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1. Az internet pszichológiai kontextusban 

Az internet szinte a teljes ismeretlenségből tört be az életünkbe. 
Az akadémikusok és a kutatók egykor misztikus kommunikációs 
eszköze ma már szinte bármilyen emberi tevékenységet támogat 
a vásárlástól a szexig, a kutatástól a lázadásig. Segítségével kap
csolatot tartunk barátokkal és munkatársakkal, üzletet kötünk, 
kutatómunkát végzünk, információt cserélünk, idegenekkel ta
lálkozunk, összeesküvést szövünk vagy akár - amint épp nemré
giben hallottam - állatokkal beszélgetünk. Koko, a hegyi gorilla, 
aki Penny Petersontól már több mint húsz éve megtanulta az 
amerikai jelnyelvet, élő internetes csevegésben vett részt. A cse
vegőszobába a világ minden részéről bejelentkeztek emberek, 
hogy megtudakolják Kokó nézeteit az anyaságról, a háziállatok
ról, kedvenc ételeiről, a barátságról, a szerelemről és a jövőről. 
Koko nem volt a legvirágosabb hangulatban, épp összezördült 
Ndume-mal, a párjával, s megosztva a sokadalommal bosszúsá
gát, gúnyosan toalettnek titulálta Ndume-ot, ami Koko számára 
azt jelenti: rossz.1 

Az internet robbanásszerű elterjedése olyan gyorsan történt, 
hogy időnk sem volt kissé távolabbról szemügyre venni ezt az új 
környezetet, holott jelentős hatással lehet viselkedésünkre. Az 
internet olyan hely, ahol mi, emberek időnként meglehetősen 
furcsán cselekszünk és lépünk kapcsolatba másokkal. Hatása 
néha igen pozitívnak látszik, míg máskor olyasmit művelünk 

1 internetes csevegés Kokoval, a gorillával. [Online] Elérhető: http://www. 
geocities.com/RainForest/Vines/4451/KokoLiveChat.html [1998. május 20.]. 
A csevegést az America Online-on tartották a Föld Napja tiszteletére, Patterson 
volt a fordító, és egy segítő billentyűzte be Koko megjegyzéseit. 
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online, amit egyébként soha nem tennénk, s amit később megbá
nunk. Ugyanakkor az internet olyan környezet, amelyet felhasz
nálóként befolyásolhatunk és alakíthatunk - különösen, ha tuda
tában vagyunk, hogy szemléletünket és viselkedésünket hogyan 
és miért változtathatja meg. 

Ha még nem merészkedtünk volna fel az internetre, az újságok 
címsorai alapján azt gondolhatnánk, hogy a világháló pszichésen 
beteg emberekkel van tele, akiknek bizarr ötleteik és megkérdő
jelezhető késztetéseik vannak, s annak, aki normális, jobb lesz 
óvatosnak lennie. Mégis, az emberi viselkedés többévtizedes ku
tatása számos különböző helyzetben megmutatta már, hogy akár 
apró környezeti zavar is okozhat a „normálistól" eltérő, olykor 
meglepő viselkedést. Bár azt gondolhatjuk magunkról, hogy jó-
szívűek, hidegfejűek, önérvényesítők vagy épp bőkezűek va
gyunk, mégis rendszeresen alulbecsüljük a helyzet viselkedé
sünkre gyakorolt hatását. Olyanok, aki magukat a lehető legjóza-
nabbnak tartják, bizonyos helyzetekben elveszítik hidegvérüket. 
Egyes, egyébként kedves és udvarias emberek a vita hevében erő
szakosan nekironthatnak a másiknak. A pszichológiai kutatások 
emlékeztetnek arra, hogy a környezet befolyásolhatja - és való
ban befolyásolja is -viselkedésünket. Bizonyos körülmények kö
zött szinte mindenki tesz olyasmit, amit nem gondolna magára 
jellemzőnek. 

A változó emberi környezetben, az internet viszonylag új do
log, és sokat megtudhatunk a hatásairól, ha közelebbről vesszük 
szemügyre a történések lélektani oldalát. Az online viselkedéssel 
kapcsolatos kutatások még nem gyakoriak, bár ez a terület sok 
tudományág művelőinek felkelti a figyelmét. Mindamellett nem 
kell teljesen elölről kezdenünk a dolgot: sok mindent tudunk a 
viselkedésünket más helyzetekben befolyásoló tényezőkről, s 
ezek alapján ésszerű párhuzamokat vonhatunk. Amikor például 
egy különben nyugodt vitacsoportban kitör a személyeskedés, az 
agresszió, a pszichológiai kutatások hosszú történetéhez fordul
hatunk, hogy jobban megértsük, mi miért történik. Amikor pe
dig egy csevegőszobában kialakuló szerelmi történetről hallunk, a 
párkapcsolatok vizsgálatához folyamodhatunk, hogy megértsük, 
miért mámorítóak az ilyen viszonyok. 

Az internet pszichológiájának 2. fejezetét az online személyi
ség témájával kezdjük, s a benyomáskeltéssel és benyomáskeze-

14 

léssel kapcsolatos klasszikus vizsgálatok eredményeit vesszük 
számba. Ezek a folyamatok másként alakulnak a kibertérben, hi
szen a benyomáskeltésre és -szerzésre használt jelzések eléggé 
különböznek a való életben alkalmazottaktól. (E könyvben a való 
élet kifejezést akkor használom, amikor nem a háló eseményeiről 
beszélek.) A 3. fejezetben felfedjük az internetnek a személyiség 
szempontjából különösen fontos jellegzetességét, hogy bonyolult 
szerepjátékokat és identitáskísérleteket tesz lehetővé. A környe
zet ugyanis megengedi, hogy lényegbevágó változtatásokat hajt
hatunk végre személyiségünkön - beleértve nemünk vagy korunk 
megváltoztatását. 

A következő két fejezet az interneten tapasztalható csoportdi
namikát veszi szemügyre, s megmutatja, hogy a csoportokkal 
kapcsolatos pszichológiai jelenségek sokszor másként zajlanak 
online helyzetekben. A példák közt megtaláljuk majd a konfor-
mitást, a csoportpolarizációt, az ötletbörzét, a csoportkonfliktu
sokat és a csoportok együttműködését. Ezek a vizsgálatok külö
nösen fontosak, hiszen egyre inkább szaporodnak az online mun
kacsoportok, s azt feltételezzük, hogy ezek hatékonyabbak lesz
nek, mint valóságos megfelelőik. 

Az online viselkedést vizsgáló kutatók számára az első megle
petést az jelentette, hogy az emberek időnként gátlástalanná vál
nak s könnyebben haragra gerjednek a másokkal való interakciók 
során. A 6. fejezet a hálón megnyilvánuló agresszió pszichológiá
ját vizsgálja, a kíméletlen e-mailek, csípős kirohanások és a vesze
kedő online viselkedés egyéb formáinak gyökerei után kutatva. 
Szintén meglepő, hogy az internetes környezet a baráti és szerel
mi kapcsolatokat is nagymértékben elősegíti, talán ugyanezen 
okokból kifolyólag. A 7. fejezet a személyek közti vonzalom ter
mészetét vizsgálja az online világban. 

A kormányzat törekvése az internetes tartalmak - különösen a 
pornográfia - szabályozására az internet használóinak komoly el
lenállásába ütközött. A 8. fejezet áttekinti a hálón megjelenő 
Pornográfia típusait, megkülönbözteti a más csatornákon terjesz-
tett, nyíltan szexuális üzenetektől, s megvizsgálja az internet-

nasználókra gyakorolt hatásait. 
A 9. fejezetben felderítjük az „internetes időpazarlást". Meg
vizsgáljuk, a környezet egyes jellegzetességei miért olyan kény-
szerítő erejűek lélektani értelemben, hogy egyesek szinte képte-
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lenek kilépni ebből a világból. Az előzetes kutatások azt jelzik, 
hogy az intenzívebb internethasználat összefügg a magányosság
gal és a depresszióval, továbbá a családon belüli kommunikáció és 
a társas bevonódás csökkenésével. Ezek a jelek arra figyelmeztet
nek, hogy a jóból is megárt a sok, különösen amikor azon igyek
szünk, hogy minden otthont, osztálytermet és céget a hálózatra 
kapcsoljunk. 

Az internetet sok olyan ember is használja, aki komoly időt 
fordít mások megsegítésére. A 10. fejezet a hálón tapasztalható 
altruizmust vizsgálja, különös tekintettel a hálón fellelhető segítő 
csoportok hatalmas tömegére. Az internet különösen alkalmas 
környezet bizonyos segítő csoportok számára, például olyan sze
mélyek esetében, akiket a társadalom megbélyegzett, vagy akik 
nehezen osztják meg problémáikat tágabb környezetükkel, akár 
saját családjukkal is. Bensőségesen beszélgethetnek figyelmes 
partnereikkel, s megoszthatják gondjaikat anélkül, hogy tartani
uk kellene rosszallásuktól. 

Bár az internet demográfiája gyorsan változik, kezdetben a 
környezet túlnyomóan férfiakból állt. Ez rányomta bélyegét az 
internetre, s ennek megfelelően a 11. fejezet a nemi szerepeket, 
sztereotípiákat és az online kibontakozó konfliktusokat vizsgálja. 
A nők számára az internet egyes zugai ellenséges helyek lehet
nek, s még eltarthat egy ideig, amíg ez megváltozik. 

Végül a 12. fejezetben azt nézzük meg, felhasználóként ho
gyan javíthatjuk ezt a környezetet. Ez nem televízió, vagyis nem 
olyan technológia, amelyre pusztán passzív fogyasztói szokások
kal vagy alkalmi rajongói levelekkel hathatunk. Az online viselke
dést befolyásoló pszichológiai jelenségek ismeretére támaszkod
va kifejleszthetünk olyan stratégiát, amely alakíthatja saját visel
kedésünket, és hatással lehet másokra is, akikkel a hálón kapcso
latra lépünk. Ebben a fejezetben elővesszük a kristálygömböt is, 
és megpróbáljuk megjósolni az interneten megjelenő új techno
lógiák pszichológiai hatását. 

Az online viselkedés vizsgálatát nagyban nehezíti az a tény, 
hogy az online szó pszichológiai szempontból számos dolgot je
lenthet. Bár a számítógép és a billentyűzet általában közvetítő
ként közrejátszik online élményünkben, mégis számos módon fe
dezhetjük fel az internetet, mutathatjuk be magunkat, és léphe
tünk kapcsolatba másokkal. Az élmények sokszínűsége miatt 
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szükségünk van egy különleges felosztásra, amely az ismert virtuá
lis világot úgy bontja körülhatárolt terekre, hogy a pszichológiai 
szempontból hasonló tulajdonságú eszközök egy csoportba ke
rüljenek. Ez a felosztás inkább az internet viselkedésünket befo
lyásoló sajátosságain alapul, semmint a technológiai jellegzetes
ségeken. 

Az internet környezetei 

Az internet nem egyetlen, hanem többfajta környezet. Bár nagy 
az átfedés a környezettípusok között, sőt azokon belül is külön
bözőváltozatok léteznek, néhány alapvető jellegzetességben még
is különböznek, amelyek a használat során befolyásolják viselke
désünket. 

A Világháló (vagy web) egyfajta könyvtárként/raktárként/ 
szaknévsorként vagy akár saját kiadóként is használható. Bár a ka
talógusrendszer hagy némi kívánnivalót maga után, és az inter
nethasználók keserűen panaszkodnak a navigációs problémákra, 
többségük mégis azt mondja, hogy legalább az esetek felében 
megtalálja, amit keresett. Ez talán azért is lehetséges, mert tud
ják, hová akarnak eljutni, és bölcsen leírták (vagy felvették a ked
vencek közé) a címet, hiszen egy egyszerű kulcsszavas keresés ta
lálatok százait vagy ezreit adhatja. A találgatás szintén frusztráló 
lehet. (Az USA elnöke például nem lenne túlzottan boldog, ha 
azt hallaná, hogy egy szörfölő, aki a www.whitehouse.com-ot 
[Fehér Ház] írja be a www.whitehouse.gov.com helyett, egy por
nóoldalon köt ki.) Az internet egy másik komoly pszichológiai 
jellegzetessége, hogy a web mindenkinek nagyon olcsón kínál 
olyan szolgáltatásokat, amelyekkel bárki megjelentetheti műveit. 

Az elektronikus levelezés (e-mail) alapvetően fontos környe
zetté vált a hálóhasználók számára, akik mostanra úgy gondolják, 
hogy a webbel együtt ezek a kötelező technológiák. Sokan ennek 
segítségével kommunikálnak barátokkal, a családdal, üzleti part
nerekkel. Széles körben elterjedt a főiskolákon, az egyetemeken, 
a kormányzati szerveknél, cégeknél és az otthonokban. Néhány 
éve a névjegykártyákon is feltünedeznek az e-mailcímek, és ez a 
gyakorlat ma már általánosnak mondható. Bár kevés általános és 
középiskolában kell fizetni az e-mail-elérésért a diákoknak, sok-
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geteg különböző célra használják őket. Távoktatásban tanító ta
nárok például néha egy csevegőszobában tartják meg virtuális fo
gadóórájukat olyan, földrajzilag egymástól távol élő diákjaik szá
mára, akik személyesen soha nem tudnának megjelenni. Bár né
melyik szoba csak rövid ideig van nyitva, majd ezután gyorsan el 
is tűnik, nagyon sok csevegőszoba éveken át létezik. A beszélge
tés a nap 24 órájában, az év 365 napján keresztül folyik, s a jól is
mert beceneveket viselő törzsvendégek gyakran látogatják eze
ket a helyeket. 

Az America Online az előfizetők számára elérhető csevegőszo
bák paradicsoma. A megfelelő programmal minden internethasz
náló elérheti azokat a gépeket is, amelyek a világméretű Internet 
Relay Chatet (egyfajta internetes csevegő) vagy IRC-t működte
tik. A nap bármely órájában szobák ezrei vannak nyitva olyan 
neveken, mint forrófürdő, csevegőzóna, brazil, francia vagy ki-
berszex, és a világ bármely részéről csatlakozni lehet hozzájuk. 
Némelyikben sok százan töltik idejüket, míg más szobák csen
des, lakályos helyek mindössze néhány látogatóval. Az ember 
egyszerre több ablakot is megnyithat, és különböző beszélgeté
sekhez csatlakozhat, ha tud egy időben többfelé figyelni. Egy cse
vegő számára nem szokatlan, hogy bejelentkezzék egy forgalmas 
szobába, s egyúttal egy másik ablakban egy barátjával „suttogjon" 
ugyanabban a szobában. 

Az ötödik környezet a MUD - ez a mozaikszó a „több résztve
vős várbörtön" kifejezés rövidítése (Multinser Dungeon), amely 
egy korai változatra, a Dungeons and Dragons (Várbörtönök és 
Sárkányok) nevű kalandjátékra utal. Ezek szöveg alapú „virtuális 
valóság"-környezetek, amelyek több összetevőt gyúrnak egybe, 
hogy a felhasználók számára megteremthessék a hely és a közös
ség erősebb érzését. A felhasználókat általában játékosoknak hív
ják a környezet játékeredete miatt. Például egy MUD játékban a 
„menj észak felé" parancs beírásával mehetünk egyik helyről a 
másikra, s amikor belépünk egy szobába, a képernyőn megjelenik 
a helyszín érzékletes leírása. A játékosok megalkothatják saját 
magukról szóló leírásukat, és felépíthetik saját szobáikat. Némi 
erőfeszítéssel, kreativitással és programozási készséggel kincses-
ládákat alkothatnak zárakkal és kulcsokkal, titkos üzenteket ír
hatnak, amelyeket csak bizonyos játékosok tudnak elolvasni, te
leszkópokat készíthetnek, amelyekkel más szobákat kémlelhet-
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nek időbombákat hozhatnak létre, amelyek egyszer csak felrob
bannak. A kommunikációs lehetőségek ugyancsak széles körűek. 
Az adott MUD-tól függően a szinkrón lehetőségek magukba fog
lalják a szokásos csevegést, a keresést, a suttogást, a kiabálást 
vagy az érzelemkifejezést. Sok MUD aszinkrón kommunikációs 
lehetőséget is biztosít vitafórumok és játékosok közti e-mail for
májában. 

A MUD terminust ebben a könyvben minden olyan szövegala
pú „virtuális valóság"-környezetre használom, amely rendelkezik 
a fenti tulajdonságokkal, bár a nyelvvédők megkülönböztetik a 
MUD-ot más hasonló képződményektől, mint amilyen a MOO 
(objektum orientált MUD), vagy a MUSH (több résztvevős kö
zös hallucináció). Pszichológiai szempontból ezek a környezetek 
szinte azonosak, a különbség csak abban van, mennyire társas jel
legűek, azaz leginkább az egyidejű csevegést támogatják-e vagy 
inkább kalandjátékszerűek, ahol a játékosok a szörnyeket és go
nosztevőket pusztítják vagy éppen egymást. Indultak már oktatá
si és szakmai MUD-ok is, mint például a Média MOO, amely a 
médiakutatók online közössége.3 

A technikai fejlődés néhány évvel ezelőtt már lehetővé tette az 
internet alapú, grafikus, több résztvevős világok létrejöttét is. Én 
ezeket egy hatodik környezetként, metavilág néven foglalom 
össze, mivel a hivatalos terminológiában nem jött létre semmi
lyen megegyezés. Ezek aránya még kicsi ugyan, a részvétel mégis 
gyorsan nő, mert e nagyon is képi világok a háló egyik legéletsze-
rűbb és leginkább figyelemfelkeltő környezetei. Különleges prog
ramok révén a számítógép képernyője erdei ösvényekkel, kasté
lyokkal, vendéglőkkel és más emberekkel népesedik be. Az utób
biak avatarokként jelennek meg - ezek olyan grafikus elemek, 
amelyek a szereplőket mutatják. A metavilágok a MUD-ok grafi
kus leszármazottai, de a képi megjelenés és a hangeffektusok 
fontos pszichológiai hatást eredményeznek. Bár a MUD-ok és a 
csevegőszobák is nyújthatnak bizonyos hanghatásokat, a meta-
világok mégis jelentős bővülést mutatnak. Nem mindenki ért 
egyet a metavilágok felsőbbrendűségével, hiszen sokan a MUD-

3 Bruckman, A.: MediaMOO: A Professional Community for Media Re-
searchers. [Online] Elérhető: http://www.cc.gatech.edu/fac/Amy.Bruckman/ 
MediaMOO/ [1999. március 11.] 
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okat szeretik jobban, mert lehetőséget adnak a képzelet gyakor
latoztatására. 

Megjelent már egy külön, hetedik kategória is, amely magába 
foglalja az élő internetalapú interaktív videót és hangot is. Szá
mos pszichológiai tényező, amely befolyásolja online viselkedé
sünket, drámaian megváltozhat ezen eszközök szélesebb körű el
terjedésével. A távoli internetes haverok hamarosan láthatják az 
arcunkat, és hallhatják a hangunkat. Majd kiderül, hogyan reagál
nak az emberek ezekre a technológiai újdonságokra. Egyes ese
tekben talán szívesen fogadják majd őket. Például, amint ebből a 
könyvből is látható lesz, az online munkacsoportok hátrányokat 
szenvednek a médium jelenlegi korlátai miatt. A látvány és hang 
hozzáadása csökkenthetné ezeket a problémákat. Más csopor
tokban azonban éppen hogy tönkreteheti azt a varázslatot, ami az 
internetet elbűvölővé és felszabadítóvá teszi. 

Azok a tényezők, amelyek különböző helyzetekben - beleért
ve az online szituációkat is - befolyásolják viselkedésünket, át
hatják ezt a hét általános kategóriát. A névtelenség mértéke az 
egyik kritikus tényező, amely drámaian változhat attól függően, 
hol vagyunk a hálón és mit csinálunk. Ha barátok vagy kollégák 
e-mailjeire válaszolunk, vagy munkaeszközül használjuk a hálót, 
általában nem vagyunk névtelenek, és természetes, hogy aláírjuk 
levelünket. Ha azonban olyan más jellegű internet-környezetbe 
lépünk, mint amilyenek a szórakozásra irányuló MUD-ok vagy a 
különböző internetalapú segítő csoportok, használhatunk inkább 
becenevet, s titokban tarthatjuk valódi identitásunkat. A kutatá
sok azt jelzik, hogy az anonimitás foka komolyan befolyásolja a 
viselkedésünket, és gátlástalansághoz vagy a társas korlátok gyen
güléséhez vezet. A névtelenség nem egy minden vagy semmi tí
pusú változó, különösen nem az interneten, de az internet külön
böző helyein többé-kevésbé anonimnak érezzük magunkat, s ez 
befolyásolja cselekedeteinket. 

