelemben vallásosnak tartanak; vagy a téma komplexitása okán helyet kell szorítani az intézményes vallásosság mellett a vallási individualizáció különböző típusait is számba vevő kérdések alkalmazásának is. Ezeken
belül is különös tekintettel a spiritualitásra, a vallási szinkretizmusra, valamint a
vallási funkciókat betöltő kvázivallási jelenségekre. Csak így volna adekvát, pontos válasz adható arra a kérdésre, hogy mi a vallásosság és nem vallásosság, illetve
más fi lozófiai meggyőződések helye és szerepe a mai társadalmakban; hogyan befolyásol ténylegesen az emberi vallásosság más értékeket, meggyőződéseket, attitűdöket (vagy hogy eredeti példánknál maradjunk: az emberek altruizmusát); hogyan alakul a spiritualitás különböző formáinak fejlődése, változása; illetve milyen generációs trendek mutatkoznak a vallásosság típusaira vonatkozóan.
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A szokás hatalma. Az észak-magyarországi régió középiskolásainak kulturális szokásairól
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Abstract (About the Cultural Habits of High School Students in the North-Hungarian Region)
The aim of our research, led in 2014, was to investigate the factors inﬂuencing the school achievement. Our investigation
took place into the center of the North Hungarian region, and was justiﬁed by several circumstances. Our research was
conducted in the center of the North Hungarian region, in Miskolc. The region has one of the worst domestic competency test
results, so we considered it important to look at the family background and cultural habits of Miskolc students, that have an
impact on their school performance.
Keywords cultural habits, high school students, Miskolc, Hungary

Rezumat (Obiceiurile culturale ale liceenilor din Nordul Ungariei)
Scopul cercetării noastre, realizată în 2014, a fost cercetarea factorilor care inﬂuenţează rezultatele școlare. Ancheta noastră
a avut loc în centrul regiunii nordice din Ungaria, și a fost justiﬁcată de mai multe circumstanţe. Cercetarea noastră a fost
efectuată în centrul regiunii la testele de competenţă, așa că am considerat important să analizăm fundamentele familiale și
obiceiurile culturale ale studenţilor din Miskolc, elemente care au un impact asupra performanţei școlare.
Cuvinte cheie obiceiuri culturale, liceeni, Miskolc, Ungaria

2014-ben lefolytatott kutatásunk1 célja az iskolai eredményességeket befolyásoló tényezők vizsgálata volt. Az észak-magyarországi régió központjában történő vizsgálatunkat több körülmény is indokolttá tette. Kutatásunkat az északmagyarországi régió központjában, Miskolcon végeztük el. Az említett régió rendelkezik az egyik legrosszabb hazai kompetenciateszt-eredményekkel2, ezért tar49
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tottuk fontosnak megvizsgálni, a miskolci diákok milyen családi háttérrel és kulturális szokásokkal rendelkeznek, amelyek kihatással vannak iskolai teljesítményükre. Kutatásunk nem törekedett reprezentativitásra. azonban alkalmas arra,
hogy adatait, eredményeit összehasonlíthassuk egy nagymintán dolgozó ifjúságkutatás adatbázisával. Az adatok adta lehetőséget kihasználva 2014-ben elvégzett
kutatásunk néhány eredményét összevetettük a magyar ifjúságkutatás 2016 adataival.
A 2016-os magyar ifjúságkutatás gyorsjelentése3 és észak-magyarországi régióra vonatkozó adatai lehetővé teszik a részenkénti összehasonlítást, további
elemzésre és gondolkodásra ösztönöznek. Az elemzésekből kiderülhet, az említett területen élő fiatalok lehetőségei, kulturális szokásai mennyiben változtak az
elmúlt két év során. Érdekes szempont az is, hogy a kultúrafogyasztásban történt
változások(pl.: virtuális tér használata) vizsgálatához milyen módszertani változtatások szükségesek.
Az ezredfordulón elindított, immár ötödik hullámába lépő magyar nagymintás ifjúságkutatás 2016-os eredményei mentén hasonlítom össze és gondolom
tovább a kutatásunkat. A Magyar Ifjúságkutatás 2016 keretén belül, 15–29 éveseket kérdeztek meg Magyarországon. A többlépcsős, rétegzett valószínűségi mintavételi módszerrel 8000 fős alapminta valósult meg, melynek 2000 fős részmintái leképezik az ország településstruktúráját regionális elhelyezkedés és településnagyság szerint. A kérdőívet az előző hullámok kérdőívei alapján készítették el,
tematikájában szerepelnek többek között a korosztály családalapítási motivációi,
munkavállalási hajlandósága, politikai attitűdjei, életmódja, kulturális szokásai.

Előzmények
Iskolakutatások margóján (2014) elnevezésű kutatás bemutatása
A Szocio+ Társadalmi Kutatások Műhelye 2011-ben jött létre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának kezdeményezésére. A műhely lehetőséget kínált érdeklődő, tehetséges diákok számára ahhoz, hogy önképzés céljából kutatásokat tervezzenek, és azokat az egyetemi éveik alatt megvalósítsák. A tagság általános feltételeihez tartozott a társadalmi felelősségvállalás, önképzés iránti igény, valamint a műhelyprogramok szervezésében és azok részvételében való elkötelezettség. A szociológushallgatókat integráló csoport támogatója a Faludi Ferenc Akadémia volt, mely lehetővé tette, hogy a
megálmodott kutatásainkat megvalósíthassuk.
A csoporttársaimmal közösen kitalált és végrehajtott iskolakutatások margóján c. kutatás célja az iskolai eredményességet befolyásoló tényezők vizsgálata
volt. A felmérést az észak-magyarországi régió központjában, Miskolcon végeztük el a 2013/2014-es tanévben, 7 gimnáziumban4 töltettünk ki kérdőívet a 12. évfolyamos tanulókkal.
Miskolc az egyik leggyengébb kompetenciaeredményeket produkáló régió
székhelye a 2012-es kompetenciatesztek alapján, többek között ez indokolta vizsgálatunk helyszínét. Habár kutatásunkban eredendően a felekezeti és nem felekezeti iskolák közötti eltéréseket vizsgáltuk Pusztai Gabriella nyomán5, elemzésemet nem szervesen erre a jelenségre, hanem a kultúra, kulturális fogyasztás intézményére építettem.
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2014 január–februárjában került sor a lekérdezésre Miskolc legjobb és legrosszabb teszteredményeit produkáló gimnáziumaiban. Minden intézményben
a teljes 12.-es évfolyamot kérdeztük meg egy előre egyeztetett tanóra keretében.
Nyomtatott formában osztottuk ki a kérdőíveket, és azokat a felügyeletünk mellett töltötték ki a jelenlevő diákok. Minden iskolatípusban (állami, egyházi és
magánintézmények) ugyanazt a kérdéssort használtuk. A kérdőívek rögzítését,
elemzését az SPSS-programmal készítettük el.
Az iskolákban összesen 645 végzős tanulót kérdeztünk meg. A kitöltők nemek szerinti eloszlása nem volt teljesen kiegyenlített (57% férfi, 43% nő), de az eltérés kicsi, így nem befolyásolta túlzottan a válaszok érvényességét.

1. ábra: A válaszadók nemek szerinti megoszlása
Az általam vizsgált témakörben nagy jelentősége volt annak, hogy a megkérdezett hol él a tanévben, mivel hipotézisem szerint ez a kapott eredményeket
nagymértékben befolyásolhatja. Ugyanis egy nagyvárosban könnyebben elérhetőek a kultúra színterei (mozi, színház, koncertek…), és ez hatással van az egyén
kulturális életben való részvételére. Mivel Miskolc hazánk egyik legnagyobb városa, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kulturális élet itt összpontosul, feltételezésem szerint a Miskolcon élő diákok egyszerűbben hozzáférnek a megyeszékhely nyújtotta kulturális előnyökhöz, mint a környező településeken élő társaik. A megkérdezett diákok 51%-a miskolci, 13%-uk kollégiumban lakik Miskolcon, 36%-uk bejáró. Láthatjuk, a válaszadók 64%-ának biztosítottak a „nagyvárosi” életkörülmények.
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2. ábra: A válaszadók lakhelye a tanévben (forrás: Iskolakutatások margóján adatbázis)
A hipotézis vizsgálatára faktoranalízis segítségével létrehoztam egy főfaktort, amelyet kulturális aktivitást mérő indexnek neveztem el. Ez az index közvetlenül méri, hogy az iskolai időn túl milyen kulturális eseményeken és milyen gyakorisággal vesznek részt a diákok.6 Fontosnak tartottam megmérni, hogy az általában kötelező iskolai programokon kívül kulturálisan mennyire aktívak a megkérdezett diákok. A kulturális aktivitást és a lakhelyet összevetve azonban nem
kaptam szignifi káns eredményt, így az mondható el, hogy a bejárás nem jelent
kulturális hátrányt az „anyavárosiakkal” szemben. A magyarázatot máshol kell
keresni azzal kapcsolatban, hogy a földrajzi tényező ebben az esetben miért nem
befolyásolja a diákok kulturális életét. Valószínűnek tartom, hogy Miskolc vonzáskörzetében nincsenek áthidalhatatlan távolságok, ezek nem állítanak akadályt
a programokon való részvételben. Másrészt fennáll a lehetőség, hogy nem Miskolc és környéke, hanem Budapest és vidék törésvonalról érdemes beszélni, mivel
„vízfejű” országunkban mai napig érvényes az a tézis, hogy a társadalmi-gazdasági, kulturális élet elsősorban a fővárosban összpontosul.
A Magyar Ifjúságkutatás 2016 tapasztalatai szerint a hagyományos kulturális intézmények látogatása folyamatosan csökken a fiatalok körében. A megkérdezettek közül sokan nem is látogatják ezeket az intézményeket. Az adatok alapján
azt találták, hogy kialakult egy kulturális javakban dúskáló csoport, melynek tagjai az elitkultúrához tartozó színtereket látogatják (art-mozi, komolyzenei koncert, opera, színház, múzeum, kiállítás, hangverseny). A budapesti fiatalok járnak
élen ebben a csoportban, ők járnak elsősorban színházba, hangversenyekre... Ezt
a jelenséget az elemzők összefüggésbe hozták az intézményi ellátottsággal. A reprezentatív felmérésben tehát kirajzolódott az a főváros-vidék törésvonal, mely a
budapesti fiatalok számára lehetővé teszi a kultúra „habzsolását”, a vidékiek kulturális életét pedig visszaveti.
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A kulturális helyszínek mellett kitértek olyan színterekre is a nagymintás
kutatásban, melyeket előszeretettel látogatnak a fiatalok; kávéházak, kocsmák,
ahol általában találkoznak és beszélgetnek a barátaikkal. A felmérés szerint ezeknek a helyszíneknek a látogatottsága függ az életkortól és lakóhelytől is. A mi kutatásunkban erre nem kérdeztünk rá a gimnazisták körében, pedig kiderül, hogy
a 15–29 évesek szabadidejüknek nagy részét a barátaikkal töltik a fentebb említett színtereken.
Azonban rákérdeztünk arra a diákoknál, szabadidejükben milyen hobbitevékenységet űznek7. Bármilyen elfoglaltságot beírhattak, az eseteket később kategorizáltuk. Három felsorolt időtöltés közül az elsőnek írt szabadidős tevékenységet klaszterekké alakítottam. Azért csak az első hobbit, mert a diákok jóformán
nem jelöltek meg többet 1-2 tevékenységnél. Véleményem szerint az elsőként említett tevékenység a legfontosabb számukra.
Az elemzés alapján a miskolci gimnazisták szabadidős struktúrája három
főcsoportba sorolható: sport, olvasás, zene. A sport, azonbelül is a futball a fiúk
körében jellemző, míg az olvasást és zenélést illetően számszerű fölényben vannak a lányok. Mivel a klaszterek egyetlen általunk relevánsnak tartott változóval sem mutattak szignifi káns összefüggést, úgy tűnik, a szabadidős tevékenységeknek sincsenek anyagi, időbeli és térbeli gátjai, hobbitevékenységeiket a diákok be tudják illeszteni mindennapjaikba. Érdekes, hogy az általunk mért hobbistruktúra nincsen teljesen összhangban az országos adatokkal. A miskolci gimnazisták által megjelölt tevékenységek háttérbe szorultak a magyarországi átlaghoz képest, kivételt jelent ezalól a sportolás. A gyorsjelentésben az olvasható, hogy
az előző felméréshez képest nincs érdemi változás a sportolási szokásokat nézve.
A 2016-os adatok szerint a fiatalok 36%-a sportol rendszeresen a testnevelésórán
kívül. A rendszeres testmozgást végzők között felülreprezentáltak a fiúk, korcsoport szerinti bontásban pedig az mondható el, hogy a fiatalabbak között magasabb a sportolók aránya.
A 2016-os nagymintás ifjúságkutatás adatai szerint, hasonlóan a korábbi felmérésekhez, a fiatalok szabadidős tevékenységei nem változtak érdemben. A leggyakrabban tévét néznek, számítógépeznek és csetelnek a kérdezettek, az olvasás,
sport és zenélés háttérbe szorul a válaszadók körében.

53

ME.dok • 2018/1

3. ábra: Szabadidős elfoglaltság hétvégén százalékos arányban (forrás: Magyar Ifjúság 2016 Gyorsjelentés)
A gyorsjelentésből továbbá kiderül az is, a fiatalok általában otthon és olykor a barátaiknál töltik a kötelezettségek nélküli idejüket. Fontossá váltak azok a
tevékenységek, melyeket egyedül is lehet „űzni”, nincs szükség hozzá társaságra.
Továbbá figyelemfelkeltő adat, hogy 2016-ban a magyar fiatalok 14%-ának nem
volt olyan baráti köre, mellyel gyakran töltötte volna a szabadidejét. Az online
térben azonban élénkebbek ezek a kapcsolatok, a kérdezettek kétharmada elsősorban itt találkozik és kommunikál a barátaival.
Az információs társadalom kialakulásával a kultúra is átalakult, ez tényleges változást eredményezett a fiatalok életmódjában. Manapság a digitális kultúra
adaptációs lehetőségei és ezek elsajátítási képességei felértékelődtek, a korai önállósodás tárgyi jelei a mindennapi élet elengedhetetlen részeivé váltak.
A miskolci gimnáziumok végzős diákjainak több kérdést is feltettünk a digitális javakra vonatkozóan, továbbá kíváncsiak voltunk, rendelkeznek-e saját szobával és íróasztallal, melyek megléte segítheti a tanulást számukra. A leggyakrabban 5 tárgy az, ami a kérdezettek rendelkezésére áll (okostelefon, internet, laptop,
íróasztal, saját szoba). 52 tanuló minden tárgyat birtokol, 2 tanulónak pedig minden eszközt nélkülöznie kell. Egy ALSCAL-modellt létrehozva láthatjuk, hogyan
különülnek el a különböző tárgyakkal rendelkező válaszadók csoportjai. A modell alapján különbséget tehetünk „szokásos javakkal” és „extra javakkal” rendelkező diákok között.
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4. ábra: ALSCAL-modell (forrás: Iskolakutatások margóján adatbázis)
Feltételezhető, hogy a két csoport között fennálló gap anyagi jelentőségű. A
„szokásos javak” a családjuk anyagi helyzetét átlag alattinak vagy rossznak megítélő miskolci diákok számára is hozzáférhetőek, az „extra javak” pedig a legalább
átlagos színvonalon élő tanulók tulajdonát képezik.
A 2016-os gyorsjelentés szerint tovább növekedett a fiatalok életében a digitális kultúra jelenléte az előző évekhez képest. Otthonaikban egyre több
infokommunikációs eszköz található meg. Az internet mára a mindennapok elengedhetetlen részévé vált, minden más médiumot maga mögé taszított. A korábbi, ezredforduló eleji felmérésekhez képest rengeteg technológiai változás következett be, módosult a kapcsolattartás módja, a szabadidő-eltöltés. Míg 200810-ban
az otthoni internet elterjedését, 2016-ra már az okostelefonok térhódítását állapították meg a nagymintás ifjúságkutatásban. A legfrissebb eredmények azt mutatják, hogy 2016-ra az internet leválik a számítógépről, és több eszközön is elérhetővé válik a fiatalok számára, továbbá egyre több infokommunikációs eszköz jelenik meg az otthonaikban (PC, laptop, tablet, okostelefon…).
A legszembetűnőbb országos adat az okostelefonok elterjedése. A megkérdezett fiatalok 85%-a rendelkezik 2016-ban ilyen eszközzel. Észak-Magyarország
ebből a szempontból lemaradást mutat az országos átlaghoz képest, a régió fiataljainak 70%-a rendelkezik okostelefonnal. Az általunk megkérdezett miskolci diákok többsége szintén birtokolja az eszközt.
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5. ábra: Okostelefonok elterjedése százalékos arányban (Forrás: Magyar Ifjúság 2016. Gyorsjelentés)
A régió internet-hozzáférés terén is alulteljesít a többi országrészhez képest.
A kérdezettek 72%-ának található a háztartásában számítógép és internet. 2008tól a fiatalok saját tulajdonában lévő infokommunikációs eszközök terjedése látványosan emelkedett, azonban elmondható, hogy átlagosan az Észak-magyarországi régióban rendelkeznek a fiatalok a legkevesebb felsorolt eszközzel. Szintén ebben a régióban használnak naponta internetet a legkevesebben, az országos
88%-hoz képest mindössze 75%.

6. ábra: Naponta internetet használók százalékos arányban (Forrás: Magyar
Ifjúság 2016. Gyorsjelentés)
Az általunk megkérdezett miskolci diákok hétköznap átlagosan napi 2 órát,
hétvégén ennek több mint kétszeresét, napi 5 órát töltenek a számítógép előtt.
Ennek ellenére az online lét nincs hatással a kulturális aktivitásukra, a hétvégi
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„szörfölés” a tanulmányi eredményeiket sem befolyásolja. A tanulmányi átlaggal kizárólag a hétköznapi számítógépezéssel töltött idő korrelál. Minél kevesebb
időt töltött iskolaidőben a számítógép előtt egy miskolci gimnazista, annál jobb
lett a tanulmányi átlaga.