A közvetítő változók egy másik példája egy helyi tekintély je
lenléte vagy hiánya, mint például a csoportmoderátoré, akinek 
hatalma van arra, hogy vitákat döntsön el, irányelveket kénysze-
rítsen ki, és kirúgja a szabálysértőket. Mint ahogy egy felfegyver
zett seriff megjelenése jól megjósolható eredménnyel jár egy tör
vényeket nem ismerő vadnyugati városban, hasonló hatása van 
egy tekintélynek az interneten. 
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Az internetes viselkedés talán legfontosabb közvetítője azok
nak az embereknek a motivációja, akik látogatják vagy lakják eze
ket a környezeteket. Kedvelem ugyan a „globális falu" metaforát, 
az internet legtöbbször mégsem ilyen. Az emberi kapcsolatokat 
figyelembe véve inkább különböző peremvárosok hatalmas gyűj
teménye, ahol az emberek információt oszthatnak meg egymás
sal, együtt dolgozhatnak, történeteket mesélhetnek, viccelődhet
nek, politizálhatnak, segíthetnek egymásnak vagy épp játszhat
nak. A földrajzi helynek nincs nagy jelentősége a peremvárosok 
kialakulásában, de a céloknak, motivációknak igen, s ez komo
lyan befolyásolja a viselkedésüket. Egyszerre több peremváros
hoz is tartozhatnak, és az egyikből egy másikra kattintva megvál
toztathatják a viselkedésüket, mint ahogyan mi is ezt tennénk, ha 
az üzleti megbeszélés után kimennénk a strandra. 

Nyelv a hálón 

Az írott nyelv az internet alappillére, így hát sok olyan példával 
találkozhatunk majd az internet pszichológiájában, ami bemutat
ja, hogyan használják az emberek szándékosan, játékosan és néha 
féktelenül a nyelvet önmaguk kifejezésére. A web egyik, 
Dialektizálónak nevezett újabb helye humorosan hangsúlyozza, 
milyen fontos a nyelv az online környezetben. Begépelhetjük a 
normál angol szöveget, és az egér egy kattintásával a Dialektizáló 
azonnal „dialektizálja" azt Redneck, Jive, Cockney4 és számos 
más változattá. Kipróbáltam John F. Kennedy híres sorával, és 
megkaptam a Redneck változatot: „Ask not whut yer country kin 
does fo' yo', ax whut yo' kin does fo' yer country."5 

A nyelvészek kimutatták, hogy nyelvhasználatunk szorosan 
kötődik a társas helyzethez, ezt jelölik ők a regiszter szakszóval. 
Beszédstílusunk attól függően változik, hogy telefonon beszé
lünk-e, vagy gyerekkel társalgunk, esetleg kioktat a főnökünk, 

4 Angol nyelvjárások. (A ford.) 
5 Stoddard, S.: The dialectizer. [Online]. Elérhető http://www.rinkworks. 

com/dialect/ [1998. október 31.]. Kennedy eredeti mondata magyarul: „Ne azt 
kérdezd, hogy az ország mit tehet érted, hanem azt, te mit tehetsz az országért." 
(A ford.) 
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naplót írunk, vagy politikai beszédre készülünk. A nyelvészek 
megvizsgáltak számos regiszterváltozatot, s azt találták, hogy a 
nyelvhasználatot bizonyos társas helyzetekben erősen befolyá
solják a társas normák, a konvenciók és a közvetítő közeg. Fenti 
internetes felosztásunk két kategóriájában is elemezték a regisz
tert: a szinkrón csevegést és az aszinkrón vitafórumot vizsgálták. 

Az online csevegés viszonylag új dolognak számít a kommuni
kációs palettán, s egyidejűségéből adódóan a közvetlen társalgás 
és a telefonbeszélgetés jellegzetességeit vegyíti. Az embereknek 
azonban gépelniük kell a szöveget, és a közvetítő közegnek van
nak bizonyos különleges hatásai. Christopher Werry számos cse
vegés naplófájlját elemezte, s megpróbálta ennek az igazán szo
katlan regiszternek néhány tulajdonságát azonosítani. Az alábbi 
szöveg a tanulmány egy részlete:6 

<anya> tíz perc múlva mind meglesztek:) 
<Keels> huu! 
<ariadne> k e e 1 s !!! jé, te itt vagy? 
<bubi> keels, ne ijesztgess !! 
<Keels> márminthogy 
<Shaquille> ariadne - mi a franc bajod van? 
<Keele> ki vagy te bubi? 
<Alvin> bubi: Mit akar a barátod csinálni Ausztráliában... 
dolgozni 
<Alvin> Shaquile: Te vagy a baj 
<ariadne> shaq: nincs bajom... te voltál a „seggfej" 
<bubi> al, élni és dolgozni akar, gondolom 
<Alvin> bubi: függ a képzettségtől, tapasztalattól, szándék
tól, területtől 
<Shaquille> Alvin-írd helyesen a nevet!!!!!! 
<Alvin> GRRR 
<Keels> ilyen névvel Ausztráliába vándorolni? 

6 Werry, C. C: Linguistic and Interactional features of Internet relay chat. In 
Herring, S. C. (szerk.): Computer-mediated communication: Linguistic, social 
and cross-cultural perspectives. Amsterdam, 1996, John Benjamins Publishing 
Company, 47-63. p. 
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Ha még sosem vettünk részt internetes csevegésben, ezt a napló
fájlt elég nevetségesnek találhatjuk. Az a benyomásunk támadhat, 
hogy szinte nincs kommunikáció ezek közt az emberek között, s a 
mondatok többsége csak összefüggéstelen sértegetések és értel
metlen morgások zűrzavara. Mégis, a tapasztalt csevegők megta
nulják, hogyan kövessék a szálakat, mintha olyan szobában lenné
nek, ahol több beszélgetés folyik egy időben. Teljes figyelemmel 
vehetnek részt az egyikben, s csak hallgatózhatnak a többiben. A 
szálak kibogozását némiképp megkönnyíti, hogy az üzenetek las
san gördülnek felfelé, s egy jó ideig a képernyőn maradnak. 

A csevegés közvetítő közege többféleképp befolyásolja a re
gisztert, és nagyon gazdaságos irányba mozdítja el a nyelvhaszná
latot, keményen küzdünk ugyanis, hogy a közvetlen hangnemet 
utánozzuk. Szép számmal fordulnak elő olyan betűszavak, mint a 
lol (laughing out loud - hangosan nevet) és a rolf (rolling in the 
floor laughing - földön fetreng a nevetéstől), és amit rövidíteni 
lehet, azt rövidítik is: például a gyakori szavakat, mint a pls 
(please - kérlek), cya (see you - szia), u r (you are - te) és thx 
(thanks - kösz), csakúgy, mint a beceneveket. Hogy a csevegőket 
segítsük a szálak követésében, az üzeneteinket gyakran vezetjük 
be a címzett nevével. A csevegőszobákban gyakran használnak 
emotikonokat7 és más nyelvi formákat is, amelyek érzelmeket fe
jeznek ki. Werry szerint a csevegők újszerű nyelvi stratégiákat 
fejlesztenek ki, miközben a beszélgetés regiszterét megalkotják, 
és a közvetítő közeg korlátaihoz illesztik. 

Az aszinkrón vitafórumokon az elektronikus nyelv másik alakja 
jelenik meg, amely saját regiszterrel rendelkezik. Milena Collot 
és Nancy Belmore több mint 2000 üzenetet elemzett olyan té
mák egész sorát lefedő vitacsoportokból, mint az aktuális esemé
nyek, a film és a zene, a sport és a science-fiction.8 Egy program 
és némi unalmas kézi kódolás segítségével keresték az olyan nyel
vi jellegzetességeket, mint a múlt idők, névmások, melléknévi 
igeneves tagmondatok, elöljárószavak és egyebek használata. Ré
gebben is ugyanezen kódolási stratégiákat alkalmazták a beszélt 

7 Az emotikonok érzelmeket kifejező jelölések, mint például a : -) 
8 Collot, M. és Belmore, N.: Electronic language: A new variety of English. In 

Herring (szerk.): i. m. 13-28. p. 

25 



és írott szöveg különböző formáinak elemzésére, s ez lehetővé 
tett néhány hasznos összehasonlítást.9 

Az egyik érdekes eredmény az, hogy az elektronikus nyelv e 
mintái a nyilvános interjú beszédstílusához hasonlítanak. Az in
ternet inkább tekinthető szónoki hordónak, mint egyszerű cso
portos beszélgetésnek. Amikor valaki válaszol egy levélre, s kü
lönböző nézetekkel vitatkozik, az a benyomás alakulhat ki, mint
ha egyetlen személyhez beszélne, holott tudja, hogy szélesebb 
hallgatóság előtt nyilvánul meg, mintha a tévékamerák előtt ülne. 
A tévés interjúkkal ellentétben azonban itt senki sem szakítja fél
be, s véleményét akár egy terjedelmes és részletes üzenetben is 
kifejtheti. 

Nyelvhasználatunk tagadhatatlanul pontatlan, amikor az inter
nettel kapcsolatos dolgokról beszélünk. Ha például nincs különö
sebb ok, hogy megkülönböztessem a kettőt, az internet és a háló 
szavakat felcserélhetőnek tekintem ebben a könyvben. A nyelv
őrök esetleg tiltakoznak majd, hogy a háló szó tágabb értelmű az 
internetnél, mert magába foglal fizető szolgáltatásokat is (mint 
az America Online tagok területei), amelyek nem érhetők el 
minden internet-felhasználó számára. Mivel azonban egyébként 
sem minden internetes szolgáltatás érhető el minden internet-
felhasználónak, nem látom okát, hogy kizárjam azon kutatásokat, 
amelyek a fizető online szolgáltatásoknál tapasztalható viselke
dést vizsgálják. A környezet pszichológiai aspektusait hangsúlyo
zom, s ezek gyakran hasonlók olyan hálózatokon is, amelyek nin
csenek az internetre csatlakoztatva. 

9 Ezek a kutatók nagyon bölcsen döntöttek, amikor Douglas Biber kiterjedt 
nyelvészeti munkájára építettek, és ugyanazt a kódolási stratégiát használták. 
Biber magánleveleket, tudományos írásokat, hivatalos dokumentumokat, be
szédszövegeket, híreket, kalandos leírásokat, személyes beszélgetéseket és egyéb 
írott-beszélt szövegek irdatlan tömegét elemezte, így a kutatók közvetlen össze
hasonlítást végezhettek az ó adataival ezeken a regisztereken. Biber megközelíté
séről további információért lásd Biber, D.: Variation across speech and writing. 
New York, NY, 1998, Cambridge University Press. 
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Az internet-felhasználók útbaigazítása 

E könyv elsődleges célja az, hogy feltárja az online világ lélektani 
hatását viselkedésünkre, s bemutassa a közvetítő közeg befolyá
sát a viselkedésünkre. Másik célom, hogy olyan módszereket ja
vasoljak, amelyek segítségével javíthatunk az internet atmoszfé
ráján. Az internet még mindig fiatal technológia, s legtöbbünk 
elég „fiatal" a használatában. Naivak vagyunk az egyes jellegze
tességek viselkedést befolyásoló hatásával kapcsolatban, s gyak
ran melléfogunk. Én például alig ismerek valakit, aki ne tudna 
legalább egy rémtörténetet arról, hogy valaki félreértett valamit 
egy e-mailben. De jobban is mehetnének a dolgok. 

Az internet azonban nem pusztán technikai szükségszerűség, 
amit vagy úgy használunk, ahogy lehet, vagy teljesen elkerüljük. 
Megtehetjük éppen ezt is, ám valójában inkább hatalmunkban áll, 
hogy befolyásoljuk ezt a környezetet, mint a televízió vagy telefon 
esetében, hiszen mi magunk vagyunk az alkotók, a producerek és 
a felhasználók is egy személyben. Az érett műsorszóró médium, a 
televízió esetében például az aktivitásunk nagyjából kimerül ab
ban, hogy bekapcsoljuk-e a készüléket vagy sem, s ha igen, melyik 
műsort nézzük meg. Bombázhatjuk levelekkel a tévémogulokat, a 
törvényhozókat, az újságok szerkesztőit, de ez nagyon is erőtlen az 
internethez, ehhez a fiatal technológiához képest. 

Karl Marx vitát váltott ki a társadalmi változásokhoz vezető 
technológiai újítások hatalmáról, amikor rámutatott: „A kézi ma
lom a feudális urak társadalmát teremti meg, míg a gőzmalom az 
ipari kapitalisták társadalmát." Álláspontja szerint bizonyos új 
technológiáknak hihetetlen hatalmuk van az emberi viselkedés 
és a társadalmi szerkezet alakításában. 1967-ben a közgazdász-
történész Robert L. Heilbroner áttekintette a technológiai meg
határozottság problémáját. Ez, amint írja, „különösen bizonyos 
történelmi korszakok problémája [...], amelyekben a technikai 
változás erejét szabadjára engedték, ám ahol az irányítás és el
lenőrzés képviselői még erőtlenek."10 Talán most épp egy ilyen 

Heilbroner, R. L.: Do machines make history? Technology and Culture, 8 
(1967) 335-345. p. 
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történelmi korszak kellős közepén járunk, s csöppet sem szeret-
nénk, ha jönne egy „hivatalos személy", hogy „irányítsa és ellen-
őrizze" az internetet. Ránk van bízva - az online világ felhasználó" 
nak millióira -, s a mi felelősségünk, hogy minden tőlünk telhe-
tőt megtegyünk a helyes döntésekért. 

2 Online személyiségünk 
A benyomáskeltés pszichológiája 

Szép számmal akadnak tanácsadók, akik csak arra várnak, hogy 
segítsenek jó benyomást keltenünk, akár egy személyzetist kell 
meggyőznünk, akár egy köztisztviselői állást megszereznünk, egy 
üzletet nyélbe ütnünk telefonon, vagy egy randevút megbeszél
nünk. Azt tanácsolják, „mutassunk magabiztosságot erős kézfo
gással" egy állásinterjúban vagy „mutassunk érdeklődést szem
kontaktussal" egy randevún. A népszerű magazinok cikkei épp 
úgy mint a pszichológiai kutatások aprólékosan tárgyalják a kü
lönböző helyzeteknek és hallgatóságoknak megfelelő, a való 
életbeli személyiségünkkel kapcsolatos verbális és nem verbális 
mozzanatokat. 

Többségünk úgy lép be a kibertérbe, hogy nemigen gondol 
online személyiségére - arra, hogyan találkozik azokkal a partne
rekkel, akikkel online érintkezik. Ezeket az embereket gyakran 
ismerjük: lehetnek barátaink, családtagjaink, üzlettársaink. Ők a 
való életből ismerik személyiségünket, s ennek tudatában értel
meznek bármit, amit e-mailen, vitacsoporton vagy akár szemé
lyes weboldalon keresztül sugallunk magunkról. Ha udvariatla
nok és nyersek vagyunk e-mailben, a következtetéseiket tompít
hatja az, amit már korábbról tudnak rólunk. Az online személyi
ség azonban egyre nagyobb szerepet játszik az első benyomás 

kialakulásában, mivel sokan e-maileket, webhelyeket, vitafóru-
mokat használnak a kapcsolat felvételére, s a telefon, a levelek, a 
személyes találkozók kevésbé számítanak. Egyes internetes kap-
csolatokban a kommunikáció a hálón kezdődik, s csak később fej-

lődik tovább más környezetben. Mások számára a kapcsolat soha 
nem lépi túl a háló határait, még egy telefonhívás erejéig sem, s 
s így csak az online személyiség látható. 
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Emlékszem, évekkel ezelőtt kaptam egy levelet egy távoli kol
légától, akivel személyesen sosem találkoztam, s ez rádöbben
tett, milyen ügyetlenek lehetünk online személyiségünk megal
kotásakor. A levél 13 képernyő hosszúságú volt, és automatikus 
aláírással végződött, majd hosszú lista tudatta a feladó számos fo
kozatát, képesítését, akadémiai tagságai sorát, végül pedig egy 
csillagokkal körülvett, magasröptű idézet következett. Első reak
cióm az volt, hogy törlöm az egészet, de aztán arra gondoltam, 
hogy bizonyára ő is az online személyiségével küzd, mint mind
annyian, méghozzá tanácsadó segítsége nélkül. Nem tudom, ho
gyan szólítsak meg egy ismeretlen embert online, hogyan keltsem 
azt a benyomást, amit szeretnék, s talán hasonló baklövéseket 
követek el magam is. Így hát kinyomtattam a levelét és elolvas
tam. 

A melegszívű vagy hideg ember 

Az első benyomás különösen megtévesztő lehet. Nem sokkal a 
második világháború után Solomon Asch elvégzett egy egyszerű, 
ám provokatív vizsgálatot az első benyomásról, s azt találta, hogy 
az emberek káprázatos sebességgel jutnak el következtetésekig a 
legcsekélyebb információ alapján.11 Asch a vizsgálatban először 
úgy írt le valakit, mint aki „intelligens, képzett, szorgalmas, meleg
szívű, céltudatos, gyakorlatias és megfontolt". A vizsgálati szemé
lyeknek nem okozott gondot, hogy ennyiből megfessék a szemé
lyiség többi részét is. Feltételezték, hogy a férfi becsületes, jólelkű, 
bölcs, népszerű, társaságszerető, ötletes és minden tekintetben 
derék fickó. Visszatekintve el tudnék képzelni egy barátságos be
surranó tolvajt az Asch felsorolta tulajdonságokkal, de a vizsgálati 
személyek szemmel láthatóan nem tudtak. 

Asch azt vizsgálta, a tulajdonságlista milyen kis változása ele
gendő ahhoz, hogy módosítsa a kialakuló benyomást. A kísérlet 
következő lépésében elolvastatta a listát egy másik csoporttal, a 
melegszívű szót felcserélve hidegre, udvariasra vagy őszintére. 
Sem az udvarias, sem az őszinte nem módosította lényegében a 

11 Asch, S. E.: Forming impressions of personality. Journal of Abnormal and 
Social Psychology, 41 (1946) 258-290. p. 
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benyomást, ám amikor az illető a hideg jelzőt is megkapta, egy 
csapásra ellenszenves fickó lett belőle: népszerűtlen, mogorva, 
sóher alak. A receptben ez volt az az adalék, amely dr. Jeckyllt 
Mr. Hyde-dá változtatta.12 

A melegszívű és hideg jelző nagyon sokat elmond beállítottsá
gunkról, s meghatározza, hogyan reagálnak ránk mások a társas 
környezetben. Ezek különösen fontos, lényegi tulajdonságok az 
első benyomás kialakításakor. Talán nagyszerűnek és szorgalmas
nak gondolnak, de ezek a vonásaink elhalványulnak a melegszívű-
ségünk vagy hidegségünk mellett. 

A barátságtalan internet 

Az emberek a melegszívűségünk megítélésére többnyire a nem 
verbális jeleket értelmezik. Az arckifejezésünk árulkodó lehet: 
egy összeráncolt szemöldök a megfigyelőnek már bőven elég, 
hogy mértéket vegyen rólunk. A hangmintázatunk, testtartá
sunk, gesztusaink és szemkontaktusaink elmozdítják a mérleg 
nyelvét a melegszívű/hideg tartomány egyik vége felé. Ha össze
fonjuk a karunkat, és félrenézünk, hideg ember benyomását kelt
hetjük, míg ha partnerünket hallgatva kicsit közelebb lépünk, 
melegebb szívűnek érezhet bennünket. A nem verbális kommu
nikáció és a benyomáskeltésben játszott szerepének kutatása 
igen kiterjedt, és nem kérdéses, hogy szavaink - amit éppen 
mondunk - más jelzésekhez képest háttérbe szorulnak, amikor a 
megfigyelő képet alkot rólunk. 

Begépelt szavaink az internet számos környezetében központi 
helyet foglalnak el, és a megfigyelőnek alig van az ASCII karakte
reknél több támpontja, hogy a természetünkről képet kapjon. A 
korai kutatások, amelyek az online társas érzelemkifejezéseket 
vizsgálták - azokat, amelyek egy személy melegszívűségéről vagy 
hidegségéről alkotott benyomáshoz vezetnek -, azt mutatták, 
hogy mindannyian hűvösebbnek, feladatorientáltabbnak és lob
banékonyabbnak tűnünk fel, mint amilyenek valójában vagyunk. 
Az 1970-es években Starr Roxanne Hiltz és Murray Turoff vé-

12 Utalás Robert Louis Stevenson: Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete című 
regényének hősére, aki jóból gonosszá változik. (A szerk.) 
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gezte el az egyik első ilyen vizsgálatot: összehasonlították, hogy 
az emberek hogyan fejezik ki magukat számítógép közvetítette 
és közvetlen találkozásokkor, s eredményeik nem jósoltak nagy 
jövőt az ifjú médiumnak.13 A kétféle elrendezésben elemezték a 
kijelentéseket, és azt találták, hogy a közvetlen kommunikáció
ban részt vevő csoportok többször fejeztek ki egyetértést egy-
mással. Az online találkozón jóval ritkábban fordult elő az egysze
rű „ühüm", amit arra használnak, hogy jelezzék, értik a közlést, 
és egyetértenek vele. Ez nem túl meglepő: furcsa lehet ilyesféle 
mondatokat beírni, míg kimondani őket teljesen természetes. 
Az viszont meglepő volt, hogy a számítógépen kommunikáló 
csoport több egyet nem értést fejezett ki, s kevesebb olyan meg
jegyzést tett, ami enyhíthette volna a feszült helyzetet. Úgy lát
szott, mintha egymás idegeire mentek volna, s viselkedésük in
kább rontott a helyzeten, semmint javított. Ezek a különbségek 
könnyen magyarázatul szolgálhatnak az internet barátságtalan-
ságára. 

Sokan találkoztak már, legalább futólag a Myers Briggs Típusú 
Leltár (MBTI) elnevezésű személyiségteszttel. Rodney Fuller, a 
Bellcore egyik kutatója, aki az ember-számítógép érintkezési fe
lületet vizsgálja, az MBTI-ből kiindulva egy hasonló, ám rövidebb 
tesztet használt,14 hogy többet tudjon meg az online benyomás-
keltésről, s azt találta, hogy a melegszívűséget és hidegséget ille
tően gyakoriak a tévedések. Arra kért embereket, hogy gondolja
nak valakire, akivel személyesen sosem találkoztak, de akivel az 
interneten kommunikáltak, s töltsék ki a rövid tesztet - ám nem 
a saját válaszaikkal. Azt mondta, képzeljék magukat e-mail part
nerük helyébe, és válaszoljanak a kérdőívre úgy, ahogyan szerintük 

13 Kiterjedt vizsgálatuk a számítógép közvetítette kommunikációról szóló 
egyik legkorábbi könyvben jelent meg. Hiltz, S. R. és Turoff, M.: The network 
nation: Human communication via computer. Cambridge, MA, 1978, The MIT 
Press. Ezek a kutatók egy korábban Robert Bales által kifejlesztett standard rend-
szert használtak annak elemzésére, amit az emberek mondtak vagy gépeltek. Ez 
olyan kategóriákat tartalmazott, mint „összetartást mutat", „feszültséget old", 
„egyetért", „javaslatot tesz", „véleményt mond", „tájékoztatást kér", „nem ért 
egyet", „ellenséges érzületet mutat". [Bales, R. R: A set of categories for the 
analysis of small group interaction. American Sociological Review, 15 (1950) 
257-263. p.] 

14 Keirsey, D. és Bates, M.: Please understand me. Del Mar, CA, 1978, Prome
theus Nemesis Book Company. 

32 

ő tenné azt. A társak vagy célszemélyek szintén kitöltötték a 
tesztet, de saját nevükben.15 Kontrollként olyan emberek is ki
töltötték a tesztet, akik személyesen ismerték egymást - a párok 
egyik tagja itt is a másik szerepét játszotta. 

Milyen pontosan tudták a résztvevők kitalálni, hogyan vála
szolna párjuk a kérdésekre? Azok, akik személyes kapcsolatban 
álltak, meglehetősen pontosak voltak, ám az e-mail-partnereknél 
érdekes eltérést találtak. Azt gondolták, hogy társuk sokkal in
kább előnyben részesíti a logikus és elemző, „gondolkodós" meg
közelítést, mint amennyire a valóságban történt, és alulértékel
ték annak lehetőségét, hogy sokuk inkább a személyorientáltabb, 
„érzelmi" megközelítést választaná. Az egymást kizárólag a háló
zaton ismerő szereplők szintén túlbecsülték a célszemélyek struk
túra és rend iránti szükségletét a spontaneitással szemben. 

Összességében véve ez a két tanulmány megmutatja, hogy 
amit begépelünk, nem egészen ugyanaz, mint amit személyesen 
mondanánk, s mások észreveszik ezt az árnyalatnyi különbséget 
viselkedésünkben. Nem csak hűvösebbnek, lobbanékonyabbnak 
és barátságtalanabbnak látszunk a médium korlátai miatt. Úgy 
tűnik, kevésbé is vagyunk hajlamosak megtenni a társas kapcsola
tokban megszokott udvariassági gesztusokat. Az emberek reagál
nak a hűvösebb, feladatorientáltabb benyomásra, s ennek megfe
lelően válaszolnak. Amíg észre nem vesszük, hogy mi történik, ez 
a circulus vitiosus fokozódik. Az online csoporttagok írhattak 
volna több egyetértést kifejező egyszerű mondatot, hogy csök
kentsék a feszültséget, ha felismerik ennek fontosságát az álta
luk keltett benyomás és a csoport működése szempontjából. 
Lágyíthatták volna verbális ellenkezésüket olyan fordulatokkal, 
mint „nem vagyok benne biztos, hogy teljesen egyetértek ezzel", 
mint ahogyan személyesen meg is teszik ezt. Ha az érzelmi intel
ligenciájuk a való életben magas volt is, a hálón ez kevésbé volt 
érzékelhető. 

Az 1970-es években, amikor ez a technológia még újdonság 
volt, azzal küzdöttünk, hogy közvetítem tudjuk álláspontunkat, 
és valamit megvalósítsunk. Az évek múltával azonban a kialakult 

Fuller, R.: Human-computer-human interaction: How computers affect 
interpersonal communication. In Day, D. L. és Kovacs, D. K. (szerk.): Compu-
ters, communication and mental models. London, 1996, Taylor-Francis. 
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rideg benyomással kapcsolatos kétségeink egy ötletes próbálko
záshoz vezettek. Az emberek ösztönösen felismerték az érzel
mek kifejezésének fontosságát. 

A társas-érzelmi olvadás 

Már a hetvenes években megjelent az igény, hogy több társas-ér
zelmi lehetőséget csiholjunk ki a billentyűzetünkből. Amint az em
berek elkezdték rendszeresebben használni az e-mailt és az On
line vitafórumokat, egyre több készséget sajátítottak el önmaguk 
kifejezésére. Nagyjából egy évtizeddel az után, hogy Hiltz és 
Turoff befejezte munkáját, Ronald Rice és Gail Love ugyanazo
kat a kategóriákat használva társas-érzelmi tartalmakat vizsgált a 
CompuServe országos elektronikus hirdetőtábláján megjelenő 
küldemények egy mintájában.16 Azt találták, hogy az üzenetek 
majdnem 30 százaléka a társas-érzelmi kategóriába esett, és 18 szá
zalékuk meglepő módon a „szolidaritást mutat" csoportból ke
rült ki. Az emberek tehát túljutottak az új felülettel folytatott 
kezdeti küzdelmen, s megpróbáltak többet is tenni, mint egysze
rűen csak „elvégezni a feladatot". Mi, alkalmazkodni képes em
berek, még mindig csak tanuljuk, hogyan is olvaszthatnánk fel a 
jeges internetet a fellelhető eszközök segítségével. Kevesen akar
ják, hogy valóban hűvösnek gondolják őket, ami igazán érthető, 
ha Asch vizsgálataira gondolunk. 

Ebben a vákuumban jöttek létre az emotikonok - azoknak az 
írásjeleknek a játékos kombinációi, amelyeket arckifejezések jel
zésére alkottak meg -, hogy melegséget kölcsönözzenek az online 
kommunikációnak. Kamasz módon, oldalt fekve mosolyogha
tunk :-), rosszallhatunk valamit :-(, kacsinthatunk ;), és letölthet
jük a nyelvünket :P.17 Például a H-tervben, amelyben a kutatók 
megpróbáltak kifejleszteni egy szótárt hírcsoportok és egyéb 
online vitafórumok anyagának elemzésére, 3000 megvizsgált üze-

16 Rice, R. E. és Love, G.: Electronic emotion: Socioemotional content in a 
computer-mediated communication network. Communication Research, 14 
(1987)85-108. p. 

17 Egy szórakoztató változatot arra terveztek, hogy a naiv aggodalmat fejezzék 
ki: @@@@@@@@@ :-) (Marge Simpson) 
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net 13/4 százaléka tartalmazott legalább egy ilyen grafikus jelet, 
hogy gazdagítsa az üzenet társas-érzelmi tartalmát.18 

Ugyancsak kezdenek megjelenni a nyelvi „lágyítók", amelyek 
egyébként nem jellemzőek az emlékeztető feljegyzések vagy le
velek esetében. Ezek rövid kifejezések, amelyeket arra haszná
lunk, hogy tétovázást, bizonytalanságot fejezzünk ki a téma kifej
tése közben, s így nem tűnünk fölényesnek vagy parancsolónak. 
Élő beszéd közben felemelhetjük a hangunkat a mondat végén, s 
így az egyet nem értés sokkal inkább kérdésként jelenik meg. A 
szokásos „érted" és az „ilyen" töltelék kifejezések a mondatot ha
tározatlanabbá és visszafogottabbá teszik. Ha egy serdülő lány azt 
mondja: „Szóval érted, annyira azért nem tetszik vagy ilyesmi", 
ez sokkal kifejezőbb és árnyaltabb, mintha egyszerűen azt mon
daná: „Nem tetszik nekem." Az olyan rövidítések, mint a IMHO 
(in my humble opinion - szerény véleményem szerint), BTW (by 
the way - erről jut eszembe), FWIW (for what it's worth - nem 
állok jót érte) online szókincsünk részévé váltak, és széles körben 
alkalmazzuk a gépelt üzenetek udvariatlanságának enyhítésére. 

Némely internetes környezet még egyértelműbb eszközöket 
használ online személyiségünk társas-érzelmi kifejezőkészségé
nek javítására. Ezek az eszközök különösen értékesek társas irá
nyultságú helyeken. A szinkrón online csevegés és a MUD-ok 
felkínálnak legalább egy parancsot, amelynek segítségével az em
berek cselekedhetnek vagy érzelmeket fejezhetnek ki, ahelyett, 
hogy pusztán csak beszélnének. A szöveg, amely ilyenkor megje
lenik a képernyőn, világosan elkülöníthető a kimondott kifejezé
sektől. Például egy MUD-ban a játékosok különböző parancso
kat használhatnak, hogy kapcsolatot teremtsenek beszéddel, kiál
tással és cselekvéssel: 

Silas mondja „Sosem kapok semmi tiszteletet". 
*Silas lehajtja fejét és szomorúan a földet bámulja. 
MythMaster kiáltja „Ne légy gyerekes!" 

Silas Mythre vigyorog. 

18Witmer, D. F. és Katzman, S. L.: (1997, March) On-line smiles: Does 
gender make a difference in the use of graphic accents? Journal of Com-
puter-Mediated Communication [Online] 2(4). Elérhető: http://jcmc.mscc.huji. 

c.il/vol2/issue4/witmerl.html [1998. május 20.]. 
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Egyes grafikus metavilágokban, ahol a résztvevők avatarként je
lennek meg, rákattinthatunk a „boldog"-ra; hogy grafikus szemé
lyiségünk táncot lejtsen, vagy a „dühös"-re, hogy az avatar hado
násszon a karjával, és rázza az öklét. Egyes világokban hangokat 
választhatunk, mint például a taps vagy egy magával ragadó 
„Amen"-kórus, hogy mindenkinek elküldjük, aki ugyanabban a 
virtuális szobában van. Ezek a technológiai eszközök eléggé kez
detlegesek és nehézkesek ugyan, mégis annak az elkerülhetetlen 
szükségletnek az eredményei, hogy nem verbális jelzésekkel fel
olvasszuk az internet jeges vidékét, és több társas érzelmet fejez
zünk ki. 

A benyomáskeltés gyorseljárásai 

Társas hőmérőnk gyorsbecslést ad egy idegen meleg vagy hideg 
természetéről, s csak egy kicsivel több információra van szüksé
günk az első benyomás módosításához. Az érzékszervi informá
ciók ostroma és az állandó rohanás miatt gyorseljárásokat haszná
lunk, s csak néhány jelzésre támaszkodunk. Miután ezeket meg
szereztük, azt gondoljuk, hogy többé-kevésbé megismertük az 
adott személyt, és már más dolgokkal foglalkozhatunk. A szociál
pszichológus Susan Fiske és Shelley Taylor megalkotta a kognitív 
gazdaságosság kifejezést, ami arra utal, hogy az energiák fenntar
tásában és a kognitív terhelés csökkentésében vagyunk érdekel
tek.19 Túlságosan is időrabló tevékenység volna átfogó informá
ciógyűjtéssel külön-külön benyomást kialakítani mindenkiről, 
akivel csak találkozunk, így bizonyos jelzéseket túlértékelünk. 
Valakinek a melegszívűsége vagy hidegsége csak egy példa erre. 
Amint egy információt megszerzünk, az meghatározza a kialaku
ló képet, s a további jellegzetességekre is ebből következtetünk. 

Az interneten az egyik első dolog, amit az emberek látnak be
lőlünk, az e-mailcímünk, s a belőle szerzett információ szintén 
hozzájárulhat a rólunk alkotott benyomáshoz. Vegyük szemügyre 
ezeket a kitalált, ám tipikus példákat: 

19 Fiske, S. T. és Táylor, S. E.: Social cognition. New York, 1991, McGraW-
Hill. 
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Ezek alapján esetleg megkérdőjelezhetjük kemenycsavo nézetei
nek objektivitását a nők jogairól szóló vitában. Inkább hajlanánk 
arra hogy rgoldman véleményére figyeljünk az internet jövőjével 
kapcsolatban, mint CsiniBabáéira. Jtravis harvardos címe min
den egyéb információ híján is kölcsönözhet neki némi tekintélyt. 

Az internet-hozzáféréssel rendelkező emberek többsége nem 
tölt el sok időt azzal, hogy megfontolja, milyen benyomást tesz az 
e-mailcíme. A @ jobb oldalán álló domainnevet általában alapér
telmezésként kapjuk. A főiskolákkal és egyetemekkel kapcsola
tos domainek azt a nevet kapják, amit kijelöltek nekik, de mind
egyikük végén az intézmény neve és az edu legfelső szintű do-
mainnév áll.20 Ez a végződés azonnal egy felsőoktatási intézmény 
tagjaként azonosít bennünket, ám az ottani valódi szerepünket 
elrejti. (Jtravis lehet gólya is, vagy akár a menza szakácsa a Har
vardon.) Az edu egy kis jel, ami elkülöníti tulajdonosát a kapita
lizmus világától, ahol a címek végződése com (azaz commercial, 
magyarul kereskedelmi). Más végződések a kormányzati kapcso
latot hirdetik (gov, mint govermental, azaz kormányzati), vagy 
non-profit szervezeteket [prg, mint organization, azaz szervezet), 
avagy különböző országokat. Az internethasználat robbanásával 
az USA uralta, szervezeti alapú elnevezési séma helyet adott a 
nemzeti módszereknek. Az ausztrál e-mailcímek például au-ra 
végződnek, míg például a magyarok hu-ra. 

Azok, akik hozzáférést vásárolnak egy szolgáltatótól, több 
e-mailcím közül választhatnak, bár a fogyasztó döntése általában 
az áraktól és a szolgáltatásoktól függ, nem annyira a nevektől. Egy 
Erols nevű nagy videokölcsönző lánc nagyon olcsó internet-hoz-
zarerést kezdett ajánlani, és a fogyasztók szemmel láthatólag 
nem nagyon törődtek azzal, hogy az e-mailcímük (username 
@erols.com) egy bizonyos képet sugall. Ez az elektronikus válto-

20 Az Egyesült Államokban. (A ford.) 
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zata annak, amikor éjjel-nappal egy cég nevét hirdető pólót vise
lünk. Az internet-szolgáltatók imádják az ingyenreklámot. 

Amikor a felhasználónevet (a @ bal oldala) megválaszthatjuk, 
néhányan elviccelik a dolgot, mint kemenycsavo, amit aztán ké
sőbb megbánnak. Egy nőismerősöm, amikor megkapta első hoz
záférését, a CsodaCsaj nevet választotta, gondolván, hogy soha 
nem fogja játéknál és szórakozásnál többre használni. De amint 
szerkesztőségi és számítógépes kiadó cége terjeszkedett, használ
ni kezdte hozzáférését az ország különböző pontjain lévő ügyfelei
vel való kapcsolattartásban. Amikor az e-mailcímét kérték, min
dig hosszas magyarázkodásra kényszerült. 

Személyiségtípusok és -kategóriák 

Kognitív gazdaságosságunk abban a hajlamunkban is megjelenik, 
hogy az emberekről alkotott benyomások kialakításában kategó
riákat és sztereotípiákat használunk, figyelmen kívül hagyva a 
személy tényleges viselkedését. Asch korai megközelítése azokat 
a jelzéseket hangsúlyozta, amelyeket maguk a személyek nyújta
nak a benyomáskeltés során, de a kutatások azt mutatják, hogy a 
kialakult kép a megfigyelő előzetes elfogultságainak és sztereotí
piáinak a terméke is egyben. Bizonyos értelemben mindannyian 
naiv tudósok vagyunk, akik kialakítják a maguk elméletét az em
beri viselkedésről más emberekkel, kultúrákkal, a médiával és 
családi hagyományainkkal kapcsolatos tapasztalataik alapján. A 
lehető leggyorsabb módját választjuk a benyomások kialakításá
nak, még akkor is, ha ez néha félreértésekhez, tévedésekhez ve
zet. Ez gyakran mások beskatulyázását eredményezi egy adott 
társas kategóriához való látszólagos hasonlóságuk alapján, amely 
kategóriához gondolatban már hozzákapcsoltunk bizonyos sze
mélyiségvonásokat. 

A kor és a nem az a két tulajdonság, ami ezt a listát vezeti. Ha 
azt mondom, hogy egy 64 éves nővel találkozunk, máris keletke
zik valami benyomásunk a személyiségéről, pedig még egy szót 
sem ejtettem arról, mit gondol, és hogyan cselekszik. Marilynn 
Brewer a kaliforniai UCLA Egyetemen kimutatta, milyen fontos 
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lehet ez a két kategória az első benyomás kialakításában.21 140 kü
lönböző korú, kaukázusi típusú férfi és nő fotóját gyűjtötte össze, 
és arra kérte vizsgálati alanyait, válogassák külön csoportokba 
őket hasonló tulajdonságaik alapján. A halmazok szinte mindig 
azonos nemű és hasonló korú embereket tartalmaztak. Amikor 
azonban verbális címkét kértek a halmazokra, a vizsgálati szemé
lyek ritkán használták a kort és a nemet a leírás részeként. Ehe
lyett élénk személyiségjegyekkel hozakodtak elő: 

„komoly szakértők na-gyerünk-vitatkozz-az-álláspontommal 
szemlélettel" 
„tisztviselők, akik az állásukat féltik" 
„fecsegők, kotnyelesek, mégis sunyik és kissé sznobok" 
„olyan emberek, akik megállás nélkül beszélnek, és nem figyel
nek a hallgatóságukra" 

Az interneten a nemet sokkal könnyebb kideríteni, mint a kort, 
egyszerűen azért, mert sokan úgy írják alá üzeneteiket vagy olyan 
becenevet használnak, ami férfi vagy női használót sugall. Amint 
e fejezetben majd később tárgyalom, nem különösen fontos jel
zés lehet online helyzetben, amikor ismerőseink alig tudnak 
egyebet rólunk, s az internetnek ez a tulajdonsága számos témát 
felvet a nemi szerepekkel kapcsolatban is. Egy szakmai vitacso
portban a résztvevők ritkán firtatják egymás korát, de társas 
helyzetekben elkerülhetetlen, hogy közöljük korunkat és ne
münket, még ha ez nem nyilvánvaló is. A társas kapcsolatban 
szinte megbénulunk, míg meg nem tudjuk ezt a két egyszerű 
tényt. A kor és nem megtudakolása más helyzetben udvariatlan
ság volna, s többnyire szükségtelen is, ám az interneten nem szo
katlan. 