7. ábra: Hétköznapi számítógépezéssel töltött idő és az előző évi tanulmányi
átlag korrelációja (Forrás: Iskolakutatások margóján adatbázis)
Természetesen az adat tájékoztató jellegű, árnyaltabban érdemes feltenni a
kérdést, hogy a számítógép-használat mit is jelent pontosan a válaszadók számára; tanulást, játékot, tájékozódást… Továbbá szükségszerű bevonni az elemzésbe
az okostelefonokon, tableteken töltött időt is, azaz a folyamatos, de nem minden
pillanatában aktív internethasználatot, mely az ezredforduló óta átalakította a fiatalok életmódját.
A középiskolások művelődési és szabadidős tevékenységi struktúráját vizsgálva szükségszerű felmérni nem csupán a fiatalok számítógépezésre fordított
idejét, hanem diákok „könyvközeliségét” is. Ennek alapjául szolgált Nagy Attila kisvárosi középiskolások olvasási, művelődési struktúrájának vizsgálata. Mi is
fontosnak tartottuk felmérni, a könyvekkel való ellátottság és a könyvtárhasználat milyen hatással van a tanulók eredményeire, valamint kulturális aktivitására.
A miskolci végzős gimnazisták 22%-a évente párszor látogat el könyvtárba.
Akik havonta többször vagy akár hetente keresik fel az intézményt, jobb tanulmányi átlagot érnek el, mint azok a társaik, akik legfeljebb havonta egyszer élnek
ezzel a lehetőséggel. A könyvtárhasználat és az otthoni könyvkészlet negatívan
korrelál, így azt mondhatjuk, minél több könyve van valakinek, annál kevesebbet
jár könyvtárba. A könyvtárak szolgáltatásait minden bizonnyal tanulmányi céllal veszik igénybe a diákok, mivel kevesebb önmaga által választott könyvet olvas
az a tanuló, aki gyakrabban jár könyvtárba. Így feltételezhetjük, elsősorban kötelező olvasmányokat kölcsönöznek ki a diákok. Aki otthon több kulturális ékkővel, azaz könyvvel rendelkezik, az a kötelező olvasmányokon kívül több szabadon
választott könyvet is olvas, valamint aktívabb szabadidejében. Az iskolai sikerességet a felmérésünk alapján a könyvek száma és az olvasással töltött idő pozitívan
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befolyásolja, így azt mondhatjuk, a diákok többet profitálnak a „kézzel fogható”
tudományból, mint az online térben fellelhető információáradatból.
Az ezredfordulón indult nagymintás ifjúságkutatásoknak is fontos eleme
volt a fiatalok kultúrához való viszonya, kulturális fogyasztása. Ennek egyik indikátora, hogy hány könyvvel és e-könyvvel rendelkeznek a megkérdezettek.
2004-ben a válaszadóknak átlagosan 344 könyvük volt, ez az adat 2016-ra átlagosan 172 darabra mérséklődött, pontosan a felére. A gyorsjelentésben hozzáteszik, a könyvállomány nagysága erősen függ attól, hogy a kérdezett egyedül él-e
vagy külön. Továbbá a többgenerációs értelmiségi családok kiugróan nagyszámú
könyvet birtokolnak, átlagosan 500 kötettel rendelkeznek.

8. ábra Könyvállomány csökkenése, darab könyv (Forrás: Magyar Ifjúság 2016
Gyorsjelentés)
A jelenség minden bizonnyal azzal magyarázható, hogy az internet térhódításával folyamatosan átalakul a kultúrahordozókhoz fűződő viszony. A
digitalizáció kiterjesztette az audiovizuális eszközökhöz való hozzájutás módját
és lehetőségét, ma már rengeteg adathordozón információhoz juthatunk. Ezt mutatja az a tény is, hogy 2012-től 2016-ig megduplázódott az elektronikus könyvek
aránya a fiatalok körében.
A miskolci kutatásunknál nem tértünk ki az elektronikus könyvekre, néhány éve terjedt el nagyobb arányban a kultúrahordozó. Ahogy az országos felmérés is mutatja, a digitalizáció térhódítása által egyre népszerűbbé válik az
e-könyvek használata, a kulturális fogyasztás elengedhetetlen eszközévé válik.
Összefoglalásként az mondható el, hogy az egyetemi évek alatt véghezvitt
kutatásunk jó alap ahhoz, hogy időközi specifikus adalékokkal szolgáljon az országos és reprezentatív ifjúságkutatás „margójára”. Az eredmények többségében
összhangban vannak az országos adatokkal, azonban akad néhány eltérés, ami
például a fiatalok szabadidős tevékenységeiben mutatkozik meg. Míg a miskolci
diákok sporttal, olvasással és zenével ütik el az időt, országosan a magányos és di58
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gitális tevékenységek jellemzőek; televíziónézés, számítógépezés és facebookozás.
A gyorsjelentésből kiderül az is, hogy 2016-ra a mindennapok elengedhetetlen részévé vált az online lét, számtalan eszköz lehetővé teszi az internetezést. A fiatalok infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága ennek köszönhetően igen
magas, azonban a vizsgálatunk fókuszában lévő észak-magyarországi régió elmarad az internetes ellátottságban és a digitális eszközbirtoklás területén is a többi
országrésztől. Kutatótársaimmal Miskolcon szintén vizsgáltuk a különböző digitális javak meglétét a gimnazisták körében, azonban felsorolásunk nem volt eléggé kiterjedt. Néhány évvel ezelőtt nem vizsgáltuk azt sem, hogy milyen a diákok elektronikus könyvekkel való ellátottsága. Az ifjúságkutatás gyorsjelentéséből azonban kiderül, hogy ezek az eszközök az utóbbi időben már nagyon elterjedtté váltak, hatással vannak az ifjúság kapcsolataira, szokásaira, ezáltal megkerülhetetlenek a fiatalok életmódját feltérképezni vágyó kutatásokban.
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Abstract (The Relations of the Youth with the Banking Systems)
Examining the ﬁnancial culture of young people has received much attention in recent years. More and more banks and
ﬁnancial institutions in Hungary are dealing with the young age group, for assessing and developing ﬁnancial culture, and
on the other hand as a potential customer base, target of future economical projects. The aim of this paper is to show how
the young people’s relationship with the banking sector has evolved since the global crisis over the last decade. It focuses in
particular on banking habits and ﬁnancial perceptions of people aged 15–35 years. The study summarizes the Hungarian
internal situation, and what kind of research and the results that have emerged over the past 10 years.
Keywords youth, banks, Hungary, economic crisis, potential clients

Rezumat (Relaţiile tinerilor cu operaţiunile bancare)
Examinarea culturii ﬁnanciare a tinerilor a beneﬁciat de multă atenţie în ultimii ani. Din ce în ce mai multe bănci și instituţii
ﬁnanciare din Ungaria se ocupă de grupul de vârstă tânără, pe de o parte, pentru evaluarea și dezvoltarea culturii ﬁnanciare și,
pe de altă parte, ca o potenţială bază de clienţi pentru a construi viitoarele construcţii și produse viitoare. Scopul acestei lucrări
este de a arăta cum a evoluat relaţia tinerilor cu sectorul bancar de la criza globală din ultimul deceniu. Se concentrează în
special pe obiceiurile bancare și pe percepţiile ﬁnanciare ale persoanelor de 15-35 de ani. Studiul rezumă situaţia internă, ce fel
de cercetare și rezultatele care au apărut în ultimii 10 ani.
Cuvinte cheie tineri, bănci, Ungaria, criza economică, clienţi potenţiali

1. Kitekintő – a lakosság pénzügyi helyzete
A Credit Suisse 2015. évi összeállítása szerint Magyarországon az egy
felnőttre (közel 8 millió felnőttel számolva, ami a háztartások számának
durván a kétszerese) jutó vagyon 30 796 dollár (kb. 9 millió forint), amely
17 533 dollár pénzbeli, 17 155 dollár nem pénzbeli (főként lakóingatlan)
vagyonból és egy felnőttre vetítve 3893 dollár adósságból áll össze. (Társadalmi Riport 2016:99) Az adatok alapján elmondható, hogy messze elma61

ME.dok • 2018/1

62

radunk a nyugat-európai országoktól, de a régióban is csak Lengyelország
és Szlovákia értékét múljuk felül.
A lakosság nettó pénzügyi vagyona (vagyis a megtakarítások és a hitelek különbsége), összesen 32 ezer milliárd forint volt, ami egy főre vetítve átlagosan 3 milliót tett ki 2014-ben. A készpénz, betét aránya 34 százalékot tett ki a pénzügyi vagyonból, míg az értékpapír 11 százalékra rúgott.
A részvény és egyéb részesedés közel 50 százalékos aránnyal képviseltette
magát. (Pénzcentrum 2016)
A nemzetközi és hazai elemzések becslései alapján elmondható, hogy
a háztartások fele vagyontalan. Az embereknek csupán kis értékű, nem
mobilizálható lakása és kevés készpénze, bankbetétje lehet csak. A másik
40–45% vagyoni helyzete viszont megfelel a globális középréteg (7 és 70
millió Ft közötti vagyonnal rendelkezők) vagyoni szintjének. Erről a csoportról elmondható, hogy értékesebb ingatlannal, megtakarításokkal, kisebb vállalkozói vagyonnal rendelkeznek. Végül pedig, ahogy a kutatások
mutatják; 5%-ra tehető a vásárlóerő-paritáson számolt, 70 millió forint feletti vagyonnal rendelkezők köre.
A magyarországi pénzügyi kultúrát erősen befolyásolja, hogy a 2000es évektől kezdve folyamatosan elkezdtek növekedni a felvett banki hitelek. A növekedés jelentős része az évtized első felében zajlott le, amelynek eredményeként 2010-ben a banki hitelt törlesztők aránya már elérte a
35%-ot, azaz a háztartások bő egyharmada volt érintett. 2010 után jelentős
visszaesés tapasztalható a hitellel rendelkező családok arányában, 2012ben már csak a háztartások egynegyede rendelkezett valamilyen banki
vagy pénzintézeti hitellel, 2015-ben pedig további csökkenés után csupán
egyhatoduk (18%). (3. ábra) (Társadalmi Riport 2016)
A jelentős visszaesésnek lehetséges okai a lényegesen megváltozott hitelkonstrukciók (2009 után a bankok jelentősen kedvezőtlenebb feltételekkel kínáltak hiteleket, mint korábban), illetve az, hogy 2012. február végén lezárult a devizaalapú jelzáloghitelek kedvezményes rögzített árfolyamon történő végtörlesztési folyamata, melynek eredményeképp csaknem
170 ezer háztartás szabadult meg devizahitelétől, a jelzálog-fedezetű devizahitel-állománynak nagyjából egynegyedének visszafizetésével (PSZÁF
2012).
2016-ban az Erste Csoport felmérést2 készített a magyarok pénzügyi
helyzetével kapcsolatban. A felmérés megállapításai szerint a havi megtakarítások összege nőtt, a tavalyi 14 900 forint helyett 2016-ban 16 148 forintot tudnak havonta félretenni az állampolgárok.
Az Erste felmérése alapján továbbá elmondható, hogy Magyarországon a megkérdezettek 26 százalékának javult, 40 százalékának nem változott az anyagi helyzete az elmúlt 2-3 évben, 33 százalékuk viszont úgy érzi,
hogy romlottak a pénzügyi lehetőségei. A régió többi országához hasonlítva - százalékban mérve - a havi megtakarítások átlagos összege Magyarországon nőtt a legjobban, 9 százalékkal. Ez még mindig alacsony, csak Ro-
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mániát és Szerbiát előzi meg Magyarország. A magyar lakosság körében
továbbra is a legnépszerűbbek a bankszámlán, bankbetétben tartott megtakarítások, viszont csökkent a pénzüket otthontartók aránya, a tavalyi 23
százalékról 16 százalékra. A megkérdezettek 39 százalékának semmilyen
megtakarítása, félretett pénze nincs. A magyarok jelentős része biztonságra törekvő, a többi régiós országhoz képest a népesség csupán tíz százaléka
hajlandó kockázatot vállalni azért, hogy magasabb profitot érjen el.

1.1.

A magyar lakosság pénzügyi kultúrája

A magyar lakosság pénzügyi kultúrájára vonatkozó pénzügyi intézmények, költségvetési szervek, illetve az OECD végzett felmérések, kutatások összességében negatív képet festenek a magyar lakosság pénzügyi kultúrájának fejlettségéről, és jellemzően ugyanazok a kockázatok, tudásbeli
és készségbeli hiányosságok merülnek fel időről-időre.
Az OECD 2012-ben 4 kontinens 14 országában végzett kutatása
(Atkinson–Messy, 2012) szociodemográfiai jellemzők alapján vizsgálta a
pénzügyi ismeretek, viselkedés és a pénzügyi kultúra különböző aspektusaira vonatkozó attitűdök terén megmutatkozó különbségeket. A kutatás eredményei azt mutatták, hogy bár az elméleti ismeretekből a hazai válaszadók jó helyen végeztek, de a gyakorlati alkalmazás alapján rossz eredmények születtek. 2015-ben megismételték a felmérést, mely azt mutatta,
hogy kevesebb válaszadó küzdött napi megélhetési gondokkal 2015-ben,
mint 2010-ben. Kedvezőtlen viszont, hogy a lakosság csupán felének vannak pénzügyi céljai. A felmérésből továbbá kiderül, hogy csupán minden
negyedik család készít költségvetést. (ÁSZ Kutatási jelentés, 2016)
A hitelintézeti felmérések, kutatások szerint a lakosság alapvetően bizalmatlan a pénzügyekkel és a szolgáltatókkal szemben, a pénzügyi döntéseket nem alapozza meg kellő ismeret, tapasztalat, tájékozódás. Általában passzív felhasználói attitűd jellemzi, a nem használt banki szolgáltatások iránt minimális az érdeklődés és ismeret. A hosszú távú pénzügyi tervezés (anyagi öngondoskodás) hiánya szintén jellemző (ÁSZ Kutatási jelentés, 2016).
A Pénziránytű Alapítvány által lebonyolított pénzügyi kultúrakutatás
fő eredménye, hogy az elmúlt öt évben csökkent azoknak a háztartásoknak a száma, akik készítenek háztartási költségvetést. A válság elmúltával
a lakosság pénzügyeit tekintve kevésbé megfontolt, gondos és előrelátó lett.
Csupán minden negyedik család készít költségvetést, illetve tendenciaszerűen csökkent a kamatszámítással kapcsolatos pénzügyi feladatokat helyesen megoldani tudók aránya is. A megkérdezettek mintegy felének vannak
pénzügyi céljai, ami alacsony értéknek tekinthető, különösen, ha az állami
nyugdíjellátás mértékének jövőbeli várható csökkenésére vagy a gyerekek
iskoláztatásának növekvő költségeire gondolunk. (Pénziránytű, 2015:1)
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1.2.

Mintakövetés?

A pénzügyi szocializáció során a család nélkülözhetetlen szerepet tölt
be, a gyermekkor kitüntetett szerepet tölt be az aktív fogyasztóvá válás folyamatában. Számos kutatás rávilágított arra, hogy az „érett” felnőttkori fogyasztói magatartás nagymértékben levezethető a gyermekkori gazdasági tapasztalatokból és mintákból, illetve azok tükörképének tekinthető. (Lowery–DeFleur, 1988; McNeal, 2007) Tehát nagyon fontos, hogy egy
gyermek egészen kis kora óta mit lát a szüleitől, illetve az őt körülvevő felnőttektől.
A fogyasztói szocializációval már a 70-es évek közepétől aktívan foglalkoztak a kutatók. Scott Ward (1974) vezette be elsőként a fogyasztói szocializáció elméletét. A fogyasztói szocializáció során „a fiatal személyek
elsajátítják mindazon fogyasztói képességeket, ismereteket és attitűdöket,
melyek hozzásegítik őket a piacon történő hatékony működéshez” (1974:2).
Ezt az elméletet fejlesztette tovább Moschis és Churchill (1978), megállapítva, hogy a fogyasztói szocializáció aktív és dinamikus folyamatnak tekinthető, amely során az egyének mások viselkedését utánozzák, valamint
tapasztalatokat gyűjtenek a gazdaság működésmódjáról. (Zsótér-Nagy,
2012)
Az egyének serdülőkori és fiatal felnőttkori gazdasági magatartása
összefügg egymással, egyfajta folytonosságot figyelhető meg. A serdülőkori megtakarítások mértéke előrejelzője a fiatal felnőttkori megtakarítások
mértékének. Továbbá a kutatók megállapították, hogy nemcsak a szülő és
a gyermek közötti mintázatok közt van összefüggés, hanem a gyermekkori és felnőttkori mintázatok között is. (Zsótér 2013)