A nemek kérdését az online rendszerekben egy FAL nevű stra
tégiai vizsgálat segítségével intézik. A rövidítés a Fiú Avagy Lány 
Kifejezést fedi. Csevegőszobákban egy semleges nevet viselő 
résztvevő a beszélgetés elején két kérdésre számíthat: „Hogy 

Brewer, M.: Adual process model of impression formation. In Srull, T. K. és 
Wyer Jr., R. S, (szerk.): Advances in social cognition, Volume I. A dual process 

model of impression formation. Hillsdale, N. J., 1988, Lawrence Erlbaum Asso-
ciates, Publishers. 
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vagy?" és „Férfi vagy, vagy nő?" Ezeket a kérdéseket általában 
nyíltan teszik fel, bár néha az érdeklődés lehet valamivel árnyal
tabb is. A csevegő partner megkérdezheti, hogy diákok vagyunk-e, 
s ha igen, középiskolások vagy főiskolások. Ennek a kérdésnek a 
célja két fontos társas információt tár fel: a korunkat és a ne
münket. 

Szöveg alapú MUD-okban a résztvevők kiválaszthatják, ho
gyan írják le magukat: férfinak, nőnek, esetleg többszörös vagy 
semleges neműnek. Az újonnan érkezőknek a rendszer a semle
gest osztja ki, ám a játékosok egy külön paranccsal beállíthatják, 
hogy melyik nemet szeretnék. Ezek után a játékos leírása a meg-
felelő névmásokat tartalmazza.22 

Pavel Curtis, a MUD-világ legendás alakja, a LambdaMOO el
nevezésű társas jellegű MUD tervezője figyelte meg, hogy a játé
kos neme az egyik legfontosabb változó, amely befolyásolja, hogy 
más játékosok hogyan érintkeznek vele. A játékosok főként fér
fiak, de vannak néhányan, akik a másik nem ruháit öltik magukra, 
vagy nemet cserélnek, főként férfiak, akik női karaktert játsza
nak. Curtis, aki egyébként a Xerox egyik kutatója, megjegyzi, 
hogy azokra, akik semleges névmást választanak, nyomás neheze
dik, hogy fedjék fel valódi nemüket, és néha próbára is teszik 
őket, hogy valóban igazat mondtak-e. Mint más internethasz
nálók, a MUD-játékosok is zavarba ejtőnek találják, ha olyan sze
méllyel lépnek kapcsolatba, akinek a neme ismeretlen. Részben, 
mivel kisebbségben vannak, a női játékosok a MUD-ban zaklatás
nak lehetnek kitéve, vagy különleges bánásmódban részesülhet
nek: „Egy [MUD-játékos] beszámolt arról, hogy két új játékos 
érkezett egyszerre; az egyik férfinak, a másik pedig nőnek vallot
ta magát. Egy másik szobában lévő játékos rögtön beszélgetésbe 
elegyedett a »nővel«, felajánlotta, hogy körbevezeti, miközben 
észre se vette a »férfit«, aki magára maradt."2 3 

22 Legalábbis az angolban, ahol van hímnemű, nőnemű és semlegesnemű har
madik személyű névmás. (A ford.) 

23 Curtis, P.: Mudding: Social phenomena in text-based virtual realities. In 
Kiesler, S. (szerk.): Culture of the Internet. Mahwah, NJ, 1997, Lawrence 
Erlbaum Associates, Publishers, 121-142. p. Egy korábbi változat online is elér
hető: http://www.oise.on.ca/~jnolan/muds/about_muds/pavel.html [1998. má-
jus 20.]. 
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A web vizuálisan gazdag metavilágaiban, ahol a látogatók vá
laszthatnak egyet a program által biztosított avatarok közül, ami
vel magukat jelenítik meg, minden korról és nemről szóló tényt 
eltorzíthat a képi információ. Furcsa módon ezek a környezetek 
éppen hogy félrevezetőbbek lehetnek a benyomás kialakításban, 
mint az internet szöveg alapú világai, hiszen a vizuális megjelenés 
erős hatással van arra, hogy mások hogyan reagálnak ránk. 

Az Alpha Világ bejáratánál a kapuban halszemű idegenek nyüzs
gő csoportját vettem észre. Bőrük szürke és pikkelyes, nemük 
nem volt, s rángatózva botladoztak az Élő halottak éjszakájában. 
Hogy elmenekülhessek erről a kietlen helyről, a kapura kattin
tottam, s egy káprázatos világba léptem, melyet források, me
dencék, hatalmas, színes márványfelületek, korinthoszi oszlopok 
és színpompásan felöltözött, beszédes emberek népesítettek be. 
Rövid közléseik (egy csevegőablakba begépelve) a fejük fölött je
lentek meg, becenevükkel együtt, és a kis szöveg követte őket, 
mint egy lufi a zsinegen. Néhány percig figyeltem őket, ám a kép
ernyőmön hamarosan megjelent egy sötét arcú ember, aki 
Tontóra, a Lone Ranger24 bizalmas haverjára hasonlított. Megszó
lított: „De hülyén nézel ki!" „Hogyan?" - gépeltem be. Azt 
mondta, nyomjam meg a Home gombot a billentyűzetemen, és fi
gyeljek. 

Az AlphaVilág kezelőfelülete első személyű. Úgy jeleníti meg 
környezetünket, ahogy a saját szemünkkel látjuk a világot, s nem 
látjuk önmagunkat. Amikor fordulunk vagy mozgunk, a látvány 
velünk mozdul. A tanácsadóm javaslata, hogy nyomjam le a 
Home billentyűt, harmadik személyű nézetre váltott. Láttam, 
hogy az avatarom egy halszemű idegen, nem pedig valami testet
len megjelenés, amint feltételeztem. Megrémülve saját undok 
külsőmtől, az Avatar menüre kattintottam, s véletlenszerűen a 
Kellyt választottam a nem túl informatív keresztnévlistából. A 
másodperc törtrésze alatt vörös hajú csecsemő lett belőlem, lila 
harisnyában, a többiek pedig rögtön integetni kezdtek nekem. Az 
egyik avatar megkérdezte a koromat, s amikor válaszoltam, a kö
vetkező buborékon azt olvashattam: „Aha, én meg 102." , 

A magányos lovas. Amerikai westernfilm. (A ford.) 
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<solo> itt? 
<Trajyk> Nem, hanem a barátaim kis közösségében 
<Trajyk> Magányos vagy, solo? 

A kategória-előfeszítés az internet vitafórumaiban természetes 
módon történhet meg, hiszen bejelentkezéskor mi magunk vá
lasztjuk ki, hogy a szomszédos listák százezrei közül hová me
gyünk. Az internet számtalan alközösségből áll, mindegyik a 
maga normáival és kategória-előfeszítési lehetőségeivel rendel
kezik. Némelyikük a munkával kapcsolatos kategóriáinkat hozza 
felszínre, például a fogorvosok levelezőlistája, vagy egy speciali
zált MUD újságírók számára. Mások, mint például a lebilincselő, 
többfelhasználós, csihi-puhi kalandjátékok, nagyon is versengők 
és feladatorientáltak. És persze az internet rengeteg társas szegle
te mind kialakítja a maga elváráskészletét. 

Az online aukciós ház, az eBay.com például speciális témájú vi
tafórumokat tart fenn regisztrált felhasználói érdeklődésének 
megfelelően ritka érmékről, antikvitásról, könyvekről vagy Beanie 
babákról25. Amikor kedvenc fórumainkon olvasni kezdjük a kül
deményeket, már elő is van feszítve a kategória, amivel az ottani 
emberek foglalkoznak. Máris ott van a memóriánk felszínén. 
Gazdaságosságra törekszünk, megpróbáljuk megkímélni kognitív 
energiáinkat, és a „bélyeggyűjtő" vagy a „ritka könyvek rajongója" 
személytípusra fogunk támaszkodni, hogy az új küldőkről be
nyomást szerezzünk. Hasonló gyorseljárást alkalmazunk, amikor 
meglátogatunk egy új internetcsoportot, hogy ott szétnézzünk. 
Ha az alt.alien.visitors (alt.idegen.latogatok) Usenet hírcsoport
hoz nézünk be, előfeszítésünk az lehet, hogy „paranormális fana
tikusokkal", „természetfölötti csodabogarakkal", „a tudomány 
elfogulatlan kritikusaival", „kormányellenes lázítókkal" fogunk 
találkozni, vagy nevezzük bárhogy azokat a csoportokat, akik 
földönkívüliek látogatásáról szoktak beszélni. 

Az életszerű szobaleírások a MUD-okban, amelyeket belépés
kor olvashatunk, rögtön előfeszítésként is szolgálnak. Lambda-
MOO-n az Érzéki Pihenő nevű szoba például a kifinomult szexua
litás képeit sugallja, mintha egy divatos társkereső szórakozóhely 

25 Tolldíszes, női kalapos szoborbabák. (A ford.) 
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lenne a Sohóban, míg a kötetlen és ellazult Nappaliban családi
asabb légkört találunk. Pusztán a szoba szöveges leírása befolyá
solhatja az ott talált emberekről alkotott benyomásunkat. 

A kognitív gazdaságosságra törekvés miatt vonakodunk újra
gondolni azt a benyomást, amit kialakítottunk másokról. Miután 
a gyűjteményünkből ráaggattunk valakire egy címkét, már nem 
szívesen változtatjuk meg azt. Az első benyomás igen kritikus, 
mivel az ember nemigen ismeri be a hibáit, és hajlamosak va
gyunk változatlanul hagyni a címkéket, ami megerősítési hibához 
vezet. Ám nemcsak hogy figyelmen kívül hagyjuk az eredeti be
nyomásunknak ellentmondó bizonyítékokat, hanem aktívan ke
ressük is az azt megerősítő információkat. Az első benyomás igazo
lásának vágya vezeti az új információk gyűjtését és a másik ember 
megítélését. Amikor az esküdtszéktől elfogulatlanságot követe
lünk a tárgyalás elején, igen magasra helyezzük a mércét - pedig 
ennek csak kevesen tudnak eleget tenni. Miután kialakítottunk 
valamilyen benyomást, szelektíven kiválogatjuk a megerősítő bi
zonyítékokat. Hosszú internetes üzenetekben nem nehéz olyan 
foszlányokat találni, amelyek alátámasztják első benyomásunkat, 
a többit pedig figyelmen kívül is hagyhatjuk. 

A benyomás kialakításának üteme 

Közvetlen személyes kapcsolatban könnyű a másikról gyors be
nyomást kialakítani. A hálón azonban ennek üteme inkább hul
lámvasút jellegű, s a médium ebben nagy szerepet játszik. Ez 
mindig lassabb és bizonytalanabb, mint a személyes kapcsolat
ban. Az iram hasonlít arra, amikor az ember Disneyland űrraké-
ta-hullámvasútján száguldozik felfelé és lefelé.26 

Amikor például egy csevegőszobában megszólít bennünket egy 
idegen, és rögtön begépeljük a választ, egy-két másodpercen belül, 
vagy akár egy egész perc múlva üzenetünk mások képernyőjén is 
megjelenik. A hosszú átviteli idő és a sok felhasználó azt sugall
hatja az idegennek, hogy habozó vagy érdektelen beszélgetőtár
sak vagyunk. Ha két vagy három percen belül semmi sem törté-

26 A híres hullámvasutat egy barlangszerű épületben helyezték el, ahol néhány 
halvány csillag és egy távoli irányítópult kivételével teljesen sötét van. 
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nik, az idegen kérdése elektronikusan elhalt, megsemmisült. A 
közös képernyőről továbbgördül a szöveg, és a csevegés más té
mára terelődik. Amint az előző fejezetben említettem, a csevegő 
összejövetelek közti idő és a válasz begépelésének igénye meg
határozza a regisztert, s bár az emberek jobban szeretnék a „be
szélgetős" hangvételt, az ütem lassabb, mint telefonon vagy sze
mélyesen. Az átvitel ilyen „rohamszerű" természete lehetetlenné 
teszi, hogy a szokványos ritmust használjuk ezekben a helyze
tekben. 

Megpróbáljuk felvenni azokat a társalgási szokásokat, amelye
ket különösen a telefont használva szoktunk meg. Egy szinkrón 
csevegést elkezdhet valaki egy „sziával" vagy „hellóval", majd kis 
időn belül válaszra számíthat, és jöhet a szokásos beszélgetés. A 
csevely vége felé beírható, hogy „örülök, hogy beszélgettünk", 
vagy egy rövidítés, mint például bbl (be back later - később 
visszajövök). Telefonáláskor hasonló általános szabályok működ
nek, bár a ritmus akármilyen megtörése tönkreteheti a beszélge
tést, holott ezek egy csevegés során tipikusak. Próbáljuk csak 
meg, hogy három másodpercig nem szólunk bele a telefonba, mi
után felvettük, vagy nem mondjuk a másik szünetei közt, hogy 
„ühüm". Valószínűleg megkérdezné, hogy „Halló, ott vagy még?" 

Az e-mail és az aszinkrón vitafórumok esetében a ritmus jóval 
lassabb, mint a csevegésnél. Joseph Walther kommunikációkuta
tó szerint ez a jellegzetesség hidegebbnek tünteti fel az embere
ket, mint amilyenek a közvetlen kapcsolat során lennének, leg
alábbis eleinte. Számos korai kutatás hasonlította össze az online 
benyomásalakítást a személyes rövid távú kapcsolatokkal, vagyis 
az úgynevezett közös múlt nélküli csoportokkal, ahol az idegenek 
csak rövid ideig dolgoznak együtt. Az embereknek egyszerűen 
nincs elég idejük arra, hogy a láthatatlan partnerről egy zavaros 
benyomásnál pontosabb képet alkossanak maguknak. Jól kidol
gozott, egyedi benyomás kialakítása az interneten rendelkezésre 
álló szegényes kommunikációs csatornákkal és a lassú, bizonyta
lan időzítéssel még a gyorseljárások használatával együtt is több 
időt venne igénybe, ám valószínűleg végül létrejöhetne. 

Walther egy aszinkrón vitafórum és egy szokatlanul hosszú 
vizsgálat segítségével bemutatta, hogyan működik ez az üteme
zés. Háromfős csoportokat arra kért, dolgozzanak ki különböző 
témákra vonatkozó irányelveket és javaslatokat, közvetlen talál-
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kozások során, illetve online vitafórumon. Amikor a csoport el
készült a feladattal, a tagok különböző személyiségjegyek szerint 
megítélték a csoport többi tagját. A legtöbb ilyen típusú skálától 
eltérően ez tartalmazott egy „nem tudom" válaszlehetőséget is, 
így a résztvevőknek nem kellett a semmitmondó középső választ 
bejelölniük, ha a benyomásuk bizonytalan volt. Az első feladat 
után a személyes csoport tagjai már határozott benyomást alakí
tottak ki egymásról, míg a számítógépesek még nem. A harmadik 
feladat végére azonban az egymást csak online ismerők is sokkal 
erősebb benyomást alakítottak ki, majdnem olyan élénket, mint 
akik személyesen találkoztak.27 

Az online színpad: benyomáskeltés az interneten 

Az önmagunkról keltett benyomást az interneten kezelni olyan, 
mint háborgó folyón csónakban evezni. A benyomáskeltéshez 
szükséges eszköztárból hiányoznak a számunkra ismerős eszkö
zök, s olyan újabbak jelennek meg, amelyeket viszont nem tu
dunk használni. Szöveg alapú környezetben nem fejezhetjük ki 
magas státusunkat, mint ahogy vizuálisan - kifogástalan külsőnk
kel vagy egy arany karórával - megtehetnénk. Parancsoló han
gunk elhalkul. Ragadós nevetésünk és felhúzott szemöldökünk 
láthatatlan. Amíg el nem készítjük grafikus webhelyünket, s oda 
nem irányítjuk a többieket, a benyomáskeltés legfőbb eszköze a 
QWERTY billentyűzet. A szépítőszerekhez, öltözködéshez, fri
zurához és egész pénznyelő vértezetünkhöz viszonyítva a billen
tyűzet szokatlan és alkalmatlan benyomáskeltő eszköz. Mindazon
által erős a késztetésünk, hogy társas helyzetekben befolyásoljuk 
a rólunk alkotott benyomást, és az internet-felhasználók különö
sen kreatívak ezen a téren. 

Erving Goffman, a benyomáskeltés elméletének atyja úgy gon
dolta, hogy mindannyian taktikákhoz folyamodunk, hogy az álta
lunk vélt helyzetnek megfelelő fényben tüntessük fel magunkat. 
A céljaink különösen fontosak. Esetleg azt szeretnénk, hogy a 
hallgatóság kedveljen bennünket, vagy inkább uralkodnánk felet-

27 Walther, J. B.: Impression development in computer-mediated interaction. 
Western Journal of Communication, 57 (1993) 381-398. p. 
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te, talán mások jóindulatára bíznánk magunkat, illetve megfé
lemlítenénk őket, vagy tiszteletet ébresztenénk magunk iránt, s 
mindehhez olyan taktikát választunk, ami reményeink szerint 
célravezető. Mindezt nagyon óvatosan igyekszünk csinálni, hogy 
ne tűnjünk kaméleonnak, aki a társas előnyök kedvéért hamis be
nyomást akar kelteni. Egy csomó időt és energiát fordítunk arra, 
hogy olyan benyomást keltsünk másokban, amilyet szeretnénk, s 
persze azt akarjuk, hogy a többiek ne tudják, milyen állhatatosan 
dogozunk ezen. Goffman szerint ez az „információs játék - a rej
tegetés, felfedezés, hamis felfedések és újrafelfedezések végte
len ciklusa".28 

Mint már említettem, ha azokat az internethelyeket nézzük, 
ahol mindennapos a becenév használata, választott becenevünk a 
benyomáskeltés részévé válik. Az internet szinkrón csevegőszo
báiban, MUD-okban, metavilágokban például a résztvevők nagy 
körültekintéssel választanak becenevet, s úgy gondolják, az az ő 
„saját" nevük, legalábbis a kibertérnek abban a szegletében. Vala
hányszor beírunk egy sort, és hozzászólunk a beszélgetéshez, be
cenevünk zárójelek közt megjelenik, s így minden kijelentésünk 
jellegzetességévé válik. 

A jeruzsálemi Héber Egyetemen Haja Bechar-Israeli több mint 
egy évig tanulmányozta a #JO-KIS-KAVEZO, #IRCbar, #Kihi-
vas és #30plusz internet Relay Csevegők29 rendszeres látogatói
nak becenévválasztását. Azt vizsgálta, miért választják az embe
rek az adott becenevet, és hamarosan felállított egy rendszert a 
becenevek osztályozására. A legnagyobb csoport (45 százalék) 
olyan becenevet választott, ami valamiképpen magára utalt (<fe-
lenksrac>, <pilota>, <jokepu>, <holland>), további 8 száza
lék pedig a saját nevét használta. Csak 6 százalék választott mese-
figurákra, film- vagy regényhősökre utaló nevet. Az embereknek 
legalább a fele még a névtelen IRC világokban is megalkotta saját 

28 Goffman, E.: The presentation of self in everyday life. Garden City, NY, 
1959, Doubleday. 

29 Bechar-Israeli, H.: From <Bonehead> to <cLoNehEAd>: Nicknames, 
play, and identity on Internet relay chat. Journal of Computer-Mediated Com-
munication [Online], 1(2). (1996). Elérhető: http://jcmc.mscc.huji.ac.il/voll/ 
issue2/bechar.html [1998. május 20.]. 
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jelmezét, amely nem állt nagyon távol valódi identitásától vagy 
legalábbis az énideáljától. 

Bechar-Israeli azt is kimutatta, hogy az emberek ritkán változ
tatják meg a becenevüket, holott nagyon könnyen megtehetnék. 
Kialakítanak egy online maszkot, s ehhez többé-kevésbé ragasz
kodnak. A becenév-„tolvajokra" azonnal és hevesen reagálnak. 
Az online barátok, akik észretették, hogy valaki bitorolja Bechar-
Israeli becenevét, amíg ő nem volt jelen, rögtön jelezték neki, és 
nyomást gyakoroltak a tolvajra, hogy válasszon másik nevet. A 
tolvaj eleget tett a kérésnek. Pavel Curtis egy ZigZag nevű játé
kosról számol be LambdaMOO-n, aki még panaszkodott is, ami
kor más játékosok hasonló nevet választottak, például ZigZag!, 
vagy egyszerűen csak Zig.30 Az emberek kevés dolgot birtokolnak 
a virtuális világban, de úgy látszik, azt kincsként őrzik. 

Online bemutatkozás 

Az interneten nem szokatlan, hogy bemutatkozva - például rövid 
és informális önéletrajz segítségével - keltsünk benyomást ön
magunkról. Online főiskolai osztályokban például az oktatók a 
tanítás első hetében megkérik a diákokat, mutatkozzanak be a 
számítógépes összejövetelen. Ezt részben azért teszik, hogy biz
tosak legyenek benne: a tanulók csatlakoztak, és megtanulják a 
program csínját-bínját, de az is cél, hogy megismerjék egymást. 
Sokuk számára ez az első alkalom, hogy online mutatkoznak be, s 
gyorsan megjelenik egy mintázat a tanár bármilyen útbaigazítása 
nélkül is. Az első két-három diák stílusa gyakran válik normává. 
Néhány osztályban az összes bemutatkozás egy-két mondatos, s 
alig tartalmaz több információt, mint a szak és az évfolyam. Más 
csoportokban sokkal hosszabb és gazdagabb, szól a hobbiról, a 
családról, a jövőre vonatkozó tervekről és az internetes kurzussal 
kapcsolatos félelmekről. 

30 Curtis P.: Mudding: Social phenomena in text-based virtual realities. In 
Kiesler, S. (szerk.): Culture of the Internet. Mahwah, NJ, 1997, Lawrence 
Erlbaum Associates, Publishers, 121-142. p. 
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Amikor feliratkozunk egy levelezőlistára, a moderátor auto
matikus üzenete gyakran megkér bennünket, hogy mutatkoz
zunk be a csoportnak. Az automatikus üzenet tartalmazza a lista 
célját, a vita témáit és egy általános útmutatót. Itt is sokak szá
mára újdonság a bemutatkozás, és ebben a helyzetben nincs kö
vetendő modelljük. Még csak most csatlakoztak, senki más be
mutatkozását nem olvasták, s egyelőre arra sem volt lehetőségük, 
hogy mások beszélgetését lássák. Az eredmény az első benyomá
sok bizarr keveréke, amely a rövid, nagyon szakmai bemutatko
zástól a szívszorítóan személyes vallomásokig terjed. Nemrégiben 
csatlakoztam egy listához, ahol automatikus levél figyelmeztette 
az új feliratkozókat, hogy várjanak egy kicsit, mielőtt bemutat
koznának: ez olyan taktika, ami segít a csoportnak következetes 
normákat kialakítani. 

A MUD szoftverek egyedi eszközt kínálnak a játékosok bemu
tatkozásához. Begépelhetünk egy leírást magunkról, amit a többi 
játékos elolvashat, ha kiadja a „néz" parancsot, s mögé írja a bece
nevünket. A „néz" parancsot a játékosok, belépve egy szobába, 
gyakran használják. Ez a példa is mutatja, milyen lelkesen gyűjtö
getjük az anyagot, hogy gyors benyomást keltsünk magunkról. A 
fantasy szerepjáték MUD-okban és más, többfelhasználós játé
kokban is beépítik a leírásokba a MUD-helyszín szereplőinek be
mutatkozását. Az Ann McCaffrey könyvének stílusát követő 
PernMUSH nevű MUD-ban minden játékosnak a játékbeli sze
repét kell előadnia, hacsak be nem lép egy különleges OOC (Out 
Of Character - szerepen kívül) szobába, hogy a szoftverrel kap
csolatban segítséget kérjen. Társas MUD-okban, mint a 
LambdaMOO-n, lehetnek fantáziaszülte leírások („egy huncut, 
csintalan manó viszi az ékköveket"), bár Pavel Curtis megjegyzi, 
hogy a játékosok többnyire hamar beleunnak a szerepjátékba, és 
visszatérnek az egyszerűbb bemutatkozási módhoz. Ő maga meg 
sem tudja számolni azokat a „rejtelmes, de kétségkívül erőteljes" 
alakokat, akiket a kastélyban kóborolni látott. 

Egy MocsariRoka nevű MUD-játékos különösen újszerű be
mutatkozása mozgást, hangot, érintést, drámai fizikai megjelenést 
és szemkontaktust használt, mindezt egy csak-szöveg leírásban, 
amely akkor jelent meg, amikor ugyanabban a szobában valaki ki
adta a „néz MocsariRoka" parancsot. A játékos úgy programozta 
szereplőjét, hogy automatikusan válaszoljon mindenkinek, aki őt 
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„nézi", a következő szöveggel: „MocsariRoka indulatosan vicso
rog, és leselkedésében hatalmasat csap farkával [a becenevünk
re]". Pusztán ASCII karakterekkel mesterien bánt a saját magá
ról keltett benyomással. 

A honlap haszna 

Sokan élnek avval a lehetőséggel, hogy honlapot készítsenek a 
weben, amely az online bemutatkozás egy gazdagabb közvetítő 
eszköze. Az emberek különféle okokból készítenek honlapot, 
amint azt sokukat kérdezgetve megtudtam. Egyesek azt mond
ták, hogy képeket és információt akartak megosztani a barátaik
kal és a családjukkal. Egy újdonsült apuka hetente új fényképe
ket helyezett fel a gyermekéről, s így az ország különböző tájain 
élő rokonok láthatták a kisfia fejlődését. Néhányan közösségi 
szolgáltatást akarnak nyújtani. Egy holland férfi például arról tett 
fel információt a honlapjára, hogy egy főként Európa számítógé
pein terjedő agresszív vírust hogyan lehet kiirtani. Azok, akik 
megfertőződtek, keresőgépekkel találták meg az oldalt, és arra 
biztatták, tegyen fel információkat arról is, hogyan lehet általá
ban a vírusoktól megszabadulni. Megtette, és nagyon büszke rá, 
hogy honlapja megbízható és hasznos adalék a weben. Sokan 
- különösen azok, akik járatosak a modern technológiák vilá
gában - felteszik az önéletrajzukat a hálózatra néhány olyan 
szoftver- és multimédia-alkalmazásuk mintáival, amin éppen dol
goznak. Ez lehetőséget nyújt a munkaadóknak, hogy lényegesen 
több információhoz jussanak, mintha valaki csak önéletrajzában 
írja le munkatapasztalatait. 

Sokan arra használják 5 vagy 10 MB-nyi szabad lemezterületü
ket, hogy támogassanak egy ügyet, vagy személyes tiltakozásuk
nak adjanak hangot. Gary North például saját „Y2K ítéletnap" 
helyet tartott fenn, amelyen a végítéletet 2000. január 1 -jére jó
solta. Azt írta, „Nem számítok arra, hogy higgyenek nekem... 
most még. Ezért készítettem el ezt a helyet."31 

31 North G.: Gary North's Y2K Links and Forums [Online] (1998). Elérhető: 
http://www.garynorth.com [1998. október 29.]. 
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Mások, mint mondják, azért készítettek személyes webhelyet, 
mert: „Mindenki ezt csinálja", „Azt akartam, hogy az emberek 
tudjanak rólam", és „Valamit kezdenem kellett azzal a szabad le
mezterülettel". Az e-mailcímtől eltérően a honlap elsősorban 
nem azt a célt szolgálja, hogy könnyen tarthassunk kapcsolatot is-
merőseinkkel, bár a legtöbb honlap lehetőséget biztosít a látoga
tónak, hogy egy kattintással e-mailt küldjön a tulajdonosnak. A 
honlap sokkal inkább hirdetőtáblára hasonlít, vagy hirdetésre az 
Arany Oldalakban: olcsó módja a benyomáskeltésnek, hogy 
kedvezőbb színben tüntessük fel online személyiségünket, s mond
junk valamit a világnak magunkról, érdeklődésünkről. Szépen ki
dolgozott bemutatkozást készíthetünk a világ számára. Meg
jeleníthetjük énideáljainkat, kiegészítve retusált fényképekkel, 
kreatív írásokkal, grafikákkal, versekkel, zeneművekkel és ered
ményeink felsorolásával. Számos linket helyezhetünk el kedvenc 
webhelyeinkre, megcsillantván szerteágazó érdeklődési körün
ket és világpolgári ízlésünket. 

Persze nem mindenki használja az internet-azonosítójával járó 
szabad lemezterületet, hogy ábrázolja önmagát, mégis, a magán-
honlapoknak az a fajtája, amely bemutat bennünket, egyre általá
nosabb, és a szoftverek fejlődésével egyre könnyebben elkészít
hető. Néhány reneszánsz kori európai arisztokratától eltekintve 
az embereknek korábban nem volt efféle lehetőségük. A földte
rület, a munka és az építőanyagok költsége nélkül készíthetünk 
hirdetőtáblát: akár egyszerűt, mint egy rövid bemutatkozás fény
képpel, akár alaposan kidolgozottat, mint egy többoldalas multi
médiás anyag, zenével, animációval és gazdag grafikával. Meg-
tölthetjük annyi - akár igaz, akár kiagyalt - önéletrajzi részlettel, 
amennyivel csak akarjuk, és linkeket tehetünk fel kiadatlan köl
teményeinkhez, regényeinkhez és rajzainkhoz. 

A magánhonlap készítése hatalmas lendületet vett, s az üzleti 
oldalak, amelyek bevétele inkább a reklámokból, mint a végfel
használói díjakból származik, szabad helyet biztosítanak a kun
csaftoknak. A GeoCities például szabad helyet és számos eszközt 
nyújt birtokuk felépítéséhez - azaz honlapjuk elkészítéséhez. 
Szemmel láthatóan felfedezték, hogy az embereket nagyon izgatja 
új hirdetőtáblájuk, és jelentős időt áldoznak rá. A hirdetők pedig 
fizetnek ezeknek az embereknek az eléréséért. A magánhon-
lap-őrület ebből a szempontból némi hasonlóságot mutat a „Ki 
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kicsoda?" könyvekével, amelyek főként abból húznak hasznot, 
hogy azok - és büszke szüleik - veszik meg a könyvet, akiknek a 
neve és rövid életrajza bekerült. 

Eleanor Wynn, az Oregon Graduate Institute of Science and 
Technology és James E. Katz, a Bellcore munkatársa sok honlapot 
megvizsgált, és azt találták, hogy a készítők többsége nem próbált 
meg a saját énjétől drámaian eltérő, új identitást alkotni magának: 
„Közös jellegzetességük, hogy épp az ellenkező irányba mozdul
nak el, mint amit a kibertér-posztmodernisták állítanak: ahelyett, 
hogy feldarabolnák az énjüket, a magánhonlapok inkább egyesíte
ni próbálják az egyént, személyes nyilatkozatot tesznek az egyéni
ségről, stabilan és megismételhetően megmutatják, hogy az egyén 
mire törekszik, s mit tart fontosnak."32 Az alkotók sokszor megle
pő módon vegyítik nyilvános és magánéletüket, részben mivel 
nem ismerik pontosan alkotásuk leendő közönségét. Míg egy ha
gyományos szakmai önéletrajz közönsége korlátot szab a tarta
lomnak, a honlap olvasója szó szerint bárki lehet a Földön, akinek 
van internet-hozzáférése. Az oldalakat megnézhetik barátok és 
családtagok, s ugyanezt megtehetik a munkatársak, alkalmazottak 
vagy idegenek a világ bármely más tájáról is. Emiatt sokan egysé
ges és holisztikus bemutatkozást alkotnak meg. 

Íme egy tipikus honlap, amely honlapok százainak sűrítménye: 
Ez az egyszerű és könnyen elkészíthető honlap az interneten 

megjelenő személyes weboldalak számos elemét tartalmazza, 
mint például link az életrajzhoz, szakmai önéletrajzhoz, néhány 
saját vers, a hobbival kapcsolatos és a barátok honlapjaihoz veze
tő linkek. A szöveg mellett a kategória és a képecskék kiválasztá
sával az alkotó egységes, lekerekített énképet igyekszik mutatni, 
amelyben munkája mellett humoráról, meleg természetéről és 
közeli kapcsolatairól is tájékoztatni igyekszik. 

A honlapok pozitív módon lehetővé teszik, hogy az online be
mutatkozással kísérletezzünk, információt osszunk meg szá
munkra fontos emberekkel az életünkről, és visszajelzést kap-

32 Wynn, E. és Katz, J. E.: Hyperbole over cyberspace: Self-presentation & 
social boundaries in Internet home pages and discourse. The Information Society 
[Online], 13 (4) (1997) 297-328. p. 

Elérhető: http://www-slis.lib.indiana.edu/TIS/hyperbole.html [1998. márci
us 24.]. 
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azelőtt, hogy láttam volna. Ez mérsékelheti a felfordulást a be
jövő postafiókban, s időt is megtakaríthat, de azok az üzenetek, 
amelyeket így iktatunk, könnyen a sarokba hajított szórólapok és 
brosúrák sorsára jutnak. Ez az a hely, ahová ledobjuk beérkező 
leveleinket, amelyek ahhoz elég fontosak, hogy ne dobjuk ki, de 
ahhoz már nem, hogy azonnal el is olvassuk őket. Majd akkor té
rünk vissza rájuk - gondoljuk -, ha módunk lesz rá, de lehet, 
hogy ez sohasem következik be. Esetleg ezek a levelek vagy akár 
az egész mappa a szemetesben köt ki, amikor úgy döntünk, ideje 
végre egy kis helyet felszabadítanunk a lemezen, mint ahogy 
kidobjuk a régi magazinokat és brosúrákat, ha a kupac túl nagy
ra nőtt és inkább egy cserép virágot szeretnénk a sarokban el
helyezni. 

Az internet lehetőségei arra ösztönözhetik az embert, hogy 
szükségtelenül sok időt töltsön el online személyisége csiszolga
tásával egy virtuális közönség számára, amely milliós nagyságren
dű is lehet, de az is előfordulhat, hogy inkább a nullához közelít. 
Azokat, akik feliratkoznak egy levelezőlistára, ám soha nem kül
denek egyetlen levelet sem, leselkedőknek hívják. Az ő jelenlétük 
megerősíti azt a tévképzetünket, hogy emberek százai, sőt ezrei, 
tekintetüket a színpadra szegezve, ülnek a hallgatóság soraiban, s 
lelkesen követik az eseményeket. Sokukat nevezhetnénk egysze
rűen törlőknek is. Amikor saját szavainkat és webhelyünket lát
juk az interneten, olyan helyen, amely a Föld bármely pontjáról 
elérhető, túl elhamarkodottan arra a következtetésre juthatunk, 
hogy közönségünk hatalmas, és csügg minden szavunkon. 

De van különbség a között, ahogy serdülőkorban láttuk a virtuá
lis közönség hatását, s a között, ahogy az internet korlátlan polc-
helye és felbecsülhetetlen nagyságú közönsége hat ránk: neveze
tesen az, hogy internetes megjelenésünket sokkal inkább kézben 
tarthatjuk, mint ahogy azt a középiskolában tehettük. Még na
gyon korlátozott technikai készségekkel is összebarkácsolhatunk 
digitális fényképeket. Pontosan eldönthetjük, mit és hogyan aka
runk mondani, s milyen személyiségjegyeinket akarjuk hangsú
lyozni. 
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A billentyűzet jobb kihasználása 

Az a törekvés, hogy másokról benyomást alkossunk, s hogy kéz
ben tartsuk a magunkról kialakuló benyomást társas helyzetek
ben, alapvető emberi jellemző, s nem tűnik el pusztán azért, 
mert mindez az interneten történik. A különbség csak annyi, 
hogy a hálón felhasználható eszközöknek nem vagyunk szakértői, 
s abban sem vagyunk biztosak, hogyan keltsünk jó benyomást. A 
billentyűzet például használhatatlan az emberi kommunikáció fi
nomabb árnyalatainak kifejezésére. A Caps Lock billentyű indo
kolatlanul nagy, ahhoz képest, amilyen ritkán használjuk. Ha vé
letlenül megnyomom, a kollégáim azt hihetik, HOGY KIA
BÁLOK VELÜK. A kettőspontot és jobb oldali zárójelet :) sok
kal nehezebb megtalálni, de még ez az életlen társas-érzelmi 
eszköz is adhat bizonyos meleg és baráti színezetet a beszélgetés 
hangnemének. Az internetes eszközöknek igen különös készleté
vel küzdünk, s próbáljuk őket annyira kihasználni, amennyire 
csak tudjuk. A homo sapiens egyszerre nagyon merev és elké
pesztően alkalmazkodóképes, mostanság pedig mindannyian az 
online benyomáskeltés tanulásával ügyetlenkedünk. Kíváncsian 
várom azt az időt, amikor azok a fajta „interakciós szertartások", 
amelyeket Goffman leírt, megszilárdulnak a hálón is, a benyo
máskeltés játéka megjósolhatóbb, megbízhatóbb lesz, s így sok
kal kevésbé fogunk félreismerni valakit. Van valami megnyugtató 
abban, ha ránézésre - a testtartásából, az öltözködéséből, a név
jegykártyájából, vagy akár a taxiban elfoglalt helyéből - tudjuk, 
hol áll valaki a társas környezetben. Ugyanakkor nagyon élvezem, 
hogy részese lehetek ennek a fölöttébb bizonytalan időszaknak, 
amikor talpunk alatt egyre reng a föld, s a régi szabályok már nem 
érvényesek. 

A korábban már említett online ismerősöm a következő két 
évben küldött még néhány levelet, de egyik sem igen javított 
kezdeti benyomásomon. Hosszúra nyúlt fejtegetésem azonban 
arról, milyen tapasztalatlanok vagyunk mindannyian az online 
benyomáskeltésben, megakadályozott abban, hogy elhamarko
dott, a kapcsolatoknak ártó válaszokat adjak. Nem akartam abba 
a hibába esni, amit a szociálpszichológusok alapvető tulajdonítási 
hibának neveznek. Mások otromba viselkedését rossz természe
tüknek, modortalanságuknak tulajdonítjuk. Ha viszont mi köve-
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tünk el valami gorombaságot vagy kellemetlenséget, a körülmé
nyek szerencsétlen összjátékát szoktuk okolni érte. Ha online 
KIABÁLOK, azért teszem, mert a hardvergyártók a Caps Lock 
billentyűt szánalmasan rossz helyre telepítették. Ha ezt egy ide
gen teszi, arra következtetek, hogy az illető indokolatlanul tapin
tatlan. 

Végül egy konferencián összefutottam e-mailes ismerősöm
mel, s rájöttem, mennyire téves képet alkottam róla. Biztató mo
solya megcáfolta a kezdetben sugallt hűvös és öntelt benyomást. 
Őszülő szakállát végigsimítva azt mondta: „Még nem igazán tu
dom, hogy csináljam ezt az internet-dolgot, de már tanulom." 
Mint mi, mindannyian. 

3. Online álarcok és jelmezek 

„Sosem hozod ki onnan" - mondta a hollófekete hajú nő a kárpi
tozott pamlagon heverve, miközben hosszú, hegyes körmeit re
szelte. „Persze hogy kihozzuk - azok az ostoba barátai mit sem 
tudnak a tervünkről, sem a képességeinkről." Az elegáns úr kinyi
tott egy bőrkötésű jegyzetfüzetet, néhány sort firkált bele, majd 
átadta a jegyzetet a pamlagon fekvő nőnek. A nő szeme elkereke
dett, felugrott, felkapta köpenyét, és a férfi után eredt. „Lássuk, 
szeretik-e a vegyi hadviselést" - mosolygott önelégülten a férfi, 
kidugaszolt egy üveget, és letette a földre. 