1. A fiatalok pénzügyi ismeretei
Magyarországon 2000 óta 4 évente nagymintást kutatást végeznek a
fiatalok (15-29 évesek) körében. A pénzügyi ismeretekről ezekben a tanulmányokból részletesen nem kapunk információt, azonban a pénzzel kapcsolatos attitűdök, a pénz megjelenése az élet egyes területeinek fontossági sorrendjében vagy éppen felbukkanó problémaforrásként rávilágít arra,
hogy a fiatalok általánosságban hogy vélekednek a pénzről.
Az Ifjúság2000-es kutatásban a fiatalok számára fontos dolgok sorrendjében első és második helyen a család és a barátok szerepelnek, azonban harmadikként megjelent a jövedelem, negyedikként pedig konkrétan
a pénz fogalma. A 15–29 évesek céljaik közt elsők között említik az anyagi biztonságot, a karriert és a szakmai eredmények eléréséhez vezető széles körű kapcsolatrendszer kialakítását. A sikerhez – amely nem feltétlenül
egyenlő a gazdagsággal – főként a kemény munkán és a szorgalmon keresztül lehet eljutni. A középiskolások igen nagy százaléka szerint megtanulható a tisztességes „meggazdagodás fortélya”, de ehhez a munkán, aka64
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raterőn és szorgalmon kívül a támogató családi háttérre is szükség van. (Ifjúság 2000)
A 2004-es felmérés rávilágított, hogy a pénz, mint problémaforrás
háttérbe szorult a fiatalok számára. A korábban abszolút elsőséget élvező
alapproblémák, mint a munkanélküliség, a pénztelenség, a lakásügy háttérbe szorultak. A munkanélküliség említési gyakorisága több, mint a felére csökkent. A pénztelenség és a lakásprobléma a lista hetedik és kilencedik helyére csúszott. (Ifjúság 2004)
A 2008-ban készült adatfelvétel eredményei a nyolc évvel korábbi állapotra utalnak, feltehetően a gazdasági problémáktól nem függetlenül, mivel a munkanélküliség, a pénztelenség, az elszegényedés, valamint a létbizonytalanság vált a három legfontosabb problémává. 2012-ben a megkérdezett fiataloknak ismét lehetőségük volt arra, hogy az előre megadott
25 elemből kiválasszák az általuk legsúlyosabbnak, illetve másodsorban
legsúlyosabbnak ítélt problémákat. A kapott eredmények alapján a válaszadó fiatalok körében 2012-ben is a materiális problémák vezetnek, és ezzel összefüggésben főképp a létbizonytalanság okozza a legtöbb nehézséget: a válaszadók 16 százalékát a bizonytalan, kilátástalan jövő aggasztja,
míg 10 százalékuk számára a létbizonytalanság jelenti a legfőbb problémát.
Az előbbi két kategóriával szoros összefüggésben a listán a második legnagyobb probléma a munkanélküliség (a megkérdezettek 15 százaléka szerint). (Magyar Ifjúság 2012)
A fiatalok pénzügyi kultúrájával kapcsolatban átfogó kutatás3 2006ban készült az MNB felkérésére. Az adatokból kiderült, hogy a 14-17 (fiatalabbak) éves korosztály kevésbé érdeklődő és kevésbé tájékozott a pénzügyi világ hírei iránt, mint a 18-30 (idősebbek) évesek generáció. A fiatalabbak körében az általános attitűd, hogy kevésbé tartják fontosnak az
ilyen jellegű ismerteket, és sokan, akik próbálkoznak is az ilyen jellegű hírek befogadására, kevésbé értik ezeket. 14-17 évesek körében tízből egy fő
érdeklődik a pénzügyi világ hírei, vagy termékek iránt, a 18–30 évesek közül tízből ketten. Tájékozottnak még ennél is kevesebben érzik magukat
mindkét korosztályban. Mindkét vizsgálati csoportban magas azoknak
az aránya, akik nem értik a pénzügyi információkat, a 14–17 évesek több,
mint fele, és a 18–30 évesek harmada gondolja ezt magáról. Az általános érdektelenség ellenére az is jellemző mindkét korosztályra, hogy viszonylag
sokan elméletben fontosnak tartják a pénzügyi termékek és szolgáltatások
ismeretét. Annak ellenére, hogy a többség érdektelenséget mutat a téma
iránt, sokan nem tartják elegendőnek a rendelkezésükre álló információt a
pénzügyi termékekről, szolgáltatásokról. Az általános tájékozatlanságból
adódóan viszonylag kevesekre jellemző a fiatalabbak közül, hogy ismereteket szereznek a lehetőségekről, mielőtt kiválasztanak egy új pénzügyi terméket vagy szolgáltatást. A 18–30 évesek már megfontoltabban döntenek,
kétharmad részük már igyekszik tájékozódni. A többségében diák, 14–17
éves korosztály leginkább a Diákhitelről szeretne több információhoz jut-
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ni, bár még ezen a területen is valamivel többen vannak azok, akik nem
tartják szükségesnek, hogy több információt kapjanak. Ennek a korosztálynak a harmada a bankkártyákról és valamivel kevesebben a betétekről,
megtakarításokról szeretne több ismeretet. Az „életbe kilépő” 18-30 éves
korosztály már más terület iránt érdeklődik. Elsősorban a lakáshitelek, valamint a fogyasztási hitelek tartoznak érdeklődésük fókuszába. A betétekről, megtakarításokról, a nyugdíjpénztárakról és a bankkártyákról minden negyedik szeretne több információt kapni. (MNB, 2006)
Az elmúlt tíz évben a fiatalok szűkebben vett pénzügyi ismereteivel kapcsolatban különböző kutatóintézetek, egyetemek kutatócsoportjai több pilotstudy-t készítettek, melyekből alapvető benyomásokat, információkat lehet szerezni a fiatalok ismereteivel kapcsolatban. Számos kutatás egy-egy iskolai pénzügyi programhoz kapcsolódik, azok tapasztalatait szemléltetik.
Ezek közül néhány, főbb kutatást mutatunk be, melyek rávilágítanak a
fiatalok pénzügyi ismereteire.
A Provident, saját gazdasági nevelés projekt keretében, 2008-ban útjára bocsátotta a Családi Kasszasikerek programját, amely családok, diákok, pedagógusok, szociális szakemberek, illetve rajtuk keresztül az egész
társadalom gazdasági és pénzügyi ismeretbővítését célozta. 2010-ben ennek keretében készült el a „Családi kassza”-kutatás a Budapesti Corvinus
Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézetének segítségével,
majd 2013-ban az NRC Kft. és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet
Kutatási Főosztálya készítette el a Kassza Index 2013 elnevezésű kutatást.
A kutatás pénzügyi ismeretekre vonatkozó főbb megállapításai a következők: a 16–17 éves fiatalok közepes pénzügyi műveltséggel bírnak, ami
azt mutatja, hogy fontos hangsúlyosabbá tenni az oktatásban a pénzügyi
műveltséget fejlesztő kurzusokat.
A magyar fiatalok nemzetközi viszonylatban a közepes mezőnyben
helyezkednek el: míg a kamatos kamat kérdésre helyesen válaszoló fiatalok aránya az összes ország átlaga felett, addig az infláció kérdésre helyesen
válaszolók valamelyest az átlag alatt, a kockázatmegosztás kérdésre jól válaszolók pedig jóval az átlag alatt helyezkednek el.
A gimnazisták (pláne, ahol van pénzügyi oktatás is) általában minden kérdésre jobban tudták a választ, mint szakközépiskolába járó társaik. Azok a megkérdezettek, akik magasabb pénzügyi tudatossággal rendelkeznek, minden műveltségi területre vonatkozó kérdésre 16–18 százalékponttal többen adtak jó választ.
A kutatók megállapították, hogy egyértelmű pozitív irányú összefüggés van a jó pénzügyi tájékozottság és a pénzügyi műveltségi területek, fogalmak ismerete között.
További következtetések, hogy a számolásra és logikára épülő feladatok nem tartoztak a fiatalok erősségei közé. A reálhozam fogalma, mondhatni teljesen ismeretlen volt: a válaszolók 90 százaléka rossz választ adott.
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2. A fiatalok pénzügyi fogyasztási magatartása
A fiatalok pénzügyi fogyasztási magatartásával kapcsolatban több kutatás készült az elmúlt években, az alábbiakban ezeknek a kutatásoknak a
tapasztalatait ismertetjük.

2.1. Pénzügyi termékek fogyasztása
A TakarékPont 2012-ben készült, országosan reprezentatív kutatásából4 ismerhetjük meg a fiatalok pénzügyi szokásait. A kutatás legfőbb eredménye, hogy a fiatalok egyre hamarabb kerülnek kapcsolatba a pénzintézetekkel, a 17 évesek 82 százalékának van bankszámlája, míg a most 25
éveseknek csak 43 százalékának volt bankszámlája 17 éves korában. A kutatás szerint a fiatalok első bankválasztását leginkább a szülők tanácsai,
gyakorlata befolyásolja. A későbbi váltásoknál a kortársak és az interneten
valótájékozódás a meghatározó. A fiatalok kevés pénzügyi terméket fogyasztanak, a bankkártya és a folyószámla mellett csak keveseknek van tapasztalata más termékekkel. Csupán a megkérdezettek 6 százalékát érdekelné egy megtakarítási számla, és csak 4 százalékuk nyitott a lakáshiteltermékekre.
Korosztályonként eltérő mennyiségű pénzzel gazdálkodnak a fiatalok,
a 18 év alattiak havi – átlagosan – 21 ezer forintból élnek, míg a 18–25 évesek 79 ezer forinttal gazdálkodnak havonta átlagosan, a 26–32 éveseknél
ez az átlagos összeg eléri a 145 ezer forintot. Míg az első korcsoportba tartozók összege zsebpénz, addig a legidősebbeknél már saját keresetről beszélhetünk.
A célcsoport számára fontos az internetes bankolás és információszerzés. A fiatalok többsége a számlanyitást is szívesen végezné az interneten,
és nem egy bankfiókban.
Az ERSTE Bank megbízásából a BellResearch által készített fiatalokra vonatkozó (15–26 évesek) kutatás5 főbb megállapításai közül a legfontosabb, hogy a célcsoport háromnegyedének (1,3 millió fiatal) van bankkapcsolata.
Pozitív kapcsolat figyelhető meg az életkor, iskolaivégzettség-változók
és a bankolás arányával, vagyis minél inkább idősödnek, szereznek magasabb iskolai végzettséget, annál inkább jellemző az aktív bankolás. Míg a
középiskolásoknak csak 56 százalékának van bankkapcsolata, addig a felsőoktatásban tanulóknál ez az arány eléri a 100 százalékot. Ez annak is köszönhető, hogy a felsőoktatási intézményekbe való beiratkozásnál kötelesek saját bankszámlával rendelkezni (ösztöndíjak, szociális támogatások
kifizetése, vizsgadíjak befizetése miatt).
Az úgynevezett Y/Z generáció tagjai a bankválasztásnál a költségek
mellett a családtagok, elsősorban az édesanyák ajánlása, a bankautomaták
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száma, a bankfiók közelsége, a bank hírneve, valamint a szolgáltatások minősége alapján döntenek.
Míg a bankkártyát és bankszámlát több mint négyötödük használja, ez a használat ritka, nem éri el a 25 százalékot azok aránya, akik napi
rendszerességgel vagy hetente többször használják a bankkártyáját, bankszámláját.
A banki szolgáltatások többsége kevésbé népszerű a célcsoport számára, a fiatalok negyedének van megtakarítása, 7 százalékuk rendelkezik folyószámlahitellel, egyéb pénzügyi termékek fogyasztása 7 százalék alatti.
A fiatalok többsége (55 százalék) első bankjánál tag – élettörténetük,
így banktörténetük elején járnak –, de 22 százalékuk már váltott bankot. A
bankváltók indokként a feleslegességet adta meg (40 százalék) legnagyobb
arányban. Az indokok során a következő a díjak mértéke volt (25 százalék)
és az új kedvező ajánlat (23 százalék).
A banki ügyfelek ötöde, míg a bankkapcsolattal nem rendelkezők 35
százaléka bizonytalan abban, hogy milyen bankot választana. A bankok
elutasítása alacsony, csupán a bankkapcsolattal nem rendelkezők 10 százaléka vallotta, hogy egyáltalán nem szeretne ügyféllé válni.

2.2. Bankkártyahasználat és online fogyasztás
Az ERSTE Bank kutatása alapján elmondható, hogy a banki termékek
közül leginkább használt termék a bankkártya és a bankszámla volt. A középiskolások havi kerete 15 ezer Ft, míg a felsőoktatási hallgatók havi kerete 45 ezer Ft. A bankkártyahasználat mellett a fiatalok a készpénzhasználatot jobban preferálják. A készpénzt preferálók 49 százalékának elsődleges pénzforrása a rokonoktól (szülők, más rokonok) érkező összeg, csupán
harmaduk rendelkezik saját bevétellel.
A K&H 500 kutatás6 kiemelt témája volt, hogy a fiatalok (19–29 évesek) mennyire nyitottak az innovációra, az állandó online jelenlét mellett a bankolási szokásukban mennyire nyilvánul meg a digitális használat. Az eredmények azt mutatják, hogy a fiatalok félnek attól, hogy digitális nyomot hagynak. A félelem elsősorban az információgyűjtésre és az állami szervek általi megfigyelésre irányul, és nem a magánemberektől érkező zaklatásra. Ezért a bankkártya használatot is sokan félelmeik közé sorolták, melyről adatot gyűjthetnek.
A veszélyeztetettségnél saját magukat tartják a legvédettebb csoportnak, a 14 évesnél fiatalabbakat érzik a legveszélyeztetettebbeknek. Ez ellentmond eredeti félelmeikkel, miszerint a szervezett adatgyűjtéstől kell
jobban félni, mint magánszemélyek zaklatásától.
Annak ellenére, hogy a célcsoport túlnyomó többsége (81 százalék)
rendelkezik okostelefonnal – jellemzően Android telefon – az internetes
bankolásra továbbra is inkább a számítógépeket használják. Az igény megvan az okostelefonokon történő bankolásra, de még nem elterjedt a hasz68
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nálata. A célcsoport 48 százaléka rendelkezik saját laptoppal vagy tablettel.
Jellemző a fiatalokra a többképernyős jelenlét, így egyszerre használhatnak
laptopot, okostelefont, esetleg tabletet.
A bankkapcsolattal rendelkezők 54 százaléka használja az internetes
bankolást. Az internetes bankolásnál elsősorban utalást indítanak, vagy az
egyenleget kérdezik le. A bankkártyás fizetés a megkérdezettek 28 százalékánál az elsődleges fizetési mód (szinte mindig kártyával fizet), a megkérdezettek további 36 százaléka inkább bankkártyával fizet. A bankkártyás
fizetés jellemzőbb a férfiakra és a budapesti lakosokra. A budapestiek és
férfiak 38 százaléka paypass kártyát használ.
A e-commence is a fiatalok körében elterjedt cselekvés, a megkérdezettek 87 százaléka vásárolt már interneten. Az internetes vásárlás szignifikánsan jellemzőbb a nőkre és a gyesen lévő nőkre. Az egyes csoportoknál eltérő termékek vásárlása jellemző interneten ugyanúgy, mint bolti vásárlásánál. Így a férfiakra a sportszerek, szoft verek, műszaki cikkek vásárlása jellemző, míg a nőkre divatcikkek, kozmetikumok vásárlása. A budapestiek csoportja részben a magasabb iskolai végzettségének köszönhetően
a nagyobb arányban vásárol könyvet és élelmiszert interneten. A teljes lakosságnál is megfigyelhető trendek a fiataloknál is tetten érhetőek, így náluk is preferáltabb az utánvét választása, a megkérdezettek kétharmada vásárol így interneten (65 százalék). A bankkártyás fizetés (célcsoport körében 32 százalék) a budapestiek körében a legelterjedtebb az internetes vásárlások alkalmával, itt eléri a 44 százalékot ez az arány.
Economist Intelligence Unit tanulmánya7 arra hívja fel a figyelmet,
hogy a bankoknak lépést kell tartani a technológiai fejlődéssel és a mobilhasználat elterjedésével, máshogy nem tudják kielégíteni ügyfeleik igényeit. A mobilt nem kedvelők 56 százaléka asztali gépen, míg 36 százalékuk
ATM-ben szereti intézni banki ügyeit. A lakossági bankárok 82 százaléka
szerint az Y generáció és a későbbi generációk számára a jövőben a mobil
lesz az elsődleges csatorna a banki szolgáltatások piacán. Jelenleg a tranzakciók 15 százaléka bonyolódik mobileszközön.

2.3. Megtakarítás
A Takarékpont 2011-es kutatása8 szerint a 14–30 évesek 84 százaléka
rendelkezik valamilyen megtakarítással. A megtakarításokkal kapcsolatos
attitűdökre jellemző a célcsoport körében a hosszútávú gyűjtögetés, megtakarítás. A megkérdezettek 66 százaléka említette, hogy képes akár fél
évig, vagy akár tovább is gyűjteni, ha valamire vágyik, további 20 százalékuk 2–3 hónapig történő gyűjtögetésig szokott eljutni és 9 százalékuk említette, hogy inkább a hitelt, vagy akár magánszemélytől történő kölcsönt
választja, ha valamit meg szeretne vásárolni magának. Csupán a megkérdezettek 5 százalékára jellemző, hogy ha 1–2 hónap alatt nem tudja összegyűjteni a kellő összeget, akkor bele sem kezd.
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Az összegyűjtött összegeknél – álmaik megvalósításához – nagy eltérés figyelhető meg. A megkérdezettek harmada 10-30.000 Ft-ot gyűjtött
össze vágya megvalósítására, 12 százalékuk 30–50.000 Ft-ot, 21 százalékuk 50-100.000 Ft-ot. A megkérdezettek 34 százaléka az elmúlt 2 évben
volt, hogy 100.000 Ft-ot, vagy annál többet gyűjtött össze álmai megvalósításához.
A megkérdezetteknek csupán 11 százaléka állította, hogy nem szokott
rendszeresen megtakarítani. A megkérdezettek többsége rendszeresen tesz
félre valamekkora összeget, akár 10.000 Ft-nál kisebb összeget. A válaszadók harmada megtakarításait bankban kezeli, 12 százalékuk időnként le
is köti a megtakarított összeget. A megkérdezettek 3 százaléka említette,
hogy előfordult már, hogy tőzsdére vitte megtakarítását.
A K&H 2013-ban készült kutatása9 megkülönböztette a fiatalokat,
aszerint, hogy dolgoznak-e vagy sem. A kutatás szerint megtakarítása a
dolgozó fiatalok 43 százalékának, a diákok 40 százalékának, a munkanélküli fiatalok 14 százalékának van. A kutatás fontos megállapítása, hogy a
megtakarításokból maximum három hónapig tudnának elélni.
A megtakarítások mértéke az alábbiak szerint oszlik meg: egymillió forint feletti megtakarítása a megkérdezettek 12 százalékának van.
100.000 Ft alatti megtakarítása a megkérdezett fiatalok 42 százalékának
van. A megtakarítások többsége a folyószámlán van vagy készpénzben,
csak a megkérdezettek 8 százaléka rendelkezik lekötött betéttel és 5 százalékuknak van életbiztosítással kombinált megtakarítása. Pozitív gyakorlatnak azt tekintik a kutatók, akik a hónap elején már lekötnek, félretesznek egy meghatározott összeget, ez a megkérdezett fiatalok 17 százalékára
volt csak igaz. A megtakarítási célok között az első helyen szerepel a lakásvásárlás és tartalékképzés (39 százalék és 39 százalék), ezt követi az utazás
(21 százalék), az oktatási költség (19 százalék). A lakásvásárlás 25 év felett
válik hangsúlyossá, és a férfiak nagyobb arányban gyűjtenek autóra, mint
a nők. A megkérdezettek átlagos jövedelme 71 ezer forint.

2.4. Hitelezés
Az MNB megrendelésére készült 2006-os kutatás bővebben kitért a fiatalok hitellel kapcsolatos attitűdjeire. A 10 évvel ezelőtti kutatás legfőbb
megállapítása, hogy a hitelekkel kapcsolatosan a résztvevők kb. harmadánál megfigyelhető volt egy markáns elutasító, és gyanakvó attitűd. Általában „elvből” nem vennének fel hitelt, vagy csak „ha nagyon muszáj”, azért
mert úgy gondolják, hogy a hitel túl sokba kerül, illetve kiszolgáltatottá teszi őket. Domináns vélemény volt, hogy hitelt felvenni manapság, amikor
semmi sem biztos – sem a törvényi rendelkezések, sem a szerződésekben
leírtak, se a munkahelyek, se a jövedelmek – fölöttébb kockázatos. A legkockázatosabb hosszú távú hitelt, és jelzáloghitelt felvenni. (MNB, 2006)
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Több fiatal gondolja úgy, mint idősebb, hogy anyagi helyzetük javulni fog a közeljövőben, ezért bátrabban terveznek nagyobb összegű beruházásokat indítani, valamint hitelt felvenni - ez derült ki a Cofidis Hitel
Monitor nevű kutatásból, melyben ezer fő vett részt. A felmérés rámutat
arra, hogy a 18 és 29 év közötti korosztály 19 százaléka tervez hitelt felvenni a következő három hónapban, a teljes lakosságot tekintve viszont ez az
arány csak 14 százalék. A fiatalok több mint harmada legfeljebb 99 ezer
forintos, 46 százaléka pedig 100 és 999 ezer forint közötti hitel felvételén
gondolkodik, 18 százalék viszont egymillió forint fölötti hitel igénylésétől
sem zárkózna el. A nagyobb összegű hitelt a fiatalabb korosztály tagjai mosógép, házimozirendszer vagy konyhai gép vásárlására költenék.
A fiatalok körében a legelterjedtebb hitel a diákhitel, 2013 végéig közel
350 ezer fiatal döntött a diákhitel felvétele mellett.10

2.5. Nyugdíj-előtakarékosság
A Bankmonitor.hu felmérése szerint a fiatalok körében a legnépszerűtlenebb a nyugdíj-előtakarékosság, a fiatalabb generációk befizetései hiányoznak leginkább az önkéntes nyugdíjpénztárakból. A rendszer 1994es indulása után viszonylag gyorsan bővült a taglétszám, viszont gyorsan
meg is akadt, és friss utánpótlás azóta sem érkezik olyan ütemben, mint
arra szükség lenne.
A felmérés adatai alapján elmondható, hogy a 30 év alatti tagokból
van a legkevesebb, az 5 pénztár11 alapján csak 7 százalékos aránnyal képviseltetik magukat, vagyis azon kevesekből is, aki nyugdíjcélra ilyen formában takarít meg, nagyon kevés a fiatal. Pozitív elmozdulást mutat, hogy
2015-ben összesen 14,5 ezer fővel bővült a legnagyobb pénztárak befizetők
száma, ezenbelül pedig a fiatalabb korcsoportok aránya nőtt leginkább. (A
30 év alatti új tagok száma még a legjobb esetben is csak 1800 fővel tudott
gyarapodni az összehasonlított pénztárak között.)

3. Összegzés
A fiatalok bankoláshoz való viszonyát minél hamarabb tudatosítani és
mélyíteni kellene már egészen kisiskolás kortól.
Magyarországon 2016 tavaszán mutatták be a mérföldkőnek számító, a Pénziránytű Alapítvány által elkészített, első, középiskolások számára készült, átfogó pénzügyi és gazdasági ismereteket nyújtó, akkreditált
tankönyvet. Az „Iránytű a pénzügyekhez” címmel mérföldkövet jelenthet
a pénzügyi-gazdasági ismeretek oktatásában és a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztésében. A tankönyv széles körű szakmai összefogás
eredményeként valósult meg; az elkészítésében a szerzők mellett a jegybank, a Pénziránytű Alapítvány és az Emberi Erőforrások Minisztériumá71
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nak munkatársai, az államigazgatás szakértői és szakmai szövetségek (Magyar Bankszövetség, Magyar Biztosítók Szövetsége) is szerepet vállaltak.
Az Oktatási Hivatal határozata értelmében a könyv egyaránt megfelel a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló kormányrendelet és a Gazdasági és pénzügyi kultúra kerettanterv előírásainak.12
Hatásának mérése egy következő feladat lesz, melynek mentén érdemes lesz megvizsgálni, hogy milyen jellemzőkkel írható le a fiatal korosztály, illetve képezhetők e különböző csoportok pénzügyi fejlődésük, attitűdjeik és magatartásuk mentén.
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Abstract (The Discourses of Cyber-Pessimism and the Digital Nativity in the Mirror of the Acceleration of
Social Changes) New media and networked technology plays a crucial role in the socialization processes and everyday lives of more and
more people born in the past decades. Thus it is not surprising that many discourses emerged to evaluate and interpret these tendencies. These
discourses are often embedded in cyberoptimistic or cyberpessimistic narratives. Both narratives usually share technological determinism,
and while anti-internet discourses are mostly built upon the presumed negative eﬀects of social acceleration and/or a generation-based
approach of young people, pro-internet discourses emphasize the positive eﬀects of connectivity on social capital accumulation, and the
desired nature of technological progress. This study, through literature review and a focus group research, highlights the parallel nature of
everyday and scholarly discourses of cyberpessimism and its connections to the narrative of social acceleration, as well as an oversimplifying
interpretation of the generational approach. The study also aims to create a theoretical model through the results of the research to put
overgeneralizing causal models characteristic of many popular theories in context, by building on the concept of youth transition.

Keywords networked individualism, generational theories, social acceleration, digital inequalities, cyberasociality, youth
transition
Rezumat (Discursuri de pesimism cibernetic și nativitate digitală în oglinda accelerării schimbărilor
sociale) Noile mijloace media și tehnologia de reţea joacă un rol crucial în procesele de socializare și în viaţa de zi cu zi a tot mai multor
persoane care s-au născut în ultimele decenii. Astfel, nu este surprinzător faptul că au apărut multe discursuri pentru a evalua și interpreta
aceste tendinţe. Aceste discursuri sunt adesea înglobate în naraţiuni cyberoptimiste sau cyberpesimiste. Ambe-le naraţiuni au în mod uzual
un determinism tehnologic, iar în timp ce discursurile anti-internet se bazează în principal pe presupusele efecte negative ale accelerării sociale
și / sau pe o abor-dare generată de tineri, discursurile pro-internet subliniază efectele pozitive ale conectivităţii asupra acumulării capitalului
social, și natura dorită a progresului tehnologic. Acest studiu, prin revizuirea literaturii și prin cercetarea unui focus grup, evidenţiază natura
paralelă a dis-cursurilor zilnice și știinţiﬁce ale cyberpestimismului și legăturile sale cu naraţiunea accelerării sociale, precum și o interpretare
prea simpliﬁcatoare a abordării generaţionale. Studiul urmă-rește, de asemenea, să creeze un model teoretic prin rezultatele cercetării pentru
a pune mode-le de cauzalitate generalizate, caracteristice multor teorii populare în context, bazându-se pe conceptul de tranziţie a tinerilor.

Cuvinte cheie individualismul în reţea, teoriile generaţiilor, accelerarea socială, inegalităţile digitale, cyberasocialitatea,
tranziţia tinerilor

Az elmúlt évtizedekben születők egyre nagyobb részének szocializációs folyamataiban és mindennapjaiban játszik kiemelkedő szerepet az újmédia, a hálózatba kapcsolt technológia. Ezen folyamatok eredményeképpen számos olyan elmélet született, mely a technológia mindennapokra gyakorolt hatását vizsgálja.
Kiindulópontokként az online közösségi életre vonatkozó tudományos diskurzusokat tekintjük át.
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A tudományos diskurzusok tengelyei
Az online szociabilitással kapcsolatos számos nagy karriert befutó elmélet
egy-egy fókuszát emeli ki a közösségi élet digitális vonatkozásainak. A következőkben – a teljesség igénye nélkül – az elmúlt évek és a jelen idők tudományos diskurzusainak kiemelkedő elméleteinek kritikai értelmezésével adjuk meg a hétköznapi és tudományos narratívák összefüggéseinek keretrendszerét. Természetesen ezeken kívül számos nagyon nagy hatású és jelentős elméleti keretrendszer létezik, azok azonban jellemzően a közösségi élet változó terei helyett inkább a gazdasági élet jellegzetességeire helyezik a hangsúlyt (pl. Castells, 2005), a
kiberbiztonság kérdéseire (pl. adatvédelem, online bántalmazás) vagy a személyes
identitás változásaira (pl. van Halen–Janssen, 2004).

A digitális generációk
Mint a lapszámban szereplő tanulmányunkban (Bauer—Déri, 2017) is jeleztük, az olyan generációs elméletek, mint a digitális bennszülöttekkel kapcsolatos (ld. Prensky, 2001), túláltalánosítók, és a digitális egyenlőtlenségek számos
aspektusának vizsgálatát ködösítik (ld. pl. Déri, 2013; Helsper–Eynon, 2010). A
mára klasszikussá váló Prenskyhez köthető elmélet heves kritikájában olykor a
netgeneráció mítoszáról is beszélnek (ld. Schulmeister, 2013), s részben a generáció szociológiai fogalmának devalválásával, jelentésének egyszerűsítésével, köznapivá tételével vádolják a túláltalánosító elméletalkotókat és az elterjesztésben
nagy szerepet játszó médiamunkásokat, részben pedig a technológiai determinizmust róják fel ezen elméleteknek. „A néhány e-learning elkötelezett által táplált várakozás, miszerint mindenki csatlakozni fog, csakis csalódáshoz vezethet.
A proaktív felhasználók csoportja nem fog egy minimális aránynál magasabbra emelkedni, mert nem mindenki tudja elsajátítani a mindenkori részvételhez
szükséges önszerveződést. (…) Nem realisztikus tehát azt várni, hogy mindazon
emberek, akik egy innovációt fogékonyan használnak, aktívan fogják használni
azt. A tartalmat generáló aktív internethasználók mindig kisebbségben lesznek,
de ezt nem kell negatív értékelésként tekinteni [hanem egyszerűen a sokféleség
adottságát kell elfogadni]” (Schulmeister, 2013: 34).
A generációs elméletek azonban nemcsak a kiberoptimista diskurzusokban
jelennek meg hangsúlyosan. A technológia negatív pszichológiai hatásairól szóló
szakirodalom egyik klasszikusa, Sherry Turkle, bár nem problematizálja a generáció fogalmát, rutinszerűen használja azt az idősebbek és fiatalabbak szokásainak szembeállítására. Például amikor az érzelmek kifejezésének technológia által
mediált voltát írja le, az általa megfigyelt egyedi jelenséget „generációs stílusként”
általánosítja (ld. Turkle 2011: 176). Ez egyébiránt a generációs megközelítések alkalmazóinak egy másik tipikus hiányosságára is rávilágít: a reprezentativitás figyelmen kívül hagyására. Ez számos, főleg a pszichológia területéről érkező elméletnél megfigyelhető (ezekre a következő alfejezetben is láthatóak lesznek példák: valamennyi, e cikkben idézett pszichológiai kutatás nem reprezentatív minta alapján vont le következtetéseket).
A hazai, digitalitással kapcsolatos népszerű tudományos diskurzusok közül
kiemelhető Tari Annamária generációs elmélete, amely egységes értelmezési ke80
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retrendszert kínál. Köteteiben, melyek címéül a generációk angolszász elnevezéseit használja, több helyen találunk egyéni megfigyelésekből származó általánosításokat. Így például az Y-generációról (ami alatt a szakirodalom a 80-as, 90-es
években születetteket szokta érteni, és már a digitalitásba születőkként tekint rájuk) egyebek mellett azt írja: „Már nem »engedelmes munkaerők«, hanem sokszor öntörvényű személyiségek, akiknek a munkahely csak egy a sok közül, amit
bármikor meg lehet változtatni. Nem szívesen maradnak olyan helyen, ahol a cég
iránti lojalitás elvárása túl erős”. (Tari, 2010: 23). Jelen idézetről, amellett, hogy
bizonyos csoportok (feltehetően az urbánus középosztály egyes részeinek) pontos leírása is lehet (nem véletlen, hogy a generációs megközelítések az oktatásügy
melletti másik népszerű alkalmazási környezete a reklámipar), látni kell, hogy
ez a mai fiatalok egészére természetesen nem feltétlen igaz. Példaként említhető, hogy 2016-ban a magyarországi 15–29 évesek kétharmada nem tervez külföldi munkavállalást vagy tanulást (a külföldre költözés 17%-uk rövidtávú perspektívájában szerepelt, ami kevesebb is, mint 2012-ben), 61%-a nem tervez saját vállalkozást, startupot indítani a közeljövőben (mindössze 15%-uk válaszolt „inkább
igen”-nel) (Székely–Szabó, 2016). A Z-generációt (ami alá, szintén az angolszász
megközelítésből levezetve, a 1990-es évek második felében, és a 2000-es években
születetteket szokás sorolni) Tari (2011) szerint a globalitás jellemzi, tagjai hasonló értékpreferenciákkal jellemezhetők, és – az online jelenlétét tekintve például – „nyilván nincs birtokában ennek a tudásnak [a különböző résztvevők közötti
konfliktusok megoldóképleteinek]” (Tari, 2011: 120). Sajnos ezen elméletet is nehéz reprezentatív adatokon tesztelni, az értékorientációk különbözőségére jó példát nyújthat Sólyom Barbara (2016) kvalitatív kutatása, aki általános iskolás gyerekekkel interjúzva igen sok, a „netgenerációval” kapcsolatos mítosznak teljesen
ellentmondó eredményt kapott, és már az okostelefon előnyeinek és hátrányainak
megítélésében sem tapasztalt konszenzust.
Mindazonáltal a generációs megközelítés általános relevanciáját érdemes
lehet megvizsgálni. A szociológiai irodalom alapvető elmélete, Mannheim Károly generációkról alkotott meghatározása a „lenyomathipotézis” névvel illethető, amely szerint „egy-egy nemzedék arculatában a történelmileg változó erők és
sajátos szellemiségek különös lenyomatait, mintázatait [lehet látni]. Mannheim
szerint tehát a nemzedék legfontosabb szociológiai vonása az összetartozás, a korosztály »mi-tudatának« szövetét alkotja. Olyan lelki valóság alakul ki ebből, ami
közös orientáción és közös élményeken alapul”. (Somlai, 2014:11). Mannheim értelmezése szerint tehát az azonosságtudat kulcsfontosságú a generáció fogalmának alkalmazásához, ez azonban alapvető kérdéseket vet fel: a technológia sokféle használata, a gyakran eltérő célok és értékek alapvetően megkérdőjelezik a generáció ezen értelmének alkalmazhatóságát.
A generáció organikus, identifi kációs alapú és nem pontosan meghatározható jellegével szembe szokás állítani a kohorsz fogalmát, amely egy nominális,
a kutatók által létrehozott, fi x határokkal illethető kategória, amely inkább lokális, szubkulturális sajátosságokkal írható le, semmint a kollektív tudat kulturális mintáival (ld. Burnett, 2010). Ezek alapján úgy tűnik, a netgenerációról beszélők általában vagy inkább a kohorsz jellegzetességeire utaló implicit fogalmi kere81
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tekkel jellemezhetők (mint pl. Prensky, aki identitáselemek helyett inkább kulcsváltozók mentén történő különbségtételekkel magyarázza az elkülönítést), vagy
a kohorsz és a generáció fogalmi különbségeinek elmosásával hoznak létre külsődlegesen azonosított, gyakran nagyon is rögzített csoporthatárokat, s kapcsolnak identifi kációs alapokat is ezen kategóriákba tartozókhoz. Ez utóbbi értelmezés mentén érdemes utalni Kraniauskiene (2007) megközelítésére, aki Richard
Jenkins identitáselméletét kapcsolja a generációk jelentéstartalmának kérdéseihez. Jenkins ugyanis különbséget tesz nominális és virtuális identifi káció között:
„egy identitás megnevezése és élménye között. Elképzelhető, hogy egyének egy
csoportja osztozik egyazon nominális identitásban, amely nagyon eltérő dolgokat
jelent számukra a gyakorlatban, eltérő következményekkel jár életükre” (Jenkins
2008: 44). Jenkins ehhez nem sokkal később azt is hozzáteszi, hogy míg analitikusan könnyen elkülöníthető a két fogalom, a való életben „mindenhol krónikusan összefüggnek” (Jenkins 2008: 45). Az összefüggések rendszerében a társadalmi intézmények és a hatalom dimenziója különösen jelentős, amennyiben a nominális kategóriából „kumulatív címkézési folyamatok” révén lehet az
egyénekre nézvést az identitáskategóriának következménye (Jenkins 2008: 99).
A netgeneráció fogalmát illetően ilyen vizsgálatok valószínűleg még nincsenek,
azonban a „Millenial Generation” (amelyet egyébként gyakran az Y-generáció fogalmával feleltetnek meg, ld. pl. Pál, 2013) amerikai recepciója már felfigyelt erre
a jelenségre, s miközben valóban számos újság- és szakcikk használja kritikátlanul, már több éve megjelentek publikációk a túlegyszerűsítő narratíva hiányosságairól, hibáiról (ld. pl. Real et al. 2010, akik az amerikai építőiparban dolgozók
reprezentatív mintáján állapították meg, hogy a munkaéthosszal kapcsolatos eltéréseket sokkal inkább magyarázza a tapasztalat, a pozíció és az életkor, mint a
generáció; vagy Fogarty, 2008, aki az empirikus adatok híján történő túláltalánosítást kritizálja). Raymer és szerzőtársai (2017) egyenesen fordított age-izmusról
beszélnek az amerikai kontextusban, és meggyőzően érvelnek amellett, hogy a fiatalok negatív társadalmi megítélése erősen kapcsolódik a generációs különbségek diskurzusához. Kvalitatív kutatásuk tanúsága szerint „noha a generációs különbségek témája nagy figyelmet kapott, az empirikus kutatások számos elgondolást nem tudtak igazolni. A generációs különbségek történetei mégis uralkodók
maradtak. Ezek a történetek megerősítik a már létező fordított age-ista ideológiákat, amelyek aztán fordított korosztályalapú diszkriminációhoz vezetnek [a munkaerőpiacon]” (Raymer et al. 168).
Mindezek alapján az feltételezhető, hogy a generáció nominális kategóriája a
média és a tudományos mainstream címkézési folyamatai révén válhat virtuális
identitáskategóriává is, amire az angolszász környezetben számos példa látható. A
kontinentális Európa területén valószínűbb, hogy Rolf Schulmeister német oktatáskutató elgondolása áll közelebb a valósághoz: „A szóban forgó életkori kohorsz
nem rendelkezik a generációkat definiáló egyetlen jellemzővel sem: homogenitás, identitás, önmeghatározás, közös gyökerű élmények, történelmi referenciaesemények vagy az élethez fűződő kollektív attitűd” (Schulmesiter, 2013: 31). Ezzel együtt a hazai kontextusban ennek további vizsgálatai is szükségesek lennének, az azonban bizonyos, hogy a túlegyszerűsítő és gyakorta normatív generá82
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ciófogalmak csak erős megkötésekkel használhatók, véleményünk szerint inkább
a kohorsz fogalmának használata indokolt, ha mindenképpen pontosan meghatározott életkori keretekről kívánunk beszélni.