Mi lehet ez, egy dilettáns regényíró műve a háló bulvársajtójá
ban? Nem egészen. Ezt a jelenetet az internet virtuális színpadán 
adták elő egy vámpírjátékban. A játékosok begépelték a szövegei
ket, és egy csevegőablakban leírták cselekedeteiket, az előadást 
egy homályos cselekmény köré rögtönözték. Ez a szerepjáték a 
Vámpír: a jelmez nevű népszerű mesélő játékon alapul, amit ere
deti változatában a való életben mesélnek el a játékosok, ám 
mostanra átkerült a hálóra, és meglehetős sikert aratott3 4 A játé
kosok hónapokat töltenek el online vámpír szereplőik megte
remtésével, és alkotó módon vesznek részt a fondorlatokkal, 
klánháborúkkal, emberrablással és szerelemmel átszőtt cselek
ményben. 

Mivel a végtelen cselekmény a nap 24 órájában, az év 365 nap
ján át tart, a játékosok nincsenek mindig tisztában a szerepen be
lüli (SzB) és szerepen kívüli (SzK) helyzetekkel. A színház egyez-

34 A való életbeli játék kidolgozott szabályait és nemzetségeit leírja Rein-
Hagen, M.: Vampire the masquerade. Clarkston, GA, 1992, White Wolf Game 
Studio. 
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ménye szerint a játékosoknak minden SzK megjegyzést dupla zá
rójelbe kell tenniük, ám többen elmondták, hogy sok résztvevő 
nincs sem SzK, sem SzB. Valamilyen köztes állapotban vannak, 
egy képzelt szerepet játszva: mintha az az ő valódi énjük lenne, s 
ezért meglehetősen komolyan veszik a vámpírháborúkat, gyilkos
ságokat és a bosszú titkos terveit. Miként az egyik vámpírjátékos 
megfogalmazta: „Sokan a játékot önmaguktól teljesen elkülönül
ten kezelik, ám a legtöbben egyszerűen nem tudunk ellenállni an
nak, hogy a saját személyiségünket belevigyük a szereplőbe." 

„Hazugság nélkül az emberiség elpusztulna kétségbeesésében 
és unalmában" - írta Anatole France az 1920-as években. Ha ez 
igaz, és a hazugság izgalmat és élvezetet hoz az életünkbe, máris 
egy újabb magyarázatot találtunk az internet vonzerejére. Az 
online világ jellegzetességei a szerepjáték, a félrevezetés, a féliga
zságok és túlzások tömegét eredményezik, részben azért, mert a 
névtelenség, a képi és hangjelzések hiánya ezt megengedi, rész
ben pedig mert a háló elszigetel bennünket a következmények
től. Ha a hálón nem vagyunk is teljesen névtelenek, a fizikai tá
volság és a kezdetleges szintű társas jelenlét gátlástalanabbá tesz 
bennünket, kevésbé vagyunk leleplezhetők, s egy kissé felszaba
dulunk felettes énünk hatalma alól. 

A hazugságmintázatok pszichológiai kutatása szerint az embe
riséget nem fenyegeti pusztulás. Egy vizsgálatban főiskolások át
lagosan napi két hazugságról számoltak be. A főiskola után egy 
kissé megkomolyodtak, de még mindig napi egy hazugságot val
lottak be. Némelyik ártatlan füllentés volt csupán, hogy ne sért
senek meg másokat; olykor azonban a saját érdekükben hazud
tak, hogy jobb benyomást keltsenek.35 Mivel a hazugság nem el
fogadott viselkedés, sejthetjük, hogy a vizsgált személyek nem 
voltak teljesen őszinték, s talán kevesebb egy napra jutó hazugsá
got vallottak be a ténylegesnél. Talán a motivált felejtésnek is ál
dozatul estek: az énképünk szempontjából könnyebb, ha hagy
juk, hogy vétségeink emléke a múlt homályába vesszen. 

A megtévesztés számos formában előfordulhat. Viszonylag jó
indulatú formája a szerepjáték, amikor szándékosan komédiá-

35 DePaulo, B. M., Kashy, D. A., Kirdenol, S. E., Wyer, M. M. et al.: Lying 
in everyday life. Journal of Personality and Social Psychology, 70 (5) (1996) 
979-995. p. 
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zunk, másvalaki szerepét játsszuk, és új személyiséget öltünk ma
gunkra. Húshagyó kedden36 felölthetjük Don Juan maszkját és 
fekete köpenyét, s átmenetileg megszabadulhatunk gátlásossá
gunktól a nőkkel szemben. Az online vámpírklubban tagjai lehe
tünk egy torreádorklánnak, vagy felvehetjük az elvadult Nosferatu 
képét, akinek groteszk, állatszerű megjelenése még a legtolerán-
sabb vámpírokat is zavarba ejti. A hazugság ezen formájának lé
nyege az (feltéve, hogy el tudjuk különíteni az SzB és az SzK álla
potokat), hogy mindenki tudja: ez csak álarc, s az egész nem 
egyéb ártalmatlan szórakozásnál. A jelmezbálnak magának is meg
vannak azonban a nagyon szigorú játékszabályai, amelyeket az 
életben nagyon korán megtanulunk. 

A szerepjáték kezdetei 

A szerepjáték, mint a játék egy fajtája a kisgyerekeknél a második 
életévük előtt jelenik meg. Az iskoláskor előtti évek a fantázia- és 
szimbolikus játékok aranykora, amikor a gyerekek lepedőkből 
Superman-köpenyt, székekből erődítményt, a mosdóból rejtett 
veszélyekkel és kincsekkel teli titkos barlangot készítenek. Szin
te minden tárgy lehetséges kellék színházi arzenáljukban, s az 
élénk képzelettel megáldott gyerekek a legközönségesebb ház
tartási eszközöket is egzotikus használati móddal ruházzák fel. 

Amikor több gyerek vesz részt a szerepjátékban, megjelenik 
egy sajátos kultúra, amely nagyon szigorú szabályokat tartalmaz 
arra nézvést, hogyan lehet belépni a játékba, fenntartani az illú
ziót, majd kilépni a játékból. Holly Giffin doktori kutatásában 
ezeket a szerepjátékfajtákat vizsgálva, megfigyelt valami külö
nösen fontosat, amit az illúzió fenntartása szabályának nevez.37 

A játékosoktól elvárják, hogy ne essenek ki a szerepükből és ne 
tegyenek utalást arra, hogy a színpad csak színpad, vagy hogy 

36 Egyes helyeken, például New Orleansban és Párizsban ezt a napot karnevál-
lal ünneplik. (A ford.) 

37 Giffin, H.: The coordination of meaning in the creation of a shares ma-
ke-believe reality. In Retherton, I. (szerk.): Symbolic play. New York, 1984, 
Academic Press. 
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„mindez csak játék". Az illúziót fenn kell tartani: a szereptől ide
gen megjegyzések felbosszantják a többi játékost, mert meg
akasztják a fantázia szárnyalását és mérséklik erejét. Ha ki kell 
menniük a dolgukra, vagy haza kell menni ebédelni, a többiek el
várják, hogy a távozást a játék forgatókönyvéhez igazítsák, leg
alábbis amennyire ezt a képzeletük lehetővé teszi. 

Egy iskolai játszótéren lezajlott szociodráma-játék megmutat
ja, hogyan irányítják a cselekvést ezek a szabályok. A fantáziadús, 
ötéves Jackie a mászóka tetején botját mint távcsövet használta, s 
kisebbik játszótársa, Sid lentről elkiáltotta magát: „Hajó a látha
táron, kapitányi" Spontán módon, előzetes megbeszélés nélkül 
felgördült a kalózjáték függönye, és érvénybe léptek a némán, de 
világosan megértett játékszabályok. Sid felkapaszkodott a tetőre, 
átadott Jackie-nek egy papírt, mondván, „Itt a térkép, kapitány". 
Lentről egy másik fiú felkiabált: „Hé, én is játszani akarok!" 
Jackie rá se hederített a jövevényre, bár távcsövét rá irányította, 
és közölte [Síddel]: „Ellenséges kalózhajó közeledik. Fegyverbe, 
emberek!" A betolakodónak nem volt szüksége több jelzésre, 
hogy lássa, SzK-belépésével megsértette az illúzió fenntartásának 
szabályát, s ügyesen átkapcsolt a fosztogató kalóz ellenséges sze
repére. Később, amikor megszólalt a termekbe szólító csengő, a 
játékosok olyan elegánsan vezették le a jelenetet, ahogy csak le
hetett: „Kékszakáll, legközelebb vízbe dobunk!" - kiabálták, és a 
kalózfelszerelést berakták a hinta alá. Abbahagyták a játékot, és 
beálltak a sorba. 

Az a világos határ, amelyet egy ilyen játékban a gyerekek meg
próbálnak megvonni, sajátos körvonalat ad a kitalált világnak a 
valóság keretein belül. Miután átlépték a szerepjáték határát, 
már egy másik világban vannak, ahol új szabályok érvényesek. A 
szabályok ugyanolyan igényeket támasztanak, mint a való életbe-
liek, olykor még komolyabbakat is, s ezek védik meg a játékot a 
külvilág eseményeinek behatolásától. 

Az öt-hat éves gyerekeket már kevéssé érdeklik a részletesen 
kidolgozott szerepjátékok, inkább más játékformákat választa
nak. Sokkal inkább foglalkoztatják őket például a készségjátékok, 
s azok a lehetőségek, amikor egymással versenghetnek anélkül, 
hogy elhagynák a való életbeli önazonosságukat. E játékoknak 
ugyanolyan szigorúak a szabályaik, a rögtönzött fantázia- és sze
repjáték azonban, amely olyan gyakori a kisgyerekeknél, szinte 
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teljesen eltűnik középiskolás korra. A serdülők más módon kísér
leteznek az identitásukkal, ám bizonyára nem játszanak kalóz-
csata-szociodrámát a matematika- és kémiaóra közt. 

Elmosódott határok az interneten 

A gyerekekhez hasonlóan mi is könnyedén alkalmazzuk az illúzió 
fenntartásának szabályát és egyéb megszorításokat, amelyek a 
szerepjátékokra vonatkoznak. Az interneten az a konkrét fal, 
amely a valóság keretét a szerepjátékétól elválasztja, vékony, át
járható hártyává válik. Csak bizonytalanul értjük még az inter
neten a Giffin leírta szigorú szabályokat, amelyeket a gyerekek 
megegyezéssel elfogadnak, hogy meghatározzák a való élet és az 
óvodai szerepjáték határát. Ezek a szabályok néha világosak, vagy 
legalábbis annak látszanak, máskor azonban a határok nagymér
tékben elmosódnak. 

Világosak a határok például, amikor a többfelhasználós játé
kokban a játékosokat szigorúan figyelmeztetik, hogy mindig ma
radjanak benne a szerepükben. Egy játékos választhatja a harcos 
szerepét, és a kalandot sok erőponttal kezdheti, ekkor viszont ke
vés bölcsesség-, lélek- és ügyességponttal rendelkezik. A játék 
maga irányítja a játékosokat bizonyos viselkedésminták felé, a sa
ját választásuk alapján, és bárkitől, aki harcost választ, nemcsak 
elvárják, hogy a szerepnek megfelelően viselkedjék, hanem ő 
maga is ez irányba mozdul majd el a szerep lehetőségeinél fogva. 

Más helyzetekben a határok sokkal átjárhatóbbak, és a résztve
vők könnyebben mozognak a környezet valós és nem valós kere
tei között. A Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói, akik a szinkrón 
csevegőüléseket vizsgálták, leírtak egy nagyon bonyodalmas pél
dát, amelyben a résztvevők könnyedén mozogtak a két világ 
közt.38 Lucia Ruedenberg-Wright, az egyik kutató, a Lucia bece
nevet használta a csevegőcsatornában, és kapcsolatba lépett Vi
harral, a rendszer kezelőjével. Vihar először a csatornanevekkel 

38 Danet, B., Ruedenberg-Wright, L. és Rosenbaum-Tamari, Y.: Hmmm... 
Where's that smoke coming from? Writing, play and performance on Internet 
relay chat. Journal of Computer-Mediated Communication [Online] 2 (4) (1997). 
Elérhető: http://jcmc.mscc.huji.ac.il/vol2/issue4/danet.html [1998. május 20.]. 
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játszott, és meghívta Luciát, hogy csatlakozzék hozzá olyan tréfás 
nevű csatornákban, mint -), /, +fanknass, +ssanknaf [fanknass 
visszafelé írva], vagy +fu. Vihar leírást ad a csatornához, amely 
végül is a játék helye lesz: * * *A téma: ssssssssss hmmmmm hon
nan jön ez a füst? +fu. 

Lucia belép a +fu csatornába, s egy percen belül többen is 
csatlakoznak hozzájuk. Karig, Jah, Rikitiki és mások véletlenül 
találták meg a +fu csatornát, és beruccantak. A csatorna leírása 
sugallta szerepjáték elkezdődik. 

Vihar átad Luciának egy jointot, és Kang hozzáteszi: „ez egy 
kicsit kéccséges mi?:-)", szándékosan hibásan írva a „kétséges" 
szót, hogy szerepben maradjon. Néhány hozzászólás után Vihar 
játszani kezd a billentyűzettel, hogy az ASCII karakterkészlet 
korlátait figyelembe véve eljátssza a marihuánapartit. Először a 
„:-Q"-t használja, egy jointot szívó embert ábrázolva, majd egy : | 
jelet, hogy mutassa, az ember összezárja a száját, hogy a füstöt 
benntartsa a tüdejében. Végül egy teljes forgatókönyvet alkot, 
amely az alábbi szimbólumokkal azt mondja, hogy szív a jointból, 
belélegez kétszer, kiengedi a füstöt, és gyönyört érez: 

\ :-Q :-| :-| :\ :\sssss :-) 

A szabályok, amelyek ezt az IRC előadást vezérelték, fogalmilag 
hasonlóak azokhoz, amelyek az óvodás szerepjátékot irányítják, 
bár nyilván sokkal bonyolultabbak. Ez a szerepjáték óriási találé
konyságot igényelt, hogy az illúziót fenntartsák, bár a kritériu
mok szigorúak voltak. Bárkinek, aki csatlakozott a csatornához, 
úgy kellett tennie, mintha el lenne szállva, s az összes találékony
ságát mozgósítania kellett, hogy ezt ki tudja fejezni. 

A kutatók nem pusztán két - valós és a nem valós - keretet 
azonosítottak, hanem egyenesen ötöt. Az első a való élet volt, 
amely ugyanaz, mint az óvodások esetében. A második a „ját
szunk IRC-t", amelyet a csökkent felelősségre vonhatóság jelle
mez, továbbá, hogy a szereplők hajlamosak szinte bármiről be
szélni. Az erre a keretre vonatkozó szabályokat nem írták ponto
san körül, és nem is egyeztek meg róluk, mint ahogy az óvodások 
a kalóz-szerepjátékban, így a félreértések gyakoriak. Néha a be
szélgetés komoly, néha játékos, néha megtévesztő és csalóka, és 
gyakran nehéz megmondani, melyik szereplő kicsoda. 
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A harmadik keret a „Bulizzunk". Ilyenkor a játékosok flörtölni 
kezdenek, szójátékokat találnak ki, a metaüzenetük pedig az, 
hogy azért vagyunk itt, hogy jól érezzük magunkat. Semmi ko
moly. Ez az, amikor Vihar a csatornanevekkel kísérletezik, és ál
landóan változtatja őket. Lucia képtelen elég gyorsan gépelni, 
hogy egyáltalán csatlakozzék hozzá. 

„Tegyünk úgy, mintha..." a negyedik keret témája, és szabályo
kat szab meg a marihuánaszívás mesteri imitálására. A játékosok 
néha még visszacsúsznak a való életbe, vagy a „bulizzunk"-hoz, 
bár bizonyos szabályok már megjelennek ebben a csevegőülés
ben, amelyek azt kívánják, hogy a játékosok csatlakozzanak a sze
repjátékhoz. Végül az „előadás" ötödik kerete kezdődik. Vihar és 
Kang a marihuánaszívás imitálásával kísérletezik a billentyűze
ten, ami Vihar ASCII karakter-előadásával éri el csúcspontját. 
Lucia, a közönség gratulál az előadónak a korlátozott eszközökkel 
elért művészi hatásért. 

Az internet lehetőséget nyújt rá, hogy olyan könnyed szerepjá
tékokban vegyünk részt, amelyek a való életben nem működné
nek jól. Ennek a játékformának azonban kellemetlen oldala le
het, hogy a való élet és a szerepjáték közti határvonal néha zava
ros, s nem mindig érti meg vagy ért vele egyet mindenki. A gye
rekek kalózjátékával ellentétben az internetes szerepjátékok 
résztvevői nem tudhatják, mik a szabályok, vagy a szereplők mi
kor lépnek át egyik keretből a másikba. 

Vegyük például a „Játsszunk IRC-t" keretet. Amint azt egy 
előző fejezetben említettem, a társas csevegők folyamatosan két 
kérdésnek vannak kitéve: „Férfi vagy-e vagy nő?", illetve „Hány 
éves vagy?" Az emberek akkor is gyakran kérdezősködnek, ha a 
becenév sugallja a nemet. A csevegőülés egy korábbi pontján Kang 
azt mondta Luciának „lucia=nő, ha jól gyanítom?" Később 
Kang stratégiailag puhatolózik, hogy megtudja Lucia korát, elő
ször kisbetűkkel, majd kissé később nagybetűkkel: 

<Kang> Akkor Lucia régóta egyedülálló? 
<Kang> AKKOR LUCIA RÉGÓTA EGYEDÜLÁLLÓ? 

Lucia végül válaszol: „EGÉSZ ÉLETEMBEN EGYEDÜLÁLLÓ", tartóz
kodóan eltérítve a kérdést. Kang közvetlenebbül vág vissza: „az 
életed eddig mennyi volt?", de Lucia figyelmen kívül hagyja a 
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kérdést. Persze lehetne férfi, és válaszolhatna bármit a korára vo
natkozó kérdésre. Amíg Kang azt gondolta, hogy a „Játszunk 
IRC-t" keretben vannak, Lucia könnyedén átugorhatott volna a 
„Tegyünk úgy, mintha..." keretbe, és bármit válaszolhatott volna. 

Az alapvető probléma az internet társas szabályainak megérté
sével kapcsolatos, és azzal, hogy ugyanazok a szabályok érvénye
sek-e itt is, mint a való életben vagy a gyerekek játékában, esetleg 
valahol a kettő között - vagy teljesen mások? Ha mindenki szere
pet játszik, s ezt mindenki tudja is, akkor nincs probléma. Azon
ban mi történik, amikor átlépünk a szerepjátékkeretbe, ahol az 
online személyiségünk kifejezetten különbözik a való életbeli ön
magunktól, de mások nem lépnek át velünk együtt? Ilyenkor a 
szerepjáték lassan átváltozik a megtévesztés kevésbé jóindulatú 
formáivá. 

A szerepjáték veszélyes területei 

Elfogadható-e a nemek cseréje és a „szerepjáték" az ellenkező 
nem öltözetében a hálón? Kényelmesen érezzük-e magunkat az
zal a gondolattal, hogy egyesek intim online viszonyokat akarnak 
kialakítani, s ily módon megtévesztettük őket? Mit gondolunk 
egy serdülő fiúról, aki harmincasnak adja ki magát? Vagy egy 
nyolcvanasról, aki a huszonévesek szerepét játssza, hogy ismét fia
talnak érezze magát? Megengedhető-e, hogy egy segítő csoport
ban azt sugalljuk: drogfüggők vagyunk, amikor valójában a drog-
függést kutatjuk? Küldenénk-e hosszú vallomásokat, amelyek
ben nincs egy igaz szó sem, csak hogy felélénkítsük a társalgást, és 
lássuk a reakciókat? Világos, hogy az illúzió fenntartásának szabá
lya, amely a gyerekek szerepjátékát alakítja, formázza és szervezi, 
nagyon bizonytalan a hálón. 