Hálózatba kapcsolt individualizmus
Az online terek és infokommunikációs eszközök gyökeresen átalakították
a társadalom értelmezésének keretrendszerét. „A kultúra és közösség keményen
definiált határait tartalmazó definíciókat ma az online közösségi élmény és interakció folyékonyabb értelmezései veszik át” (Kozinets, 2015: 246). Mindennek keretrendszeréről ld. Bauer és Déri e lapszámbeli tanulmányában az újmédia fogalmát.
A szociológusok által használt, talán leginkább kanonizált keretrendszer a
közösségi internet-életmódra és közösségiségre gyakorolt hatásaira leginkább a
Barry Wellman nevéhez köthető koncepció vetíthető rá, a hálózatba kapcsolt individualizmusról. Az elmélet az online kapcsolattartással jellemezhető társadalomszerveződésnek, a „hálózati operációs rendszernek” egy ideáltipikus képét
vázolja fel. A rendszer kialakulása Wellman szerint három fő okra vezethető viszsza, melyek az egyéni életkörülményeket is befolyásolják. A közösségi hálók forradalma a kapcsolattarási lehetőségek kiszélesedését, az internet forradalma a
kommunikációs lehetőségek és tájékozódási módok átalakulását eredményezte,
végül a mobilforradalom „lehetővé tette az IKT-k számára, hogy testünk kiegészítői legyenek, ezzel megteremtve a lehetőséget, hogy barátainkat és az információkat akaratunktól függően elérhessük, bárhová megyünk is”. (Wellman–Rainie
2012: 12) Ennek következtében, Wellmanék értelmezése szerint, a beágyazott csoporttagság helyett a behálózott egyéni kapcsolódások határozzák meg az egyének
helyzetét, a csoporttagság pedig többszörös és részleges lehet. Mindennek kontextusa a hálózatba kapcsolt nyilvánosság, amely a fogalom megalkotója, „danah
boyd1” (2014) szerint négy használati jellemzővel (affordanciával) írható le:
- „tartósság: az online megnyilatkozások és tartalmak tartós fennmaradása;
- láthatóság: a lehetséges közönség, akik tanúi lehetnek;
- terjeszthetőség: a tartalom megosztásának egyszerű volta; és
- kereshetőség: a tartalom megtalálásának lehetősége” (boyd, 2014: 11)
Ezen affordanciák jól jelzik a digitális kultúrában rejlő ellentmondásokat,
amelyeket Rab Árpád (2016) a „digitális kultúra kettős köreként” értelmez, és hét,
egymással összefüggő, kölcsönhatásban lévő dinamikus (gyakran ellentét-) párként ír le (ld. Rab 2015). Mivel ezen jellemzők gyakran egymásra hatva befolyásolják a digitális kultúra jelenségeit, könnyű a túlegyszerűsítések hibájába esni.
„Ezért (is) érez az ember csúsztatásnak, vagy felemásnak számos – főleg a populáris médiában – felröppenő eredményt, adatot a digitális kultúra világából”. (Rab
2015: 20)
Éppen ezért nem meglepő, hogy az összekapcsoltság értelmezései nem feltétlenül értéksemlegesek. A hálózatba kapcsolt individualizmus elmélete általában
a kiberoptimista tudományos diskurzusokban köszön vissza, Wellmanék ugyanis rendre igyekeznek cáfolni a (jellemzően pszichológiai alapokon nyugvó) antiinternet-elgondolásokat (erről ld. Bauer–Déri 2017).
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Az elmélet nem pszichológiai irányú kritikái (illetve átértelmezései) inkább
a kiberbiztonság kérdéseihez kapcsolódnak. Van, aki egyenesen „megfigyelve ellenőrző individualizmusról” [surveillant individualism] beszél, mint egy jelenkori felügyeleti gyakorlat, amely „a tömegindividualizmus által jellemzett társadalom terméke, amelyben az egyének mindennapi gyakorlataik részeként megfigyelik és ellenőrzik egymást, nem elsősorban szervezetek és csoportok képviselőiként, hanem egyéni minőségükben” (Ganesh 2016: 168). A biztonság kérdéskörét természetesen akár külön értelmezési keretként is kezelhetnénk, ez azonban meghaladja jelen tanulmány kereteit, csakúgy, mint a (szintén szociológiai
természetű és szintén a konnektivitással összefüggő premisszákból induló) politikai részvételi megközelítés, ahol a kezdeti optimizmus helyét szintén egyre
inkább átveszik az árnyaltabb értelmezések. Például Margetts, Hale és Yasserl,
(2014) amellett érvelnek, hogy a digitalitás ösztönözheti a mikroparticipációt, de
a komolyabb kollektív cselekvést kevésbé, vagy Tufekci (2017), aki a serpák hegymászásban nyújtott segítségéhez hasonlítja a közösségi média szerepét a mozgalmi szerveződésben: segít gyors sikereket elérni, de problémák esetén a kellő tudás
és tapasztalat híja komoly veszélyeket hordozhat magában.

Online (közösségi) tevékenységek
Az újmédia használatával kapcsolatos talán leginkább széttartó diskurzus az
online (társas) tevékenységek leírásának és értékelésének diskurzusa, ebben tulajdonképpen minden más diskurzus elemei megtalálhatók. Két ok miatt lehet érdemes mégis külön említeni: egyrészt, mert a leíró jellegű adatelemzések más diskurzushoz nem kapcsolhatók. Másrészt pedig, mert az értékelő jellegű diskurzusok, amelyekről külön beszélünk, általában ehhez az explicit kerethez kapcsolódnak (ebben az esetben tehát narratíváról nem beszélhetünk, nincs koherens „történet”). Az értékelő jelleg itt gyakran összekapcsolódik a generációs nézőponttal
(általában a kiberpesszimista narratívákban) vagy az összekapcsoltsággal, a hálózatba kapcsolt individualizmus keretrendszerével (az optimistább diskurzusokban). Utóbbira példa az internethasználat társas kapcsolatokra gyakorolt hatásainak szociológiai jellegű, reprezentatív adatokon nyugvó vizsgálata, amely a legtöbb esetben funkcionális helyettesítés hipotézisét cáfoló eredményekre jut (ld.
Raine–Wellman, 2012). Magyar adatokkal kapcsolatban Csüllög Krisztina (2012)
adatelemzése, illetve a TABBY projekt eredményei is erre engednek következtetni: „A fizikai jóbarátok száma tehát nemhogy csökkenti, hanem egyenesen növeli az online töltött időt”. (Eszter Alapítvány, 2013: 3)
Az online szociális élet értelmezési keretei számos, leíró jellegű vizsgálatot is
indukálhatnak, erre találhatunk példákat a rendszeres magyarországi ifjúságkutatásokban is, ebből egyebek mellett kiderül, hogy 2016-ban a fiatalok 80%-a napi
szinten használta a Facebookot, valamint a „közösségi oldalakat leginkább szórakozásra és információszerzésre használják a fiatalok. Szórakozás céljából a fiatalok háromtizede (30 százalék) keres fel napi gyakorisággal online közösségi oldalakat. Legalább naponta 22 százalékuk általános információszerzés, míg 16 százalékuk a helyi hírekkel kapcsolatos tájékozódás céljával használja ezeket az oldalakat” (Székely–Szabó 2016: 62). Gyakori az online tevékenységek alapján törté84
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nő klaszterképzés is. Az EU Kids Online 2010-es adatain például (az összes vizsgált országot tekintve) hat csoportot különítettek el (ld. Ságvári, 2014: 147. sk.):
 korlátozott tanulók: viszonylag kevés internethasználat jellemzi őket, főleg
tanulási céllal – a legfiatalabb életkori profi lú csoport
 fiatal networkölők: aktívak, de az internetet alig használják tanulásra, ehelyett kapcsolatépítés, kommunikáció
 mérsékeltek: sok tevékenység jellemzi őket, beleértve a tanulást is, de a kommunikáció kevésbé
 sokoldalú felfedezők: hosszas interneten töltött idővel jellemezhető csoport,
átlag feletti tartalomgeneráló tevékenység
 intenzív játékosok: napi több mint három óra internethasználat, sokféle tevékenység, leginkább játék, legkevésbé tartalomgenerálás és tanulás
 tapasztalt networkölők: szinte semmi játék, de sok kommunikáció és kapcsolatépítés jellemzi őket (ez a legidősebb profi lú csoport)
Amellett, hogy a fenti tipológia jól mutatja, milyen jelentős eltérések lehetnek az újmédia fogyasztási szokásaival kapcsolatban (ez szintén jelzi az általánosító generációs alapú elméletek korlátait), jó illusztrációja lehet az értékelő elemeket mellőző diskurzusoknak.
Az online közösségi tevékenységek negatív, disztópikus keretrendszerének
egyik leginkább kidolgozott elmélete Shery Turkle (2011) nevéhez köthető. Turkle
egy olyan világot tár elénk, ahol az online világ elveszíti „tükörország”-jellegét
(Turkle maga él ezzel a metaforával, utalván az asztali számítógépek világára és
arra, hogy az internet eléréséhez könnyen tudatosítható gyakorlatokat kellett végezni), és észrevétlenül hálózza be teljes létünket. E világban identitásunk darabokra hullik, s különálló online identitások jönnek létre (danah boyd [2014] ezzel szemben azzal érvel, hogy itt szó sincs pszichológiai értelemben vett többszörös identitáskreálásról, egyszerűen az énbemutatás változó technikáiról: különböző közönségek és normarendszerek számára választott technikákról, amelyek
olykor tudatosak, máskor spontán reakciók a közösségi oldalak által kínált keretekre). Turkle disztópiájában a közösségek támogató, erős kötéseken nyugvó jellegét átveszik a networkök efemer, felszínes, gyenge kötései, amelyek nem összekötnek, hanem lefoglalnak, ahol egyedül vagyunk együtt: „azért csatlakozunk fel,
mert elfoglaltak vagyunk, de végül több időt töltünk a technológiával, és kevesebbet egymással” (Turkle, 2011: 448). Az elmélet ezen elemeinek kritikusai szerint azonban mindez téves okságon nyugszik, s az internet inkább apró ellenhatást fejt ki a későmodern világ bizonytalanságaira. A hosszú munkaórákra, migrációra, lakhatási válságokra és a televízióra, „a tökéletes elidegenítő-gépezetre”
(Tufekci, 2012a), illetve arra, hogy a fiataloknak kevesebb (fizikai) tere van a közös
időtöltésre, mint korábban, részben a piaci szolgáltatók térnyerése miatt, amelynek következtében egyre kevesebb könnyen (és ingyen) hozzáférhető tér marad
(boyd, 2014).
Mindazonáltal a Turkle által is felvázolt narratíva nagyon hatásos értelmezési keretet nyújt számos, főleg a pszichológia tudományából eredő hipotézisnek.
Az elmagányosítás melletti másik ilyen, gyakorta visszatérő és a sajtót is meghódító diskurzus az online közösségi aktivitás és a nárcizmus kapcsolatait vizs85
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gálja. Azon kutatások, melyek a korrelációból nem vonták le rögtön a hatásos „a
Facebook nárcisztikussá tesz” következtetést, hanem az okság irányát is vizsgálták, inkább arra jutottak, hogy az okság vagy fordított: a nárcisztikus személyiségek használják intenzívebben a közösségi oldalak bizonyos funkcióit (ld. pl.
Ryan–Xenos, 2011), vagy nem létezik: a Facebook-tevékenységek kísérleti manipulálása nem vezetett a nárcizmus változásához (Horton, et al. 2014).

Digitális egyenlőtlenségek
A digitális egyenlőtlenségek kérdéskörével részletesen foglalkozunk egy másik tanulmányunkban (ld.: Bauer–Déri 2017), itt most az ezzel összefüggő tudományos diskurzusok említése a célunk. Az ezzel kapcsolatos irodalom kezdetben
sokáig a digitális szakadék, a hozzáférés kérdéseire összpontosított, és egy párhuzamos diskurzusban jelent meg a digitális írástudás. Manapság – elsősorban persze azért, mert a nyugati világban egyre kevesebbeket érint a hozzáférésből való
teljes kimaradás – a skillek, az IKT- és internethasználattal összefüggő tudások és
készségek vizsgálata is központivá vált, és az egyenlőtlenségek dimenziójában értelmeződik. A digitális kirekesztődés [exclusion] értelmezése tehát sokoldalúságában nyer átfogóbb értelmet, amely „az IKT-vel kapcsolatos hozzáférésből, írástudásból és részvételből áll, és a hagyományos egyenlőtlenségekben gyökerezik”
(Helsper 2017: 1). Mint Helsper (2017) megjegyzi, az IKT-k használatával kapcsolatos tudományos diskurzusok általában egyéni jellegzetességekre fókuszáltak:
„a digitális egyenlőtlenségek okait vagy makroszintű strukturális keretekből eredeztették, amelyek társadalmi-gazdasági és kulturális csoportok közötti egyenlőtlenségekhez vezetnek, vagy egyéni mikroindividuális tényezőkből, mint a személyiség és a készségek”. (Helsper 2017:2). Mint ilyen, a hozzáférést, a skilleket
és használati módokat abszolút kategóriákhoz (sávszélesség, tudásszintek, elköteleződés) mérten vizsgálták. Helsper ezek mellett a relatív hátrányok, a relatív
depriváció vizsgálatát is javasolja. A relatív digitális depriváció szempontja különösen jelentős, ha az egyéni attitűdöket vizsgáljuk, hiszen az internethasználattal
kapcsolatos percepciókat nagyban befolyásolhatják a referenciacsoport jellegzetességei.
A digitális egyenlőtlenségek vizsgálatának másik jelentős elméleti kerete a társadalmi tőke online komponenseinek kérdésköre. Ez az utóbbi időben az
online közösségi oldalak (social networking sites, SNS) tevékenységeire fókuszál
(részben reflektálva arra a változásra, amely a közösségi oldalak természetét érinti: a tanulmányunkban [Bauer-Déri, 2017] elméleti szinten megkülönböztetett
közös ismeretségen és online tevékenységen alapuló kapcsolódást biztosító oldalak a gyakorlatban egyre inkább konvergáltak-konvergálnak). A társadalmi tőke
növelésének online elemeit három általános mechanizmussal szokás jellemezni
(ld. Pearce és Rice, 2017): kapcsolatfenntartás; új kapcsolatokhoz és információhoz való hozzáférés (ezekről ld. Bauer–Déri 2017) és a reputáció építése, amelynek módja lehet a tartalommegosztás és a közösségi tapasztalatátadás (pl. éttermek értékelése, ajánlása).
A digitális egyenlőtlenségek kérdésköre a mainstream hazai kontextusban
(illetve a szakpolitikai keretrendszerekben általában is) elsősorban a digitális
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írástudás, médiatudatosság jelent meg, ez köszön vissza a digitális gyerekvédelmi stratégiában2, amely szerint „kijelenthető, hogy az első és a legfontosabb védelmet a tudatosítás által kell elérni. A gyermekekben ki kell alakítani egy olyan
szemléletet, amellyel önmagukat lesznek képesek megvédeni – függetlenül bármilyen további intézményesített védelmi megoldástól, rendszertől” (28. oldal). A
stratégia, bár komolyabb reflexiók nélkül használja a generációk fogalmát, ezt egy
szöveghelyen kontextusba helyezi: „Tévhit azonban, hogy egy bizonyos kor felett
már nem lehetséges az átmenet az offline állapotból az online »írástudás« felé.”
(16. oldal) A legjelentősebb kutatási projektek is ezen kontextushoz kapcsolhatók:
Az EU Kids Online a gyerekek internethasználati szokásit vizsgálta, s ezen nézőponton belül volt kiemelt vizsgálati szempont a kockázati tényezők és a digitális írástudás kérdésköre (ld. pl. Ságvári, 2014), míg a TABBY projekt elsősorban a
cyberbullying, az online zaklatással kapcsolatos áldozattá vagy elkövetővé válás
kockázati tényezőit vizsgálta (ld. pl. Eszter Alapítvány, 2013)

Attitűdök
Az online szociabilitással kapcsolatos attitűdök hangsúlyos kutatása viszonylag friss tendencia. Egy kifejezetten korai vizsgálat a magyar kontextushoz
köthető, 2008-ban ugyanis Csepeli György és Prazsák Gergő „az EVS [Európai
Értékrendvizsgálat] kérdőívhez csatlakozva, 14 állítás segítségével vizsgált[á]k az
internettel kapcsolatos attitűdöket” (Csepeli–Prazsák, é.n.), s ezen állítások közé
több, az online kapcsolattartásra vonatkozó is (erről részletesebben ld. Bauer–
Déri 2017). Egy másik jelentős kivétel az Oxford Internet Survey, amely már
2005-ben is tartalmazott a társas szociabilitással kapcsolatos attitűdökre vonatkozó kérdéseket3. Ezzel együtt a korabeli vizsgálatok jelentős része az internettel
kapcsolatos attitűdöket inkább a technológiai fejlődés, a munkaszervezés átalakítása, és általános diszpozíciók mentén vizsgálta. Ezt a fókuszt jól mutatja az olykor máig használt internetes attitűdskála (General Internet Attitude Scale, GIAS),
amely egy, a számítógépekkel kapcsolatos attitűdskála többször továbbfejlesztett
verziója, s nem tartalmaz a közösségi internethasználatra vonatkozó itemeket (ld.
Joyce–Kirakowski, 2015).
Az attitűdök vizsgálatát igen gyakran kapcsolják a digitális egyenlőtlenségek kereteihez, elsőként talán Ellen Helsper (2008), aki a kirekesztődés egyik lehetséges okaként tekint az attitűdökre – ezt akkor a megbélyegző társadalmi környezetnek tudta be, amely a hátrányosabb helyzetű csoportokat távol tarthatta az internethasználattól. Ahogyan az internethasználat terjedése egyre több
nyugati országban a telítődési ponthoz közelített, úgy mozdult el az attitűdökkel kapcsolatos fókusz a hagyományos egyenlőtlenségi dimenzióktól (és ezért is
lehet az, hogy Tufekci [2012b] a digitális szakadék harmadlagos szintjeként tekint rá). Ennek következtében születhetett meg a kiberaszocialitás-skála, amely
az internethasználókat az online szociabilitás szempontjából helyezi el az ettől irtózók és a kifejezetten ezt preferálók skáláján, vagy a fent említett Oxford Internet Survey 2013-as eredményeinek öt klasztere:
1. Az internet által magukkal ragadottak [e-Mersives], akik hatékony eszközként, társas facilitátorként tekintenek az internetre.
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2.

Techno-pragmatisták, akik az internet instrumentális hatékonyságában
hisznek.
3. Kiber-tudorok [Cyber-savvy], akik élvezetet, közösséget keresnek online, és
információkat szereznek be, de óvatosak az időpazarlással, frusztrációkkal,
privátszférával kapcsolatban.
4. Kiber-mérsékeltek, akik közönyösebben viszonyulnak az internethez.
5. Adigitálisak, akik kényelmetlenül érzik magukat online (Dutton–Blank,
2013).
Az attitűdök szerepét kvantitatív adatokon vizsgálók általában azt találták,
hogy a szociodemográfiai tényezőknél közvetlenebb hatással bírnak az attitűdök
az internethasználati viselkedésekkel kapcsolatban (ld. Dutton – Blank, 2015).
Mi a továbbiakban is a kiberaszocialitás-hiperszocialitás fogalmi keretrendszerét használjuk, az ugyanis egy általánosabb értelmezési keretet nyújt az adatoktól függő klaszterezésnél (amelynek egy másik példájához ld. Dutton – Reisdorf,
2017, akik az internet kultúráiként azonosítják az internethasználattal kapcsolatos, az attitűdök és vélekedések által meghatározott jellemzőket, és oksági modelljükben a demográfiai tényezők függvényének tekintik, amelyek közvetlenebbül befolyásolják a [nem]használat mintáit).
Az IKT-k használatának kvalitatív vizsgálatára hazai kontextusban is találunk friss példát: az Óbudai Egyetem Digitális Kultúra és Humán Technológia
Tudásközpontja a digitális kultúra fiatalok életére gyakorolt hatásait vizsgálta az
okostelefon-használati szokásokon keresztül. 2015-ben 10 középiskolással készítettek interjút, s egyebek mellett azt találták, hogy „az okostelefon-használatnál
mindenkinél kivétel nélkül az állandó kommunikáció, a »fennlevés« az elsődleges szempont”; a közösségi élet dimenziójában pedig inkább osztják az antiinternet diskurzusokat: „Okostelefon híján talán többet találkoznának, többet tanulnának, játszanának vagy sportolnának. Ha nem unatkoznak, akkor most sem
hiányzik nekik a jelenlét és a többiekkel való állandó kommunikáció” (Sólyom,
2016: 67–68). 2016-ban, a már idézett kutatásban 10 felső tagozatos általános iskolással készítettek interjút, és többek között arra jutottak, hogy „az okostelefon előnyét abban látják, hogy bárkit, bárhol, bármikor, gyorsan el lehet érni, hátrányát
pedig abban, hogy tudnunk kell élni vele”, illetve a fiatalabbak körében nem a tipikus antiinternet diskurzusok megjelenését tapasztalták, ők ugyanis arról számoltak be, hogy „nem történt komoly változás életükben, amióta telefonjuk van”,
így az erről való lemondás sem lenne fájdalmas (Sólyom 2016: 44–45).

Társadalmi felgyorsulás
A narratíva, amely implicite talán a legnagyobb hatást fejti ki mind az
internetpárti, mind az internetellenes diskurzusokra, a társadalmi felgyorsulásé lehet. Ehhez korábbi tanulmányunkban (Déri–Szarka-Bögös, 2015) Hartmut
Rosa elméletét emeltük ki a gyorsuláselméletek közül. Ennek a lényege röviden
annyi, hogy Rosa „a gyorsulásnak három motorját különbözteti meg: a gazdasági motor, vagyis az időnek a pénzzé való átalakulása, a strukturális motor, azaz a
funkcionális differenciálódás, és harmadikként a kulturális motor, vagyis a gyorsulás ígérete. Figyelemre méltó, hogy Rosa is általános jelenségként, gyorsulá88
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si ciklusként értelmezi ezeket az egymáshoz kétségtelenül kapcsolódó társadalmi alstrukturákat, ugyanakkor vitatható, hogy mennyire célravezető egy ilyen
totalilizáló társadalomértelmezés.” (Horváth–Lovász 2015: 8) A totalizáló jellegű társadalomértelmezés érvényességének vitatása túlmutatna a tanulmány keretein, azonban ez nem is célunk, ugyanis ettől függetlenül is azonosítható ez a
diskurzus, mind a tudományos, mind a hétköznapi beszédmódokban (ld. Déri
– Szarka-Bögös, 2015). Ami azonban mindenképpen fontos keret a társadalmi felgyorsulás diskurzusainak értelmezéséhez, az a technológiai determinizmus kerete. „Ennek több változata van, de a legerősebbik azt állítja, hogy a technológiai innováció a társadalmi változás legfőbb oka. Ennek kulcsa az az elgondolás, hogy
a technológia kívülről gyakorol hatást a társadalomra, hogy a technikai változás autonóm, és önmagában okoz társadalmi változást (Wajcman 2015: 27). Ezzel
szemben a technológiák „egy sor sajátos döntésből származnak, amelyeket emberek adott csoportjai, adott helyeken és időkben hoztak a saját céljaik érdekében”
(Wajcman 2015: 29). Wajcman nagyon fontos megfigyelése, ami alapvetően befolyásolja a technológiai fejlődés narratíváját, hogy abba manapság elsősorban a
kütyük, a digitális eszközök tartoznak, holott számos más eszköz is elengedhetetlen kelléke az időnyerésnek is: például a cumisüveg (mint a csecsemő etetésének időzíthetővé és kiszervezhetővé tétele) ritkán merül fel az idő feletti kontroll
és a felgyorsult társadalom szimbólumaként. „Ez illusztrálja, hogy a technológiák
időre gyakorolt hatásának percepcióját nagyban befolyásolja, ki használja azokat
és milyen kontextusban” (Wajcman 2015: 30). Emellett kiemelendő a technológia
és az időfelhasználás reciprok jellege: „az információs technológiák megváltoztatják a feladatok és munkatevékenységek jellegét és jelentését”, új kulturális gyakorlatok jönnek létre, amelyek visszahatóan is befolyásolják az időkezelést (Wajcman
2015:31). Mindezek alapján nagyon fontos elkülönítenünk egymástól a folyamatok tényleges (lehetséges) értelmezéseit, és az ezeket keretező (hétköznapi és tudományos) narratívákat. A következőkben egy 2016-os fókuszcsoportos vizsgálat
alapján a hétköznapi diskurzusokat tesszük vizsgálat tárgyává.
Az online szociabilitás hétköznapi diskurzusai egy fókuszcsoportos kutatás tükrében.

Módszertani keretek
2016 novemberében az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán Szőke Jankával,
a KRE BTK pszichológia szakos hallgatójával két fókuszcsoportot vettünk fel,
melyeknek az online szociabilitáshoz fűződő attitűdök mellett az online bántalmazás (cyberbullying) illetve az áldozati kitettség volt a témája. A csoportokat a
zaklatás tematikus fókusza miatt nemek szerint bontottuk, s ugyanezen ok miatt kis létszámú csoportok alkalmazása mellett döntöttünk. A férficsoport 4, a
női 5 alannyal zajlott, alanyaink húszas éveikben járó budapesti egyetemi hallgatók voltak, akik rendelkeztek internet-hozzáféréssel. Mivel a női csoport résztvevői közül voltak, akik ismerték egymást, a diskurzuselméleti keretek alkalmazása azon csoport esetében megkérdőjelezhető eredményekre jutna, így elsősorban
a férficsoportra összpontosítunk. Az elemzés során a női csoport eredményeire
inkább hipotézisek szintjén, röviden térünk ki, melyek egy későbbi kutatás során
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válhatnak mélyebben vizsgálhatóvá, amely természetesen mindenképpen szükséges, hiszen a nemi szocializációnak nagyon fontos szerepe van a társas attitűdök alakulásában (ld. pl. Fine, 2010). Az elemzés során tehát, ha külön nem utalunk a női csoportra, mindig a férficsoport eredményeit ismertetjük. A következőkben az online szociabilitás kérdéskörét vizsgáljuk, az online zaklatás jelenségével kapcsolatban Szőke Janka (2016) egyebek mellett azt találta, hogy az áldozathibáztatás kapcsán a „felelősség hárítása, illetve diff úziója mindkét csoportban megjelent, mely alapvetően az online közeg tulajdonságaiból fakad. A hibáztatás attribúciója főként nemi tekintetben jelent meg, a vizuális önreprezentáció,
mint női attribútum, igazolja áldozatszerepüket. Ezt erősíti a dehumanizálás eszköze, mely a nőket egy tárgyiasított pozícióba helyezi (…) Míg a férfiak egy kortársnyomás által vezérelt morális diskurzushoz csatlakoznak, addig a nők a kettős
nyomásnak próbálnak megfelelni, melyben egymásnak ellentmondó elvárások és
morális normák léteznek. Mindkét csoportban megjelent, hogy azok a nők, akik
megpróbálnak megfelelni ennek, csak a kortársak által való elfogadottságért küzdenek, így kinevetik és stigmatizálják őket” (Szőke 2016:18).

A főbb eredmények
Természetesen egy részletes diskurzuselemzés meghaladná jelen tanulmány
lehetőségeit, a főbb tanulságokat tematikus fókuszokban, a vezérfonalunk által
kijelölt tematikus keretekben ismertetjük. A vezérfonalhoz elsősorban Tufekci
(2012b) kiberaszocialitás-elméletét használtuk, és a kvantitatív skálaelemek által kódolt attitűdök mélységi megértését céloztuk, a kontextuális elemekhez pedig a korábbi interjús pilot-kutatásunk (Déri–Szarka-Bögös, 2015) eredményeire
is támaszkodtunk, amelyek igazolták, hogy a kiberaszocialitás és hiperszocialitás
narratívái léteznek, a magyar internethasználók körben is kirajzolhatók, és van
összefüggés a baráti kapcsolatok természetének általános megértése és az online
szociabilitáshoz fűződő attitűdök között.

Kontextuális keretek
Szemben a 2015-ös személyes interjúkkal, a fókuszcsoportos vizsgálat a különböző diskurzusok egymáshoz viszonyított pozícióit is mutatta. A férficsoportban a barátság fogalmának meghatározásából kialakuló csoportkonszenzus erőteljesen a mély, minőségi, személyes kapcsolatokat eredményezte, implicite szembeállítva az online kapcsolattartással, így a hiperszociális narratíva igen gyakran
eleve védekező pozícióban, relativizáltan jelent meg.

A barátság fogalma
Kiindulópontként tehát a barátság értelmezését adtuk, amelyben egyértelmű
csoportkonszenzus alakult ki a minőség mennyiség fölé helyezése tekintetében.
Ezzel együtt mégis elköníthetők voltak különböző fókuszú diskurzusok:
• Minőség mindenek felett
Legyen kevés, de azok minőségiek, szerintem. (…) Tehát nem a szám a fontos, hanem az hogy elég legyen, vagy hogy így, tehát, amiben neked szükséged van
barátságra, tehát támogatás, az hogy elmenjél szórakozni, jól érezd magad, egye90
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temen megbeszéljétek a dolgokat, tehát szerintem nem, nem azon van a hangsúly,
hogy most három vagy tíz, hanem hogy az, amennyi van, az elég-e
Ezen diskurzus a „sok” barátot eleve negatív konnotációval látja el, az
emögötti implicit feltételezés valószínűleg a mennyiség és minőség fordított arányossága lehet. A barátság fogalmát ez a megszólalás (amely egyébként azon alanyunkhoz köthető, akinek nincs számítógépe, csak okostelefonján csatlakozik
rendszeresen az online térbe, és véleménye szerint kevesebbet is internetezik,
mint kortársai) nem problematizálja, és az érzelmi támogatás és a szabadidő eltöltésének dimenziójához egyszerre kapcsolja.
• A mennyiség instrumentális szemlélete
Lehet jól jön valamikor
Miközben 2015-ös kutatásunkban a hiperszociális narratívában erősen
megtalálható volt a mennyiség instrumentális szemlélete, jelen esetben csak nagyon halványan merült fel (a diskurzus erejét tovább csökkenti, hogy – moderátori kérdésre – ugyanazon megszólalóhoz köthető, mint a minőség mindenek felett diskurzusa). Ebből arra lehet következtetni, hogy az instrumentális szemlélet a domináns diskurzushoz képest nemcsak erejében, de értékvonatkozásában
is alul marad.
• A barátok közötti szegmentálás
attól is függ, hogy most mit, mit nevezünk barátnak, az ilyen, nem tudom, nekem nagyon sok haverom van, akivel mit tudom én, félévente egyszer találkozom,
meg néha beszélek, és akkor ha most őket is számítjuk, akkor igen, sok barátom van
és nagyon jó nekem, de, de úgy igazán közeli barátaim, elég kevés van.
Fenti megszólalás a leginkább extenzív médiahasználattal jellemezhető alanyunktól származik, aki különbséget tesz a kapcsolat közelisége alapján. Talán
nem meglepő, hogy ez a narratíva kapcsolható leginkább a hálózatba kapcsolt
individualizmus ideáltipikus közösségi keretrendszeréhez. A „személyes közösségek” (personal communnities) fogalmának egyik bevezetője Barry Wellman
volt a nyolcvanas években (ld. Wellman 1982), és fogalmi keretét máig alkalmazza: a személyes közösségek szerinte „általában specializáltak, amelyben különböző hálózati tagok különböző módokon segítik egymást. A kivételek a házastársak, akik sokféle módon segítik egymást. A barátokat bizalmasokként és társaságként értékelik. A szomszédok és munkatársak tökéletesen alkalmasak váratlan vészhelyzetek kezelésére, mert a közelségük lehetővé teszi a gyors reakciót, javakkal és szolgáltatásokkal. (…) A másokat támogató embereknek jellemzően tartósabb kapcsolataik vannak. Ezzel együtt is a hálózatok idővel változnak.
A barátságok nem mindig tartanak örökké, akárcsak bizonyos rokoni kötelékek.
A szakításokat egyre inkább unfriendeléskét [ismerősök törléseként] ismerjük”
(Raine–Wellman, 2012: 136). Ezzel együtt Wellman inkább a személyes hálózatok
fogalmával utal a hálózatba kapcsolt egyének kapcsolatrendszerére, amelynek középpontjában az egyén áll, a kapcsolódások pedig társas körök változatos keretein
belül történik, amelyek „a társadalmi tőke diverzifikált portfólióit biztosítják. A
csoportoktól hálózatok felé történő elmozdulás befolyásolja az emberek viselkedését és társas stratégiáikkal kapcsolatos számításaikat” (Wellman 2012:55–56).
A társas kapcsolatok változó természetére azonban talán még használhatóbb ke91
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reteket adott Ray Pahl és Liz Spencer (2010) ugyanezen fogalmi keretek között (a
személyes közösségekén tudniillik), akik nem egyszerűen a hálózatos megközelítés fontosságát emelik ki, hanem mindezt a társas kapcsolatok átalakuló jellegével magyarázzák: barátság és rokonság fúziójával – bizonyos esetekben a baráti
kapcsolatokat családi jellegűnek, a családit baráti jellegűnek észlelhetjük. „Például ahol általános, és nem specifi kus reciprocitás, erős lekötelezettség és teljes függőség létezett barátok között, ahol szerették egymást a felek és a barátság sok éven
át fennmaradt, ezen kötésekre családi jellegű minőségként utaltak [pl.: olyanok
vagyunk, mint a testvérek] (…) Ezzel szemben, amikor családtagok nem kötelességből, hanem döntés alapján töltöttek együtt időt, szerették egymást és bíztak
egymásban, nem ítéltek el egymást, kapcsolatukat inkább baráti jellegűnek észlelték” (Pahl–Spencer 2010: 11). A személyes közösségek fogalma náluk tehát „a
személyes kapcsolatok azon köre, amelyet egy egyén fontosnak tart egy adott időben”, amelyet elkülönítenek a közösségi hálótól, amely adott hálózatokra helyezheti a fókuszt, jelen esetben azonban az egyénen van, és az egyén által jelentőségteljesnek vélt kapcsolatokat tartalmazza (Pahl–Spencer 2010: 14). Pahlék elméletét jól illusztrálja a Facebook által nyújtott lehetőség, ahol a családtagok listájára nem ritkán barátok kerülnek (ld. pl. Simmons, 2011: 126, aki a lányok online
szociabilitási szokásait vizsgálva jut arra, hogy a legjobb barátok listáját helyettesítendő álltak át eleinte erre a lehetőségre). Feltételezhető tehát, hogy a barátság fogalmának átalakulása, rekontextualizálódása is hozzájárulhat a szegmentációs szemlélet jelenlétéhez. A hálózatos elgondolás egy másik megszólalónál is
megjelent:
alany1: Van sok barátom, de, de mikor felhozzák, hogy barátaid, akkor mondjuk csak arra az ötre gondolok, akikkel mindig, mindent megbeszélek, a többi az
úgy van, de ők nem olyan viszonyban.
alany2: Mint a haverok, nem? Vagy hogy mindig úgy van, hogy a barát, az a
belső kör, a haver, meg a külső.
Fenti párbeszéd két, az internetet ritkábban használó alanyunk között zajlott, és jól mutatja, hogy hálózatosság elgondolása minden bizonnyal nem a technológia által determinált jelenség.
A női csoportban nagyon különböző megközelítések nem merültek fel, ami
feltűnő volt, az a barátság fogalmának jelentősebb problematizálása, és változó
természetének konszenzuális elismerése