A nemcsere a szerepjátékok egyik olyan tulajdonsága, amely az 
internethasználókat két táborba osztja. Elizabeth Reid például 
nagyon különböző és szenvedélyes nézőpontokat fedezett fel az 
ilyen tevékenységről MUD-játékosok körében.39 Egyes résztve-

39 Reid, E.: Virtual worlds: Culture and imagination. In Jones, S. (szerk.): 
Cybersociety: Computer-mediated communication and community. Thousand 
Oaks, CA, 1995, Sage Publications, Inc., 164-183. p. 
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vők úgy érezték, hogy a nemcsere egyértelmű erkölcsi vétség, 
amely megvetendő és romlott. Az egyik játékos azt mondta: „Ha 
élvezed, hogy nőnek adod ki magad, öltözz fel, és menj el valami 
San Franciscó-i klubba, ahol szeretik a perverzeket - csak ne 
mászkálj itt, és csapd be az embereket." Ez a reakció különösen 
jellemző, mert a MUD maga jelentősen támogatja a szerepjáté
kot, és az emberek fura leírásokat adnak magukról, amint azt az 
előző fejezetben említettem. Egy játékos lehet manó, gyík, 3 mé
teres amazon vagy vad mocsári róka. Sokan, akik az ilyen fantasz
tikus bemutatkozásokat elfogadják, komolyan tiltakoznak, ha 
más neműnek próbáljuk meg kiadni magunkat. Szerintük az 
online kommunikáció keretében meg kell engedni bármifajta 
szerepjátékot, de meg kell húzni a határt a nemi megtévesztés
nél. A való élet és az online élet kereteinek sajátságos szerkezete 
és a köztük lévő határ nagyon szigorú ebben a tekintetben. 

Egy másik játékos amellett érvel, hogy a férfi, aki nőnek adja ki 
magát, nem feltétlenül perverz, hanem „csal", és más módon sér
ti meg a szabályokat. Egy MUD-kezelő egy bostoni kiszolgálón 
működő fantasy szerepjátékban megmutatta nekem a rendszer-
statisztikát, amely a bejegyzett játékosok nemi szerepeit összesí
tette. Mindössze 25 százalékuk volt női megjelenésű: ezek a játé
kosok több figyelmet és önzetlenséget kaptak tanácsok és aján
dékok formájában, ám időnként több zaklatásban is volt részük. 
A rendszergazda azt is tudta, hogy a női megjelenésű játékosok 
egy jó része valójában férfi. Az adatokból, amit a játékosok - sze
replőt kérve - bizalmasan megküldenek neki, úgy becsülte, hogy 
valójában mindössze 15 százalékuk nő, a többiek nemet cserél
tek, hogy így kapjanak több segítséget a játékban, hogy a rejtélye
ket gyorsabban megoldhassák. 

Egyes férfiak azért választanak női szerepet, hogy megtudjanak 
valamit arról, milyen lehet nőnek lenni, bár nem számolnak a kö
vetkezményekkel, amelyeket a megtévesztés okozhat. Steve Sil-
berman, a Wired magazin egyik munkatársa „Rose"-nak adta ki 
magát egy csevegőszobában, bár ezt gyalázatosan tisztességtelen
nek érezte.40 Az első leckét akkor kapta, amikor egyik üzenet ér
kezett a másik után, olyan emberektől, akik férfi szerepében még 

40 Silberman, S.: A rose is not always a rose. (1995) Elérhető: http://www. 
Packet.com/packet/silberman/nc_today.html [1998. május 20.]. 
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nem törődtek vele. Egyes üzenetek barátságosak voltak, mások 
ugratók, néhány pedig illetlen, durva és zaklató. Silberman azt 
mondta: „Megrázott, hogy a kéretlen férfiúi rajongás milyen 
gyorsan csap át erőszakba." Leállt beszélgetni „Adammal", egy 
színésszel, aki megosztotta vele a költészet iránti szeretetét, amit 
Rose saját online leírásába is belevett, s egyre személyesebb, bi
zalmasabb információkat közölt magáról. Amikor Adam belesze
retett, s azt javasolta, hogy a való életben is találkozzanak, Silber
man őszintén megbánva az árulást és megtévesztést, bevallotta 
valódi nemét. 

A háló szabályai: online kezelési kézikönyv emberi lények szá
mára című mulatságos kötetben a szerzők, Thomas Mandel és 
Gerard Van der Leun 250 oldalnyi szilárd és rendíthetetlen sza
bályt kínálnak az online viselkedésre.41 Különös, hogy nincs sok 
mondanivalójuk a nemcseréről, kivéve a következő rejtélyes 
megjegyzést: „Megváltoztathatod szexuális irányultságodat vagy 
nemedet. Szándékosan vagy csak a szórakozás kedvéért. De ké
szülj fel a következményekre." A téma elhanyagolása azért is kü
lönös, mert Tom Mandel volt az egyik célpontja egy hírhedt 
nemcserélőnek a WELL-en, a San Francisco környékén működő 
egyik online számítógépfórumon. Mark Ethan Smith, aki a való 
életben középkorú nő, addig gúnyolódott Mandelen, elnyomó 
szexistának bélyegezve őt, amíg csípős és személyeskedő táma
dásai hozzáférésének felfüggesztéséhez nem vezettek.42 

Egy széles körben nyilvánosságra hozott, hírhedt történet az 
online nemcseréről a Joan/Alex rémképhez, vagy más néven az 
„elektronikus szerető esetéhez" kapcsolódik.43 Alex New York-i 
pszichiáter volt, aki a Shrink, Inc. becenevet használta, amikor a 

41 Mandel, T. - Van der Leun, G.: Rules of the Net: On-line operating 
instructions for human beings. New York, 1996, Hyperion. 

42 Smith nem próbálta titokban tartani a valódi nemét, bár azt követelte a töb
biektől, hogy politikai okokból uramnak szólítsák őt. Hafner, K.: The epic saga of 
The Well. Wired, 1997, május. 

43 Van Gelder, L.: The strange case of the electronic lover. In Dunlop, Ch. -
Kling, R. (szerk.): Computerization and controversy: Value conflicts and social 
choices. New York, 1991, Academic Press. Sherry Turkle, az MIT szociológia és 
tudomány professzora „az elektronikus szerető esete" legendagyűjtemény egy 
másik változatáról számolt be: Turkle, S.: Life on the screen: Identity in the age of 
the Internet. New York, 1995, Simon & Schuster. 
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CompuServe-en csevegett, és online beszélgetéseket kezdett 
nőkkel, akik őt pszichiáternőnek gondolták. A beszélgetések köz
vetlenségétől és intimitásától indíttatva, amelyekben őt nőnek 
vélték, Alex „Joan"-ként kezdett bejelentkezni, s megalkotott 
egy kidolgozott és részletes személyt az új becenevéhez. Joan 
csúnya volt és testi hibás, ám az eltökélt nő példájává vált, aki le
győz minden akadályt, hogy kapcsolatokat létesítsen, és felülke
rekedjék testi fogyatékosságán. A nők tömegei akartak Joannal 
csevegni, s néhányan kipróbálták a leszbikus hálószexet is, ám 
amikor a legcéltudatosabb közülük ragaszkodott ahhoz, hogy sze
mélyesen is találkozzanak, Alexnek be kellett fejeznie a játékot. 
Először utalt arra, hogy súlyosan beteg, és kórházba kell vonulnia 
- ahol megírhatta volna Joan halálát. Balszerencséjére túl hamar 
leleplezték, mivel a történetbe beleszőtt néhány hatásos részle
tet a hellyel és az idővel kapcsolatban. Az online barátok, akik vi
rágot akartak küldeni és együttérzésüket kifejezni, felfedezték, 
hogy Joan valójában nem is ment be a kórházba. 

Alex megtévesztő viselkedése nagy felháborodást keltett, ám 
az elárultság érzése összetett és sokféle volt. Egyesek eleve hara
gudtak mindenféle nemi megtévesztés miatt, míg mások kevésbé 
törődtek az online nemcserével, de sértette őket a gondolat, 
hogy Alex az online „ Joan" személye mögé bújt, hogy intim feltá-
rulkozásokat hallgasson nőktől, sőt közvetve a leszbikusságot is 
megtapasztalja. A többség, bár nem mindenki, egyetértett azzal, 
hogy Alex eljátszotta a bizalmat, abban azonban nem értettek 
teljesen egyet, mifajta bizalom is volt ez, illetve hogy viselkedése 
miért bántott meg annyi embert. A játék a játékban sokféle prob
lémát okozhat, ha mások nem tudják, milyen keretben műkö
dünk. 

Az online közösség, különös módon, sokkal nagyvonalúbb a 
magukat férfinak kiadó nők iránt, és az internethasználók ritkáb
ban tartják gyalázatosnak az ilyenfajta nemi megtévesztést. Hogy 
hány nő teszi ezt meg, nem tudjuk pontosan, bár a MUD-rend-
szergazdák arról számolnak be, hogy a nők nemcseréje sokkal rit
kább, mint a férfiaké. A nők sokkal gyakrabban választanak sem
leges nemet, főleg azért, hogy elkerüljék az online zaklatást. 

A nemcsere vagy bármilyen szándékos demográfiai eltérés a 
valódi énünk és az online személyünk között gondolható szeszé
lyes szerepjátéknak vagy megrögzött hazudozásnak is. Olyan 
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könnyen eltúlozható vagy meghamisítható az, amit online tárunk 
fel magunkról másoknak, hogy ez a környezet könnyen kísérlete
zésre csábít. 

Identitáskísérlet az internet laboratóriumában 

Amikor jellegzetességeinket az interneten megváltoztatjuk - még 
az olyan alapvetőeket is, mint a kor, rassz vagy nem -, nem hazu-
dozóként vagy szélhámosként gondolunk magunkra. Silberman-
hoz hasonlóan sokkal inkább kutatónak vagy kísérletezőnek érez
zük magunkat. Játszunk az identitásunkkal, és különböző kalapo
kat próbálunk fel, hogy lássuk, milyen érzés viselni őket, s hogy 
mások hogyan reagálnak ránk. Bár a megtévesztés szándéka lé
nyegi összetevője ennek a folyamatnak, nem teljesen ugyanaz, 
mint amikor valaki személyes haszon reményében csap be má
sokat. 

A kísérletezgetés az identitásokkal életünk fontos része, s azok 
az identitásválságok, amelyeket különösen fiatalkorunkban élünk 
át, személyiségfejlődésünk fontos állomásai. Ez a felfedezés nem 
zárul le a serdülőkorban, ahogyan azt sokan feltételezik. Különö
sen a rohanó tempójú ipari országokban, ahol bőségesek és gyor
san változnak az életstílus- és a karrierlehetőségek, sokan újra 
meg újra megkérdőjelezzük értékeinket és hiteinket, majd újra 
kialakítunk egy szilárd életcélrendszert. Ez a változó mintázat 
MMMM-ként ismert. A betűszó a moratórium/megvalósítás/ 
moratórium/megvalósítás szavakból származik.44 A ciklus mora
tórium szakaszában önbizalomhiányban szenvedünk, és bizony
talanok vagyunk afelől, kik is vagyunk és mit kezdjünk az éle
tünkkel. Miután a dolgokat elrendeztük, újra megteremtjük szi
lárd identitásunkat, ekkor már az én egy mélyebb érzetével. 

Az interneten sokszorosára nőhetnek annak lehetőségei, hogy 
megismételjük az MMMM-ciklusokat, vagy megrekedjünk a fel
függesztett moratórium stádiumában. Minden este újra beléphe
tünk a moratórium állapotába, kísérletezhetünk identitásunkkal, 
amihez serdülőkorunkban nem jutottunk hozzá, illetve aminek 

44 Archer, S. L.: The status of identity: Reflections on the need for inter-
vention. Journal of Adolescence, 12 (1989) 345-359. p. 
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határt szabtak a körülmények vagy a fizika alapvető törvényei. 
Feliratkozhatunk egy filozófiai levelezőlistára, és értekezhetünk 
Descartes-ról, viselkedhetünk professzorként vagy egy hegyi 
kunyhó remetéjeként. Csatlakozhatunk egy IRC-csevegéshez, 
hogy melegekkel beszélgessünk, s mindez sokkal egyszerűbb, mint 
belépni egy melegbárba. A hírcsoportokat elárasztják az éles poli
tikai viták, amelyekbe bármelyik oldalon bekapcsolódhatunk, 
kedvünk szerint. Vallomásokat küldhetünk elképzelt gyerekkori 
bántalmazásainkról segítő csoportoknak, vagy akár álöngyilkossági 
üzeneteket az alt.suicide (alt.ongyilkossag) listára. A lehetőségek 
végtelenek, s egyesek számára különösen csábítóak. Annak esélye, 
hogy megtapasztaljuk ezen alternatív identitások némelyikét, kü
lönösen azokat, amelyeket a való életben szinte lehetetlen volna 
kipróbálni, túl vonzó lehet ahhoz, hogy ne vegyünk róla tudomást. 

A való élet és az internet MMMM-mintázatának fontos kü
lönbsége a tempón túl a következményben rejlik. Ha egy új iden
titással kísérletezünk a hálón, és a talaj kezd égni a talpunk alatt, 
vagy a következményeket már nem tudjuk kézben tartani, egy
szerűen lekapcsolódhatunk. Silbermannal ellentétben a legtöb
ben, akik önmaguktól egészen eltérő szerepet játszanak az inter
neten, ezt valószínűleg nem fogják bevallani. Ha megunják a játé
kot vagy megérzik a gyanakvást, egyszerűen eltűnnek. Több ezer 
csoport van még, amelyhez csatlakozhatnak, ahol mit sem tud
nak az előző kísérletről. A való életbeli helyzetekből nem vonul
hatunk vissza ilyen könnyen. Ha egy bandához csapódunk, vagy 
tüntetőkkel tartunk, nem ilyen egyszerű megszabadulni ezektől 
az identitáskísérletektől. Esetleg egy tetoválással, priusszal gaz
dagabban vagy drogfüggőként kerülünk ki a helyzetből. Ha egy 
házasembert melegbárban látnak, nehéz lesz a pletykákat elhall
gattatni. A való életben a következmények behatárolják kísérle
teinket, ám az interneten mindez sokkal egyszerűbb. 

Az internet egyfajta identitáslaboratórium, amely telis-tele 
van kellékekkel, közönséggel és játékosokkal személyiségkísérle
tünkhöz. Bár sokan közel maradnak otthoni énjükhöz, s csak né
hány javítandó vonásukat, különösen az extroverziójukat reparál-
gatják, mások átugorják a benyomáskeltés és a megtévesztés de
markációs vonalát. Kapaszkodhatunk hitünkbe, hogy kísérletünk 
ártalmatlan szórakozás, ám a rászedett emberek laboratóriu
munkban nem biztos, hogy egyetértenek velünk. 
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A kísérlet áldozatai 

A szociálpszichológusok sokat tudnak a megtévesztő kísérletek
ről, mivel időnként maguk is alkalmazzák a megtévesztést kuta
tásaikban. Ezeket azonban szigorú szakmai normák szabályozzák, 
és bizottságok ellenőrzik, főleg annak érdekében, hogy a vizsgála
ti személyeket egyetlen kísérletben se érjék kedvezőtlen hatások 
s hogy a történtek után mindenről tájékoztassák őket. Hogy töb
bet tudjanak meg bizonyos emberi viselkedésekről, a kutatóknak 
nemigen van más választásuk, mint fedőtörténeteket kieszelni. A 
kísérlet valódi célját csak így tudják elrejteni, s elérni, hogy a vizs
gálati személyek a lehető legtermészetesebben viselkedjenek. A 
félrevezetés nélkül sokan megpróbálnának a kísérletvezetőnek 
kedvében járni, vagy úgy viselkedni, hogy jónak, erkölcsösnek és 
társadalmilag comme il faut-nak látsszanak. A kutatók szerencsé
jére az emberek igen hiszékenyek. Minden figyelmeztetés dacá
ra, miszerint „ne higgy el semmit, amit olvasol, s csak a. felét an
nak, amit látsz", hajlamosak vagyunk az érzékszerveink által fel
vett információt készpénznek tekinteni. Ha nem ezt tennénk, a 
világ valóban nagyon zűrzavaros hely lenne számunkra. 

Egyes megtévesztést alkalmazó kísérletek egyszerűen félreve
zetik a vizsgálati személyeket a kutatás valódi célja felől. Mások 
arra veszik rá őket, hogy higgyenek el magukról valamit, ami nem 
igaz, hogy megtudják, bizonyos nézetek vagy hiedelmek hogyan 
befolyásolják a viselkedésüket. Például megoldatnak velük né
hány könnyű feladatot, s azt mondják: „Gratulálok! Csak 10 szá
zalék tudta megoldani őket", hogy az önértékelésüket ezzel befo
lyásolják. De betehetik az embert az „alacsony önértékelésű cso
portba" is, ahol lehetetlen feladatokkal találja szembe magát, s 
azt mondják neki: „a főiskolai diákok 90 százaléka 5 percen belül 
megoldja ezeket a feladatokat. Legközelebb talán jobban fog 
teljesíteni." Miután felvilágosították őket, a kísérlet alanyai általá
ban csak nevetnek a megtévesztésen, és - hála a hiszékenységnek -
csak ritkán jelzik, hogy valami kezdettől fogva gyanús volt szá
mukra. 

A pszichológusok pengeélen táncolnak, amikor megtévesztés
sel élnek, hogy megtudják az igazságot az emberi viselkedésről, s 
ez vitatott kérdés a kutatók között is. Bár a normatívák, amelyek 
a kutatásokat irányítják, nagy igényeket támasztanak a vizsgálat-
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vezetővel szemben, nem mindig könnyű előre látni, hogyan hat 
valami a különféle emberekre. Az interneten ezzel szemben az 
amatőr megtévesztő kísérletezőnek nincs ilyen normatívája, s 
nincs megfelelő szakmai tudása sem, ami segítene megjósolni a 
lehetséges károkat. Még a jóindulatú internethasználó is, aki so
sem szándékozott bajt okozni másoknak, kerülhet olyan helyzet
be amelyben identitáskísérletei félresiklanak. 

Gondoljunk csak Adamre, Silberman nemcsere-kísérletének 
játékosára. Hogyan érzett vajon, amikor megtudta, hogy férfinak 
udvarolt a hálón? Az első reakciója az volt: „Sejtettem." Bár per
sze nem lehetünk biztosak benne, számomra ez mégis valószínűt
lennek látszik, ha figyelembe vesszük természetes hiszékenysé-
günket. Akár voltak kétségei Adamnek Silberman valódi nemét 
illetően, akár nem, ez a kijelentés segített megóvni őt attól, hogy 
„hiszékeny baleknek" bélyegezzék, és segített megóvni az önér
tékelését. Az emberi emlékezet leleményes valami, s még ha 
Adam nem gyanakodott is semmire, nem volna nehéz számára 
egy kissé felülvizsgálni emlékeit, hogy utólagos tudásának megfe
leljenek. Az incidens hatására Adam talán aggódva elgondolkozik 
saját szexuális irányultságán. Hiszékenysége mindenképpen sú
lyos sérülést okozott neki, s talán nehezen alakít ki ismét szoros 
kapcsolatokat a hálón. A világ csalárd és álnok hellyé válik azok 
számára, akik csalásnak esnek áldozatul. Ha egyszer rászedsz, 
szégyelld magad, de ha másodszor is rá tudsz szedni, már én szé-
gyellhetem magam. 