Az „internetmegvonás” percepciói
A fókuszcsoportos beszélgetés során az egyik leginkább polarizáló diskurzus az internetnélküliség megítélésére vonatkozott. A megszólalásokból viszonylag jól kirajzolható egy erős és nagy hatással bíró kiberaszociális narratíva, amelynek fő eleme a fentebb részletesen is elemzett időprésdiskurzushoz kapcsolódik:
Jönne a reflex, hogy így benyomom a gépet reggel, mikor felkelek és akkor így:
ja, most nem és akkor most így mit csináljak? Ez lenne szerintem. Volt egyszer,
hogy elment otthon a net és akkor így néztem, hogy hát nem is megyek föl a szobámba, hanem lent maradok dumálni a többiekkel, ja.
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A fenti megszólalás, mely egy kevesebbet internetező alanytól származik,
egyrészt jelzi, hogy a funkcionális helyettesítés hipotézise a tényleges gyakorlatokat is (de legalábbis azok percepcióját) befolyásolhatja, miközben a megszólalás
első fele a hálózatra csatlakozás rutinjellegét mutatja, amelyet egyértelműen negatív kontextusba helyez a második mondat. A narratíva erejét jól mutatja, hogy
a közvetlenül utána megszólaló (akinek megszólalásának első fele a kulturális kirekesztődéssel kapcsolatos, amire visszatérünk) záró megjegyzése így hangzik:
hát biztos jobban szocializálódnék személyesen az emberekkel...
A megszólalás (amely egy extenzív internethasználótól származik) arra enged következtetni, hogy inkább a csoportnyomás felé történő elmozdulás spontán
gesztusa, mint egy kiforrott vélemény.
Egy másik megszólaló azonban nem a közösségiség kontextusában tekint a
helyzetre:
az átlagom is biztosan javulna.
A megszólalás az időprés dimenzióján túl a hasznosság-haszontalanság tengelyét emeli be az online tevékenységek attribúciájába, az internet időrablósága
ezen kontextusban tehát az érdeklődésalapú, közvetlen haszonnal nem kecsegtető tevékenységek végzésére (a megszólaló esetén sorozatok nézésére) való ösztönző jellege. Az aszociális narratívába a praktikus hasznok félkomoly felemlítése is belefér:
Kisebb lenne a telefonszámlám, ja.
A kérdéskörben felmerült egy, a szociabilitással nem összefüggő, de az internetezési szokások szempontjából fontos diskurzus, a fent említett kulturális kirekesztettségé:
Nekem paradox mód romlana [a tanulmányi átlag], mert semmit nem érnék
el, ami úgy segédanyag az interneten, és úgy hát elmenni könyvtárba tanulni, az
én szakomon elég necces, mert nagyon elavult dolgok vannak, meg nagyon nehéz
keresni a, a legfőbb szükséges dolgot könyvtárból, viszont internet nélkül meg lennék lőve.
A megszólalás itt a társadalmi-kulturális keretek szükségszerű velejárójaként tekint az internethasználatra, ennek kapcsán hipotetikusan felvethető, hogy
ez az aspektus egy, a hiperszociális narratívát racionalizáló diskurzuselem lehet.
Hasonló kereteket rajzol fel egy másik megszólaló az információszerzéssel kapcsolatban:
Hát például én nagyon-nagyon sokat olvasok ilyen HVG meg ilyen ehhez hasonló dolgokat és én lehet, hogy teljesen elvesznék a világban, hogyha egy hétig nem
tudnék ilyeneket olvasni, mert persze ott van az újság, de abba azért nem tudok
annyi mindent meg annyi féle dolgot elolvasni, és ez nekem nagy szívfájdalmam
lenne, hogyha nem tudnék semmiről.
Fontos jelezni, hogy a szociabilitás aspektusán kívüli diskurzuselemek kevésbé megosztók, a csoportkonszenzus ezen a téren inkább az internet hasznossága felé mozdult el, a más kérdésekben egyértelműen kiberaszociális nézőpon93
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tot képviselő, számítógéppel nem rendelkező válaszadó például az álláskeresésben nyújtott lehetőségekről számolt be.
Az egyértelműen hiperszociális narratíva az „internettelenség” szociális hátrányait emeli ki:
Szerintem nem, nem valószínű [hogy többet találkozna ismerősökkel], de ez
nem csak rajtam múlik, hogy most hirtelen izé nincs internetem, itt van az összes
időm, találkozok mindenkivel, attól ők még ugyan úgy elfoglaltak, vagy nem érdeklem őket, tehát igazából szerintem nem találkoznék senkivel többet.
Illetve egy másik szöveghelyen (érdekes módon, a fentivel ellentétben ez az
egyébként kifejezetten aszociális diskurzusokat képviselő megszólalónktól származik):
rohadt nehéz, hogy ebből nagyon kimaradsz, és ezt nagyon nehéz pótolni,
mert akkor tíz emberrel kell telefonálnod vagy, vagy nem tudom, hánnyal.
Ez utóbbi megszólalás egyrészt szép példája a kontextusok összeegyeztetésének hiányának, de emellett talán fontosabb tanulság, hogy azt is mutatja, a
kiberaszocialitás valóban narratívaként viselkedik, amely a gondolkodási és értelmezési sémákra van hatással, azonban konkrét helyzetekben (talán ebben az
esetben a nem direkt kérdés-válasz helyzet eredményezhette ezt a megszólalást)
elképzelhető az ettől való elmozdulás.
Online és offline kommunikációs keretek értelmezése
Online és offline kommunikáció közötti különbségtételek mindenkinél
megjelentek, azonban mindezek különböző diskurzusokba ágyazódtak, amelyek
az online szociabilitás eltérő értelmezési kereteit implikálják:
• A személyes kommunikáció egyértelmű fölérendeltsége
Moderátor: Nektek van ilyen, akivel mondjuk élőben jobban szerettek és a
neten keresztül meg így nem annyira, és mondjuk fordítva, akivel meg neten keresztül inkább, mint élőben [beszélgetni]?
alany:
Mindenképp élőben szerintem.
A kiberaszociális narratívát leginkább képviselő alanyunk nagyon egyértelmű választ ad a kérdésre, látható, hogy ennek problematizálása fel sem merül. A
kiberaszocialitás ezen aspektusa egyébként a megszólalónk számára is explicite reflektált:
alany1: vannak egyszerűen olyan emberek, akikkel nem lehet beszélni
interneten vagy nagyon nehéz.
alany2: Én is ilyen vagyok.
Ez a megjegyzés már csak azért is érdekes, mert az énpercepció szempontjából is igazolja Tufekci (2012b) feltételezését, mely szerint a kiberaszocialitást személyiségjegynek lehet tekinteni.
• Értéksemleges eltérés
az, hogy én most mondok neked valamit, és akkor te, mondjuk, három nap
múlva reflektálsz rá, mert mondjuk nem értél rá vagy valami, hogy ha, arra én igazából nem sértődöm meg, hogy ha én most írok neked valamit és te nem válaszolsz,
viszont én ha most mondok neked valamit, és én várok egy választ és te nem válaszolsz, és mondjuk izé, kisétálsz, elmész haza, akkor én így nagyon meg lennék sért94
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ve. Tehát ilyen szempontból teljesen más, meg ugye nagyon sok rétege a beszélgetésnek elveszik írásban.
Fenti megszólalás a kommunikációs keretek eltérő percepciójára példa, jelen diskurzusban offline és online keretek gyökeres eltérése más szabályrendszert
implikál. (Érdekes módon erre rá tudott csatlakozni a kiberaszociális diskurzus
is, amikor másik megszólalónk lecsapta a feldobott labdát: „A kis félreértéseknek
a melegágya”)
• Személyiségjegyek szerinti szegmentálás
Például az az ismerősöm, akivel nem szeretek beszélgetni Facebookon, de élőben nagyon sokat tudunk beszélni, vele ugye ritkábban beszélünk és ugye annyi
mindent kellene, hogy, hogy nincs az az írásgyorsaság, amit én annyival le tudnék
írni, és akkor sokkal egyszerűbb, hogy ha találkozunk, ott egy órán keresztül kibeszéljük az életünket egymásnak, és utána így kész, az egy darabig megvan, viszont
Facebookon ki tudja, hogy hány órás beszélgetés lenne ez, hogy ha szeretnénk mindenből up to date lenni teljesen.
Moderátor: Aha, és a másik oldal, akikkel a legjobban szeretsz?
Ők olyan fajta barátok, akik nem feltétlenül tudják elengedni magukat vagy
kicsikét feszélyezve érzik magukat, hogy ha így egy társaságban vagyunk például,
vagy, vagy ha már csak ketten, de kint szabadban, és akkor ő jobban szereti elküldözgetni a linkeket, hogy hallgassam meg ezt a zenét, és akkor arról elkezdünk beszélni vagy ilyesmi
Látható, hogy a Tufekci által hiperszociálisnak nevezett személyiséggel nagyon összecsengő leírás rajzolódik ki fenti alanyunk második megszólalásából,
és az ezen személyiségtípushoz való alkalmazkodásként értékeli az online kommunikáció preferált voltát. Fontos kiemelni azt is, hogy a személyes kommunikáció preferenciája jelen diskurzusban nem ágyazódik a kiberaszociális narratívába
(például a nagyobb fokú személyesség feltételezésével), hanem gyakorlati szempontok merülnek fel érvekként.
 Témák szerinti szegmentálás
komoly témát, (…) azt személyesen beszélem meg, mert Skype-on vagy nem
Skype-on hanem Facebookon nagyon körülményes. Viszont (ööö) viszont az ilyen
könnyedebb, hogy csak így poénkodunk egymással, hogy megbeszéljük, hogy mi legyen, az meg simán mehet facebook-on és hogy igazából nem a személy a fontos,
hanem a téma.
Másik alanyunk nem személyiségjegyekhez, hanem a kommunikáció céljaihoz kapcsolja a preferált kommunikációs csatornát. Ez a diskurzus már jobban kapcsolható a kiberaszociális narratívához, hiszen implicite utal rá, hogy valóban jelentéssel és jelentőséggel bíró kommunikációhoz szemtől szembeni kapcsolat szükséges.
Összességében az látható, hogy az online és offline kommunikációs keretek
szembeállítása semelyik megszólalónál nem eredményezte az online terek egyértelmű előnyben részesítését. Ebből az a hipotézis adódik, hogy hétköznapi társas
helyzetekben a kiberaszociális narratíva ad egyértelmű választ a kommunikációs keretek preferált voltára, szemben az ettől eltérő diskurzusokkal, amelyek nem
azonosíthatók a Tufekci (2012b) által leírt elméleti hiperszociális modellre.
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A női csoportban egy, a fentiektől jelentősen eltérő narratíva merült fel: a
„jobb híján” megközelítése. A férfiak csoportjában ez adottságként merült fel az
internethasználati szokásokkal kapcsolatban (a távol élő rokonokkal, barátokkal
történő kapcsolattartás kontextusában), de attitűdökre vonatkozó diskurzusokban ez nem merült fel. A nőknél az online kommunikáció pótlólagos szerepének percepciója, a „jobb híján” megfontolásából származó elfogadó attitűd egy viszonylagos pozitív kontextusba helyezte a témát, és mint ilyen, ez inkább kapcsolható Tufekci (2012a) elméletéhez a közösségi média apró, pozitív ellenhatásáról a
késő modernitás tendenciáival szemben.

Tartalomgenerálás
Fókuszcsoportos kutatásunkban röviden kitértünk a tartalomgeneráló tevékenységekre is, elsősorban a pszichologizáló antiinternet-diskurzusok egyénekre gyakorolt hatásait vizsgálandó. A kutatás során az alábbi értelmezési keretekkel találkoztunk:
• A saját tehetség bemutatása
A hiperszocialitáshoz legközelebb sorolt alanyunk megszólalása a tartalomgeneráló tevékenységeket egyértelműen az értékteremtés és -megosztás kontextusában értelmezte:
nem sok megosztani, úgy megosztani valóm van a világgal, tehát mit tudom
én, nem csinálok, nem villogok, meg mit tudom én, nem zenélek, amit annyira jó,
hogy azt így be kell mutatnom.
• Archívum
Egy másik megközelítése a tartalomgenerálásnak a személyes emlékek létrehozása, archiválása:
becsekkolgatni szoktam helyekre, ugye sok felé járunk, és azt úgy szeretem, de
azt is inkább magamnak, hogy ott is, meg hogy ott voltam, és akkor feldobja, hogy
két éve ott voltam.
Fenti megszólalás egy nagyon izgalmas aspektusát világítja meg az online
közösségi tevékenységeknek: az emlékezés mediatizált voltát. Egy, egyébként a
Flickr fotómegosztó portálról szóló tanulmány (van Dijk, 2014) a memória természetének átalakulásáról úgy ír, hogy „a digitális platformok elterjedése óta a
memóriát egyre inkább hálózatba kapcsolt számítógépek definiálják, amelyeket
viszont olyan intézmények vagy cégek alkalmaznak, amelyek (professzionálisan)
irányítják a memóriagyakorlatokat” (van Dijck 2014: 214). A szerző szerint a memória konnektív fordulata megy végbe: a digitális tartalmak cseppfolyósodása (állandó alakíthatóság, átadhatóság és rugalmasság) a memória mediatizálódásához
vezethet: a hálózatba kapcsolt memóriát „nem pusztán (emberi) kollektivitás, hanem elsősorban (technológiai) konnektivitás fogalmaival írhatjuk le” (van Dijck,
2014: 215). Ha lehántoljuk van Dijck (egyébként főleg Andrew Hoskinstól kölcsönzött) elméletéről a technológiai determinizmust, a konnnektív memória
hasznos fogalmi keretrendszert jelenthet a mediatizált emlékezésnek. Az emlékezés folyamata ugyanis valóban végbemehet az online térben, amely mások számára is láthatóvá teszi mindezt. Különösen izgalmas, hogy fenti megszólalónk mind96
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ezt a tartalomgenerálás kontextusába illesztette, azaz érdekes lehet a konnektív
memóriateremtő gyakorlatok vizsgálata is.
• Önkifejezés
ha úgy esik, hogy felteszek, akkor nem foglalkozok vele [a visszajelzésekkel].
Azért teszem fel, mert mondjuk, nekem tetszett, és azt mutatom, hogy ott vagyok.
Fenti megszólalás talán inkább az előző egy altípusának tekinthető (bár múlt
és jelen, cselekvés és archiválás összefüggéseiről mindenképpen érdemes lenne
további kutatásokat végezni), noha az emlékezés explicit említése helyett inkább
az önbemutatás keretezi. A megszólalás egy implicit ellentmondást rejt magában:
az első mondat a visszajelzések figyelmen kívül hagyását fejezi ki, azonban a második mondatban látható a „display”, a megjelenítés mozzanata, amely mindenképpen egy elgondolt közönség viszonylatában nyer értelmet. Az önkifejezés diskurzusa jelen esetben tehát egyaránt magában foglalja az autonómia igényét, és a
jelentős mások előtti önbemutatást is.
• Túlzó egocentrizmus
Facebook-ra se szoktam föltölteni semmit alapvetően, mert nem szeretem azt,
hogy (őőő), bár jó érzés amikor like-olják az embert, meg mondják, hogy milyen király vagy, vagy cuki vagy akármi, de nem szeretem azt, hogy csak ezért töltök föl,
úgyhogy így kicsit, így nem tudom, le is stoppolom magam, hogy így nem kell. Ne itt
éld a társasági életed, amúgy meg máshol nincs késztetésem föltölteni.
A fenti megszólalás jól jelzi, a kiberaszociális narratíva miként tudja a tartalomgeneráló tevékenységeket keretezni. A (következő alfejezetben vizsgált)
online visszajelzések lehetőségét a nárcizmus/egocentrizmus tengelyén helyezi
el a megszólaló, s erkölcsi imperatívuszként értelmezi, hogy a társasági életnek
nincs helye az online térben.
Az általános kommunikációs keretekkel szemben jelen esetben mintha kirajzolódna egy egységesebb internetpárti narratíva: az önbemutatás és emlékezés narratívája, amelyben a mediatizált jelleg a jelentős mások számára történő énbemutatás és a konnektív emlékezés hasznos kereteként jelenik meg. A
kiberaszociális keretek ezzel szemben az online közösségi élet eleve elutasításának premisszájára vezethetők vissza.

Visszajelzések
A generált tartalomra történő visszajelzések vizsgálata alapvető fontosságú,
ugyanis alapvető eszközei a valóság társadalmi konstrukciójának online térben: a
közösségi oldalak által lehetővé tett viszonylag egyszerű, olykor kifejezetten ösztönzött visszajelzési lehetőségek megerősíthetik a kommunikátort, hogy üzenete célba ért, a releváns közönségek visszaigazolják az üzenet tartalmát. Az online
valóság társadalmi konstrukciójával kapcsolatos diskurzusok az alábbiak voltak:
• Indifferencia
nem érdekel mások véleménye igazából...
A kiberaszociális narratíva, úgy tűnik, jelen esetben a távolmaradás diskurzusát hozza magával. A számítógéppel nem rendelkező alanyunk megszólalásából az látszik, hogy az énkép nem táplálkozik az online társas rendszerből.
• Megerősítés
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ez olyan jóleső érzés, hogy foglalkozik az emberrel. Mit tudom én, ez ugyanaz,
hogyha mondjuk mész az egyetemen a folyosón, és akkor valami ismerősöd odajön
és beszélne veled két percet. Ez ugyanaz, ugyanúgy foglalkozik veled egy kicsit, nem
olyan mélyrehatóan, de, de úgy valami.
A prointernet-narratíva többek által is osztott eleme a közösségi visszacsatolás, ami a fent említett valóságépítő és -verifikáló funkciót tölti be. Fenti megszólalás ráadásul ebben párhuzamot von az offline kommunikációs lehetőségekkel,
azonban a társas valóságot megerősítő funkció más megszólalásában is megtalálható: „koliban együtt voltunk még gimiben, és akkor valamit megoszt, és akkor így:
jaa, tényleg, ez volt, áhá, és akkor egymásra írunk, vagy oda, alá bekommentelünk
valamit”. Ez a megszólalás azonban már átvezet egy másik, és némiképpen meglepő eleméhez a visszajelzések prointernet-diskurzusának, a kapcsolatteremtés lehetőségének percepciójához.
• Kapcsolatfelvétel
nekem sokszor szokott olyan lenni, hogyha látok egy ismerősnek egy posztot,
belájkolom, és akkor elgondolkodom rajta, hogy jaj, milyen régen találkoztunk,
hogy jaj de jó lenne találkozni vagy ilyesmi, és akkor evvel nagyon sokszor az jön,
hogy akkor esetleg találkozunk. Vagy esetleg ráírok, hogy hogy van, milyen volt a
hely, ahol volt.
Noha mindkét internetpárti megszólalónál egyszerre jelenik meg a megerősítés és a kapcsolatfelvétel diskurzusa, ez utóbbi bizonyos szempontból jelentősen
elkülönül az előző kettőtől, mert a kétirányú kommunikációt ösztönző tevékenységként tekint a generált tartalomra való visszajelzésre. Fontos tanulságnak tűnik
tehát, hogy a széttartó prointernet-diskurzusok legerősebb pontjai, amik talán
narratív keretekként tekinthetők, a kommunikációs lehetőségek facilitálásával
függnek össze.

Kapcsolatok kialakítása
Mindezek alapján talán nem véletlen, ha a legjelentősebb (és leginkább
explicitté váló) ellentéteket a kapcsolatok kialakításának témájában találjuk az
internetpárti és a kiberaszociális diskurzusok között
alany1: Én barátot nem keresek, nem érzem úgy, hogy nekem most kéne egy
barát, és akkor keresek egyet a neten (…) azért tudom nehezen elképzelni a barátkozást a neten, a randioldalakról meg az a véleményem, hogy szerintem az, tehát
hogy alapvetően nincs úgy vele semmi baj, de azért preferálom a személyes ismerkedést, mert szerintem hogyha te egy randioldalra mész fel, azzal egy kicsit a kockázatot csökkented, tehát a könnyebb utat választod, ott tudod, hogy alapvetően olyanok vannak akik szintén ezt szeretnék, tehát kisebb az esélye a visszautasításnak, és a visszautasítás nem szemtől szembe van, hanem ott van köztetek a net.
Nem az arcodba mondja, hogy bocs, de nem vagy nem tudom, és hogy szerintem
sokkal izgalmasabb és nagyobb (őőő) sikerélmény az, hogy ha élőben tudsz összejönni valakivel, mint a neten.
moderátor: Aha, többiek?
alany2: Igen, meg azért kicsit, hát így a visszafogottabb, félősebb emberek,
ők így jobban tudnak interneten keresztül kapcsolatot találni, de szerintem azért
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hogyha valaki egy kapcsolatot talál, akkor az akkor az igazi, hogyha az élőben megtörténik.
alany3: hogyha társat keres az ember, az ugyanolyan nehéz interneten, mint
a való életben, tehát hogy ha odamegyek valakihez, vagy írok valakinek, akkor jó,
megcsinálja azt, hogy nem ír vissza és akkor az egómat kis, kevésbé sérti, de ugyanolyan nehéz szerintem, mert rengetegen vannak, és nehéz pont azt az egyet eltalálni. Meg hogyha most van például, aki a randioldalra, akkor ott van most egy fotó,
abból nagyon nehezen tud ítélni az ember, tehát nincs meg például az, hogy hogy
mondjuk, elmész egy buliba, és akkor látod, hogy az a csaj nagyon néz téged, tehát
ezt nem látod egy randioldalon, és ilyen szempontból szerintem nehezebb neten ismerkedni, meg mondjuk, hogy meg kell bombáznod száz csajt, hogy egy válaszoljon, viszont, ha mondjuk, elmész a buliba és ott a száz csaj, és látod, hogy ott az az
egy, az látszik rajta, hogy érdekel, akkor ahhoz mész oda először.
A fenti párbeszédet azért volt érdemes hosszan idézni, mert a három
megszólaló háromféle nézőpontot képvisel. Az első megszólaló a „szokásos”
kiberaszociális premisszát képviseli: az offline kapcsolatteremtések elsődlegességét, a második megszólalónál azonban már megjelenik a szegmentáló szemlélet,
és az offline aszocialitás személyiségjegyét feltételezve véli igazolható gyakorlatnak az online ismerkedést. A harmadik megszólaló képviseli jelen esetben a leginkább a hiperszociális narratívákhoz konvergáló nézőpontot, aki az online társkeresést az energiabefektetés szempontjából még komolyabb kihívásként is észleli
az offline ismerkedésnél. (A diskurzus genderszempontú elemzése túlmutat a tanulmány keretein, azonban érdemes jelezni, hogy a férficsoportban egyrészt nem
merül fel a női nézőpont, másrészt a harmadik megszólalásban a férfifeljogosítottság diskurzusa is kitapintható a háttérben – erről ld. pl. Shaw, 2016.)
Ezek után lássuk, milyen diskurzusok rajzolódtak ki a kapcsolatok online kialakításáról:
• Távolságtartás
A kiberaszociális narratíva, mint jeleztük, az online kapcsolatkialakítást
mint premissza véli elgondolhatatlannak:
én azt nehezen tudnám elképzelni, nem nagyon...
A kiberaszociális diskurzushoz kapcsolódik még virtuális és valós szembeállítása (amely például az egyik alanyunk „nem az igazi, de attól még összejöhet
végül is” megszólalásában érhető tetten, és bár megengedőbb az előzőleg idézett
megszólalónál, a hierarchia iránya kétségtelen.
• Online és offline egymást kiegészítő volta
van az az élethelyzet, amikor az interneten kell ismerkedni, vagy akármi, de
hogy ha még csak egy barátot is akarunk találni, és lehet, hogy ha az interneten találunk egy embert, akivel jól kijövünk, utána általa megismerünk sok embert élőben, és akkor ez innentől kezdve így, így megy tovább.
Fenti megszólalás azért érdekes, mert nem hierarchizálja az online és offline
kapcsolatteremtés viszonyát, hanem egymást kiegészítőnek tekinti, ahol a kezdőlépés lehet az online keretekben, amely organikusan migrálhat az offline világba.
Wang és Wellman (2010) ezt átvándorló barátságnak (migratory friendship) nevezik, s amerikai adatokon azt találták, hogy az internetet gyakrabban használók99
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nak több vándorló barátja van, mint a kevesebbet használóknak. Ehhez hozzátehetjük, hogy ebben az attitűdök szerepe is minden bizonnyal megkerülhetetlen.
• Az érdeklődési körök mentén történő ismerkedés hagyományos közösségek
fölé értékelése
Az esetek többségében pozitív csalódás volt mindig, mert sokkal rosszabbra
számítottam, és mindig olyan jó dolgok sültek el belőle, hogy nagyon sok barátom
van a mai napig, szinte majdnem mindegyikkel, akikkel úgy ismerkedtem meg, a
mai napig nagyon jóban vagyunk – és velük többet is találkozom, mint azokkal,
akiket például hát gimnáziumban élőben megismertük egymást.
Fenti megszólalás konvergál talán legerősebben a korábbi tanulmányunkban (Déri–Szarka-Bögös, 2015) felvázolt ideáltipikus hiperszociális narratívához,
ugyanis az online (attitűdalapú) kapcsolatteremtést a hagyományos csoporttagságok fölé helyezi.
Látható tehát, hogy a szociabilitás központi kérdése: a kapcsolatok kialakítása az online terekkel kapcsolatos diskurzusokat erőteljesen megosztja, ráadásul az
implicit különbségek explicit vita alapját is könnyen teremthetik. Ez természetesen nem véletlen, e témakörben csúcsosodik ki a kiberaszociális és hiperszociális
diskurzusok leglényege: a kialakított kapcsolatok minőségére, „valódiságára” vonatkozó implcit elképzelések ezen diszkurzív keretek között válnak a leginkább
explicitté.

A fókuszcsoportos kutatás tanulságai
Az ideáltipikus, élesen elkülönített, az online szociabilitásra vonatkozó diskurzusok a hétköznapokban természetesen sokkal összetettebben értelmeződnek
az elméleti modelleknél, egy azonban igazolódni látszik: létezik egy meglehetősen erős narratívája a kiberaszocialitásnak, és a fenti fókuszcsoport azt nem igazolta, hogy egy egységes „hiperszociális” vagy bármilyen prointernet-narratíva
hasonló erővel fel tudna lépni az online közösségi élet jelenségeinek értelmezésében. Nem kizárt, hogy a pro-internet narratíva inkább az eszközök terén történő haladás kontextusát rajzolja fel, elemzésünk azonban erre nem tud választ
adni, az mindenesetre látszik, hogy a közösségi internet megítélését egységesebben keretezi a kiberaszocialitás narratívája, mint bármely más, esetlegesen ezzel versengő – a legerősebb internetpárti narratív keretnek a kommunikáció egyszerűbbé tétele, ösztönzése tűnik, emellett mint ismerkedési kiindulópont, valamint attitűadalapú kapcsolatok kialakításának lehetősége jelent meg viszonylag
stabil narratív keretként. A kiberaszociális narratíva erősebb diszkurzív keretező erejének oka lehet a felgyorsulás társas elemeivel szembeni fokozott távolságtartás, de egyértelműnek látszik, hogy sokkal erősebb normatív keretezést tud kínálni ez a narratíva: az igaz barátság szembeállítása a felszínesként értelmezettel, vagy az „egészséges” kommunikatív kompetenciák szembeállítása a zárkózottsággal. Ami ezzel együtt nagyon fontos tanulság: a diskurzusok igen gyakran a normativitásra fókuszáltak, az egyetlen ebből kilógó, erősebben megjelenő
keretezési mód a gyakorlati hasznosságé volt (ez a keretezés az internetpárti diskurzusoknak kedvezett). Ugyancsak nagyon fontos tanulság, hogy a téma moderátori felvetéséig a technológiából adódó, a digitális írástudással vagy épp a
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cyberbullyinggal (online zaklatással) összefüggő sajátos veszélyek szinte egyáltalán nem merültek fel a férficsoportban az online szociabilitással kapcsolatos diskurzusokban, ezzel szemben a női csoportban a tartalommegosztással kapcsolatos negatív csoportkonszenzus egyik fontos eleme volt a privátszféra védelme.

Összegző gondolatok
A tanulmányban az online jelenlétet, és főleg szociabilitást keretező számos diskurzust azonosítottunk. Úgy látszik, a tudományos keretek között a két
legerősebben jelenlévő értelmezési keret a generációs elméleteké, és a társadalmi felgyorsulás bizonyos aspektusaié, igen gyakran a további szempontok (digitális egyenlőtlenségek, online tevékenységek, a hálózatba kapcsolt individualizmus kultúrája) ezek alá rendelődnek, és internetpárti vagy internetellenes (implicit vagy explicit) kereteknek nyitnak teret. Éppen ezért elengedhetetlenül fontos
az online szociabilitással kapcsolatos attitűdök vizsgálata. A tudományos diskurzusok az utóbbi időkben kezdtek ezen kérdésekkel hangsúlyosabban foglalkozni,
részben önreflexív jelleggel, a tudomány és a média szerepét vizsgálva a morális
pánik kialakulásának okaiban (a technológiai determinizmus kritikájának keretei között), részben pedig az internethasználók hétköznapi diskurzusait vizsgálva.
Fontos jelezni, hogy a technológia társadalmi hatásaival kapcsolatos diskurzusok
mindkét véglete a technológiai determinizmus egy-egy formája. „Az „utópikus és
disztópikus nézőpontok azt feltételezik, hogy a technológiák belső hatalommal
bírnak, amely minden emberre minden helyzetben ugyanúgy hatnak. Az utópikus retorika feltételezése szerint, ha egy adott technológiát széles körben használnak, a társadalmat csodálatos módon fogja átalakítani, míg a disztópikus víziók a
borzalmas dolgokra fókuszálnak, amelyek egy adott, mindent romba döntő technológia széles körű elterjedése miatt következnek be” (boyd 2014: 15–16).
Mind a szakirodalmi elemzés, mind a kutatási eredmények igazolják, hogy a
generációalapú értelmezések végletesen túlegyszerűsítők: nem pusztán az IKT-k
felhasználási lehetőségei, szokásai és az ezzel összefüggő tudások és készségek különbözők a fiatalok csoportjai között, de még a használatot keretező attitűdök
is széttartóak. Úgy tűnik, a kiberpesszimista attitűdök között igen nagy átfedések vannak a pszichologizáló tudományos elméletek és a hétköznapi diskurzusok
között (ez nem kis részt a kibertér a „való világgal” történő metaforikus szembeállításának toposzából táplálkozik, ami indokolható lehetett a hőskorszakban,
amikor az anonimitás volt a norma, azonban a közösségi internet megjelenésével mindenképpen érvényét vesztette – ld. Tufekci, 2013). Az optimista hétköznapi diskurzusokra azonban kevésbé tűnik jellemzőnek a technológiai determinizmus, s ha valami, akkor leginkább a konnektivizmus optimista értelmezései adhatják a keretét.
Ezzel együtt természetesen hiba lenne azt gondolni, hogy az életkori jellemzőknek ne lenne szerepe az IKT-használatban, azonban szerencsésebb lenne a generációnál neutrálisabb fogalmi kereteket használni. Ehhez egy régi elmélet újabb
köntösbe bújtatását javasoljuk, amit Gábor Kálmán vetett fel egy kései tanulmányában. Az ifjúsági korszakváltás hagyományos megközelítésének „lényege a társadalmi reprodukció megváltozása, illetve az iskolai tudás felértékelődése. Jel101
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lemzője a korszakváltásnak az ifjúkor meghoszszabbodása, az »amatőr« ifjúsági
státusz »professzionális« státusszá alakulása” (Gábor 2004: 28), és az ifjúság középosztályosodása, az individualizálódó életutak és a szabad idő választhatóan eltölthető szabadidővé válása. Az újmédia forradalma Gábor Kálmán (2008) szerint
felgyorsítja a korszakváltást: „Az új fiatal középosztály kialakulásának meghatározó jelensége, hogy a fiatalok fogyasztói státusza egyre fiatalabb korban jön létre, azaz egyre növekszik a fogyasztói és szórakoztatói eszközökkel való ellátottságuk, egyre korábban válnak a piac szereplőivé” (Gábor, 2008: 18). Ez a folyamat,
amelyet Gábor Kálmán szavaival második középosztályosodásnak, a régi elmélet
újraértelmezésével talán digitális korszakváltásnak lehetne nevezni, tehát természetesen alapvetően meghatározza a digitalitásba születő fiatalok szocializációs
módjait és lehetőségeit, de (részben éppen az individualizációnak, másik oldalról
viszont a társadalmi egyenlőtlenségeknek köszönhetően) generációs keretekről
nem beszélhetünk. Mindennek társadalmi-kulturális keretei a digitális kultúrába
ágyazódnak, amely Rab Árpád (2015) szerint egy összetett rendszer, mely „egymást erősítő dinamikus ellentétpárokból” (Rab 2015: 20), egymásra ható és öszszetett jellemzőkből áll. Mint ilyen, nem csoda, hogy mind a tudományos, mind a
hétköznapi diskurzusokban eltérő értelmezések kapcsolódhatnak hozzá, miközben az internet „tükrözi, felnagyítja, és még láthatóbbá teszi a mindennapi élet jó,
rossz és csúf elemeit” (boyd 2014:24)
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Szerkesztési alapelvek
Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik
műszaki előkészítésénél vegyék figyelembe az alábbi követelményeket:
– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű fi le tartalmazza,
– a tanulmányok (a kulcsszavakat és a kivonatokat leszámítva) lehetőleg ne
legyenek nagyobb terjedelműek 20 ezer leütésnél,
– a dokumentumot a cím vezesse be, alatta a szerző nevével,
– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, vesszőkkel elválasztva, azokat a kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány,
– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a kulcsszavak előtt helyezze el,
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2–3 sorban tartalmazza a szerző tudományos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen tudományos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint a szerző elérhetőségét (e-mail),
– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat és
(ha van) a függeléket, kérjük, helyezze a tanulmány végére,
– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel; a folyóiratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,
– idézőjelek: „”
A szakirodalomra való hivatkozás módjai
– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; tanulmánykötetek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,
– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.
– az angol nyelvű cikkek, könyvek címeinek a megfelelő betűit kapitálissal szedjük:
Szakirodalom/könyvészet szerkesztése
– kérjük, hogy a könyvészetüket az ún. szerző – évszám módszert használva szerkesszék meg (ez azért javallott, mert ilyenkor nem kell megismételni minden jegyzetben a könyv/tanulmány teljes bibliográfiai adatait), a szerző nevénél
ne használjanak sem kiskapitálisokat, sem verzálokat,
– idegen (nem magyar) nevű szerző esetén a bibliográfiai leírási módszer:
családnév, személynév,
– amennyiben egy szerzőnek egy évben több munkája jelent meg, ezeket az
évszám után tett kisbetűkkel különböztessük meg a hivatkozásokban és a bibliográfiában.
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