Adam nagylelkűen megbocsátotta Silbermannak a szélhámos
ságot, jelezve, hogy sejtette a csalást, és tovább udvariaskodott. 
„Csalódott vagyok persze. De van valami nyilvánvalóan gyönyörű 
benned, amit megláttam, s aki egyszer szeretni fog, szintén meg
látja majd." Ez a nagylelkűség figyelemre méltó a fájdalmas megté-
vesztettség helyzetében, s nem kis hatást tett Steve Silbermanra. 
Mélyen megbánta, hogy visszaélt Adam bizalmával, s azt mond
ta, soha többet nem használ a hálón női álnevet. 
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A félrevezetés leleplezése a való életben és a hálón 

Az online identitáskísérletek szaporodásával az emberek az in
terneten készenlétbe helyezik a félrevezetés-felismerő detekto
raikat. A megtévesztést vizsgáló pszichológiai kutatások azonban 
azt mutatják, hogy többségünk gyengén ítéli meg a szavahihető
séget, s ez még az olyan szakemberekre is vonatkozik, amilyenek 
a rendőrök és vámellenőrök, akikről feltételezzük, hogy a mun
kájuk során szereznek némi gyakorlatot a csalás felismerésében. 
Például rendőröknek videofelvételeken igaz és megtévesztő állí
tásokat mutattak, s arra kérték őket, figyeljék az arckifejezést, a 
testmozgást, a gesztusokat és hanggal kapcsolatos jelzéseket, pél
dául a hangmagasságot vagy a tempót. A rendőrök a kijelentés 
igaz-hamis voltának kitalálásában még gyakorlással is alig teljesí
tettek jobban a véletlenszerűségnél. Ironikus módon azok téved
tek a legnagyobb valószínűséggel, akik a legbiztosabbak voltak 
ítéletükben, és a legmagabiztosabbak abban, hogy csapdába tud
ják csalni a hazugokat.45 

A nem túl biztató eredmények ellenére egyesek azért egészen 
sikeresek a félrevezetés leleplezésében, bár egyáltalán nem vilá
gos, milyen jelek alapján. A hazudozók nem használnak semmi
lyen egységes jelkészletet, mégis van néhány jellegzetesség, ami 
többször feltűnt a vizsgálatokban. Ilyenek például a túlkontrol
lált mozgások, a beszéd csökkent sebessége, a több szünet és a 
magasabb hanglejtés. Úgy tűnik, miközben hazudunk, összpon
tosítanunk kell, s az erőfeszítés részben csökkenti a normális em
beri kapcsolat spontaneitását. A pókerjátékosok, legalábbis azok, 
akik általában nyernek, sokáig tanulják partnereik félrevezető 
gesztusainak megfejtését. David Hayano azt találta, a legjobb já
tékos nagyon jól tudta, hogy néhány szigorú és biztos szabály jelzi 
azt a viselkedést, amelyet az emberek a hazugság közben használ
nak.46 A pókerszakértők ahelyett, hogy a megtévesztést leleplező 
receptkönyvekre hagyatkoznának, minden ellenfelüket külön-

45 Kohnken, G.: Training police officers to detect deceptive eye witness 
statements: does it work? Social Behavior, 2 (1987) 1-17. p. 

46 Hayano, D.: Dealing with chance: Self-deception and fantasy among gam-
blers. In Lockard, J. S. és Paulus, D. L. (szerk.): Self-deception: An adaptive 
mechanism? Englewood Cliffs, NJ, 1988, Prentice Hall. 
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külön elemezik, gyakran hosszú feljegyzést készítve egymás já
tékstílusáról és sajátosságairól. Elvben minden játékosnak van 
egy saját „árulkodó jelkészlete", amely leleplezi a blöfföt vagy a 
nyerő helyzetet, talán egy köhögés vagy egy árnyalatnyi mosoly 
révén. Persze a póker végtelen macska-egér játék, s a játékosok 
ellenárulkodó jelkészletet" eszelnek ki, amelytől azt remélik, 

hogy félrevezetik vele az ellenfelet. 
Gyakorlatilag valamennyi jelzés, amiből megpróbáljuk a félre

vezetést felismerni, nem verbális. A szünetek, a hangmagasság, 
az arckifejezés apró elcsúszásai, a túlkontrollált testmozgások 
azonban, mindaddig, amíg nem használunk interaktív videót, lát
hatatlanok az interneten. Ha szakértők volnánk is a hazugság fel
ismerésében - s persze többnyire nem vagyunk azok -, alaposan 
hátrányba kerülnénk a hálón. Az a tény, hogy olyan könnyű ha
zudni, majd megszökni - ameddig együtt tudunk élni a megté
vesztéseinkkel és a sérelemmel, amit másoknak okozhatunk -, az 
internet fontos jellemzője. 

Félrevezetés és gyanú: kállai kettős 

A félrevezetés tánca legalább két embert igényel: az egyik hazu
dik, a másik beveszi. Bár egyesek pusztán az előadást kívülről fi
gyelve pontosan meg tudják különböztetni az igazságot a hazug
ságtól, egy kissé jobbak vagyunk, ha lehetőségünk van kapcsolat
ba lépni - élőszóban táncolni - a csalóval. Ha feltámad a gyanúnk, 
talán mert a küldő túl alaposan kidolgozza a részleteket vagy ke
rüli a szemkontaktust, bizonyos stratégiai vizsgálatokba kezdünk. 
Legtöbbször nem akarjuk, hogy a táncpartnerünk megneszelje: 
sejtünk valamit - legalábbis eleinte még nem -, s így okosan el 
kell titkolnunk gyanúnkat. 

Judee Burgoon és munkatársai azt találták, hogy ez a tánc: a 
mozdulatok, ellenmozdulatok, cselek és hárítások rendszere hi
hetetlenül összetett; a sémák nem egyszerűek.47 Lefolytattak né-

47 Burgoon, J. K., Buller, D. B., Guerrero, L. K., Wallid, A. A. és Feldman, C. 
M.: Interpersonal deception: XII. Information management dimensions under-
lying deceptive and truthful messages. Communication monographs, 63 (1996) 
50-69. p. 
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hány kísérletet, amelyekben egy beszélgető pár mindkét tagjának 
a partner szavahihetőségét megkérdőjelező információt adtak. 
Amint azt elvárhatjuk, a kísérleti személyek nem voltak nagyon 
eredményesek a valódi megtévesztés felismerésében, azt azon
ban biztosan észrevették, amikor partnerük gyanút fogott a félre
vezető információ miatt. A gyanakvó embernek, miközben bizo
nyítékot próbál szerezni arra, hogy becsapják, nehéz elrejtenie 
gondolatait. Amikor el akarja titkolni érzéseit, többet mosolyog, 
bólogat, több szemkontaktust használ, és igyekszik elnyomni az 
idegesség árulkodó jeleit, például az ujjal dobolást és a haj csavar-
gatását. A kísérleti személyek nem tudták elég hatékonyan lep
lezni érzelmeiket. A próbálkozást, hogy álcázzák gyanújukat, el
mosta a hangjukban hallható nyugtalanság. Beszédük szaggatott 
volt, hanghordozásuk ideges, és társuk nem tudta mindezt nem 
észrevenni. A gyanakvást, úgy tűnik, nagyon nehéz elrejteni. 

Az interneten lehetőségünk van, hogy táncoljunk partnereinkkel, 
bár ez többnyire gépelt szövegben történik. A kommunikációs csa
tornákból hiányzik minden nem verbális jelzés, amit arra használ
hatnánk, talán helytelenül, hogy felismerjük a megtévesztést vagy a 
gyanút, s hiányuk mintha megnehezítené, hogy mi magunk lelep
lezzük a csalást, vagy észrevegyük, amikor mi keveredünk gyanúba 
szavaink miatt. Nem látunk túlkontrollált, mozgó kezeket, s nem 
halljuk a tétovázó szüneteket vagy a hangmagasság változását. 

A vizuális és hangjelzések nélkül létezik-e bármilyen módja, 
hogy megállapítsuk valakinek a szavahihetőségét pusztán az On
line kapcsolatból? Adam egyáltalán gyaníthatott-e bármit is? És 
ha igen, Silberman észrevehette-e? Burgoon és munkatársai azt 
találták, hogy az emberek a nem verbális jelzésekre támaszkod
tak leginkább, de az üzenet tartalma is játszott némi szerepet. A 
szavahihető személyek felismerhetően kissé másként használták 
a szavakat, mint a nem szavahihetők. Szóhasználatuk közvetle
nebb, világosabb, egyénibb és tárgyszerűbb volt. Általánosságban 
ezek azok a jellegzetességek, amelyeket arra használunk, hogy a 
nyomtatásban megjelenő üzenet hitelességét megítéljük, s ame
lyek alapján eldöntjük, szavazzunk-e egy jelöltre, megvegyünk-e 
egy terméket, vagy képviseljünk-e egy ügyet. Lehetséges, hogy az 
internethasználó, aki begépelt szövegével félrevezet valakit, gya
nút kelt kitérő és közvetett válaszaival, s végül talán Adam is gyana
kodni kezdett, hogy valami nincs rendben. 
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Sztereotípiánk arról, hogyan kellene az embereknek viselked
niük, ugyancsak támogathatják gyanakvásunkat, ami a szavahihe
tőséget és a megtévesztést illeti az interneten. Ezek a sztereotípi
ák kezdetlegesek, ám mint arról egy korábbi fejezetben már volt 
szó, kognitív gazdaságosságra törekszünk, s a sztereotípiák és ka
tegóriák használata időt takarít meg nekünk. Többnyire azt vár
juk el, hogy az emberek, ha ismerjük korukat, nemüket, foglalko
zásukat, rasszukat és státusukat, számunkra megjósolható mó
don viselkednek majd. Úgy véljük például, hogy a serdülők sok 
szlenget használnak, s ha valaki nem így tesz egy serdülőknek szó
ló csevegőszobában, gyanúba keveredik. Ha valaki gyakran írja le 
a szövegében: „nagyon sirály", gyanakodhatunk, nem kiskorú-e 
valójában, bár azt állította magáról, hogy idősebb. Úgy gondol
juk, hogy a nők érzelmesebbek a férfiaknál, és gyanút kelthet 
bennünk az a férfinevű szereplő, aki bőségesen használ emotiko-
nokat. A nemekkel kapcsolatos sztereotípiák különösen bosszan
tóak lehetnek egy nő számára egy MUD-on. Nancy Deuel a nemi 
kapcsolatokat vizsgálta egy MUD-on, és az egyik résztvevőt idéz
te, aki azt mondta: „Úgy látom, ha egy női szereplő egy kicsit is 
intelligensnek mutatkozik, azt hiszik róla, hogy valójában férfi. 
Ha felháborítóan flörtöl és »malac leírása van, ugyancsak azt 
fogják hinni róla, hogy igazából férfi."48 

A sztereotípiák gyenge mankók, ám a kísérletezés könnyedsé
ge és a leleplezés nehézsége sebezhetőbbé tesz bennünket. Úgy 
tűnik, bizonyosfajta sztereotípiákat, hogy dönteni tudjunk, még 
erősebben használunk a hálón, mint a való életben tennénk, hi
szen itt igazán nem áll más eszköz rendelkezésünkre. Az online 
nemi sztereotípiákat részletesebben vizsgáljuk majd egy későbbi 
fejezetben. 

4 8 Deuel, N. R.: Our passionate response to virtual reality. In Herring, S. C. 
(szerk.): Computer-mediated communication: Linguistic, social and cross-cul-
tural perspectives. Amsterdam, 1996, John Benjamins Publishing Company, 
129-146. p. 
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Érvek és ellenérvek az internet identitáslaboratóriumáról 

Az interneten új kísérleti laboratórium nyílik meg előttünk 
amely sokkal rugalmasabb és több választást tesz lehetővé, mint 
maga a való élet. Figyelemre méltó az új identitások megalkotá
sának, formálásának és felpróbálásának lehetősége. Új „énjeink" 
némelyike lehet határozatlanul megformált, nagyon ideiglenes, 
éppen csak több „próba"-identitásnál: a tulajdonos gyorsan meg
szabadulhat tőle. Mások gazdagon kidolgozott személyiséggé nő-
hetik ki magukat, akiknek élete a hálón valóságosabbnak tűnik, 
mint a való élet. Sok ilyen identitás csak egy kicsit csillogóbbá 
vagy titokzatosabbá teszi az életből már ismert énünket, s kísér
leti megerősítése nagyon pozitív következményekkel járhat. Pél
dául ha egy kissé extrovertált és magabiztos személyt játszunk el 
egy MUD-on, hatással lehet valóságos viselkedésünkre, amint 
azt sok történet is bizonyítja. Ha a szerepjátékos online extro-
verzióját mások jutalmazzák, ha több figyelmet és tiszteletet kap, 
általánosíthatja viselkedését a valóságos helyzetekre, és leküzd
heti kínzó félénkségét. 

A veszélyövezet ebben a laboratóriumban ott jelenik meg, 
amikor a valóság és a szerepjáték határai nem világosak - sem a 
magunk, sem persze mások számára, akikkel online találkozunk. 
A jelmezbál ekkor már nem egy megegyezésen alapuló húshagyó-
keddi karnevál - ahol mindenki tudja, mi a különbség álarc és arc 
között -, s nem létezik az illúzió fenntartásának szabálya sem. 
Ezen a ponton figyelmeztetni kellene a közönséget. A szerepjáték 
kifejezés ebben a helyzetben nem egyéb, mint a megtévesztés szó 
szinonimája. Egyértelmű esetekben a következmények és a cse
lekedet társadalmi veszélyessége teljesen világosak, mint például 
egy gyereket molesztáló szereplő esetében, aki serdülők cse
vegőszobájában 13 évesnek adja ki magát, hogy néhány telefon-
számot és címet begyűjthessen. Az internet lehetőséget teremt 
sokfajta kísérletre. Nincsen konszenzus, de elég ismeretünk sem 
arról, mennyire értékesek ezek a szerepjátékok, illetve árthat
nak-e a rászedett embereknek. Azt azonban tudjuk, hogy a labo
ratórium a nap 24 órájában nyitva áll, és igen sokan kísérleteznek 
benne. 
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4. Csoportdinamika a kibertérben 

Még mindig jól emlékszem, milyen izgatott lettem, amikor a Ve
zetők Klubjának elnöke értesített, hogy elfogadták tagsági kérel
memet. Akkoriban úgy gondoltam, hogy főiskolámnak ez a zárt 
elitcsoportja a legokosabb és legmenőbb diákokból, a legjobb 
sportolókból és a legnépszerűbb emberekből áll. A klubba nehéz 
volt bekerülni: a mindenkori tagok szavazták meg, hogy a jelent
kezők érdemesek-e a tagságra. A tagok viselkedését előírások 
szabályozták, és a tanterven túli tevékenységek külön időt igé
nyeltek. Az avatási szertartás után zöld bársonymellényt visel
hettünk fehér iskolai ruházatunk felett, s a nevünket büszkén rá
varrathattuk a hátára. Ma már persze látom, hogy a Vezetők 
Klubja egy általános pszichológiai receptet használt az együvé 
tartozás, az állhatatosság és elkötelezettség erős érzéseivel meg
teremtett csoportkohézió létrehozására. A recept alkotóelemei 
közé tartoztak a csoportszimbólumok, a szertartások, az erőpró
báló felvételi követelmények és a komoly időigény. 

Létrehozható-e ilyesmi a hálón? 

A csoport-összetartozás 

A szkeptikusok mindig is szerették volna tudni, létrejöhet-e cso
portkohézió a számítógép közvetítette környezetben. Egyesek 
szerint a szokásos társas jelzések hiánya és az online interakciók 
ideiglenes természete valószínűtlenné teszi, hogy valódi és az igé
nyeknek megfelelő csoport alakulhasson ki. Persze azok a fóru
mok, amelyeknek célja a csoportkohézió támogatása, rohamos 
sebességgel jelennek meg és tűnnek el a hálón. Ha például felirat-
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kozunk egy levelezőlistára, amelynek témája érdekel bennünket, 
rájöhetünk, hogy a lista gyakorlatilag halott, és a résztvevők már 
régen elhagyták. Ha üzenetet küldünk egy ilyen ásatag kövület
nek, azt a választ kaphatjuk valakitől: már azt is elfelejtette, hogy 
valaha feliratkozott a listára, s ezer éve nem kapott onnan levelet. 
Hírcsoportok ezrei vannak jelen a hálón, amelyek lendületesen 
indultak, a résztvevők érezték, hogy igényeik találkoznak A té
májuk lehetett szakmai, tudományos vagy szórakoztató. Ám so
kukat elhagyják, gyakorlatilag bedeszkázva állnak, kivéve néhány 
üzleti hirdetést vagy más listákról érkező levelet. A weben szám
talan csevegőszobát és vitafórumot építettek online szolgáltatók, 
remélvén, hogy élénk és rokonszenves vendégek tömegeit vonz
zák majd. Sokuk csak annyit ér el, hogy néhány alkalmi kíváncsis
kodó betér, körülnéz, s miután nem talál semmit, távozik. Olyan 
kávéházakra és klubokra emlékeztetnek ezek a szobák, amelyek 
csalódott tulajdonosai eleinte naiv módon pezsgő életről álmo
doztak, ám az asztalok és székek nem teltek meg vendégekkel. 

A számtalan internetes fórum múló és törékeny természeté
nek ellenére vannak arra utaló adatok, hogy az összetartozás na
gyon erős érzése rendszeresen megjelenik a hálón, bár nem telje
sen világos, miért jön létre az egyik csoportban és a másikban mi
ért nem. Joan Korenman és Nancy Wyatt megkísérelte kibogozni 
a változók némelyikét, amikor egy WMST-L nevű levelezőlista 
részvételi mintázatát és a résztvevők nézeteit vizsgálták.49 Ez a le
velezőlista moderálatlan fórum a nők helyzetét tudományosan 
vizsgálók számára, s tanárok, kutatók, könyvtárosok, programve
zetők és más, a téma iránt érdeklődők vesznek részt benne. A lis
ta 1991-ben indult, s azóta a résztvevők és a küldemények száma 
egyenletesen növekedett. 1991 augusztusában például 28 ember 
51 üzenetet, 1993 januárjában már l93 személy 365 üzenetet 
küldött. A statisztikával kapcsolatban megjegyzendő, hogy vi
szonylag széles körű a részvétel. Sok listán néhány ember áll a kö
zéppontban, s folytat heves vitát egymással, míg mások többnyi
re csak figyelnek (vagy rejtőzködnek), esetleg ritkán egy-egy 
megjegyzést is tesznek. 

49 Korenman és Wyatt: i. m. In Herring, S. C. (szerk.): Computer-mediated 
communication: Linguistic, social and cross-cultural perspectives. Amsterdam, 
1996, John Benjamins Publishing Company 225-242. p. 
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Korenman és Wyatt kérdőíveket küldött ki a résztvevőknek, 
hogy többet tudjanak meg arról, milyen kötelékek tartják össze a 
csoportot s mennyire erős a csoporthoz való tartozás érzése. A 
csoport hasznosságára és a vele kapcsolatos elégedettségre vonat
kozó kérdésre legtöbben az „információt" nevezték meg, ám so
kan említették a „közösség érzését" is, illetve a „személyes tapasz
talatok megbeszélését". Maguknak az üzeneteknek az elemzése 
azt mutatta, hogy a levelezőlistán nemigen fordult elő személyes
kedő vita vagy egyéb ellenséges érzületű üzenet, noha az egyet 
nem értés és a kényes kérdésekről folytatott eszmecsere gyakori 
volt. A csoporttagok láthatóan kellemes helynek találták ezt a 
környezetet, érdemesnek arra, hogy magánjellegű ügyeket tár
gyaljanak meg - ez jelzi a nehezen megfogható, de nagyon is való
ságos csoporthoz való tartozás érzését. 

Néhányan különösen mélyen elköteleződnek az online cso
porttársak iránt, s ezek a kötelékek esetleg sokkal erősebbek is 
lehetnek, mint azok, amelyek valakit a valóságos csoportokhoz 
kötnek. Tom Mandel író, az egyik legkorábban létrejött online 
közösségi kísérlet (The WELL) debatter résztvevője halála előtt 
megírta a virtuális csoportélménnyel kapcsolatos érzéseit: „Kezd
hetném azzal, hogy mindnyájatoknak, külön-külön és együttesen 
is megköszönjem a rendkívüli élményt, ami az utóbbi évtizedben 
ért itt, a WELL-en. Jóban és rosszban - mindkettőben volt ré
szünk - kitűnően éreztem magam veletek, s különösen nagy vi
gaszt nyújtott ez az utóbbi hat hónapban. Szomorú vagyok, bor
zasztóan szomorú, nem tudom leírni, mennyire, és lesújt a fájda
lom, hogy nem maradhatok, játszhatom és vitatkozhatom többé 
veletek..."50 

Ha az emberekben kialakul is a törődés és az elköteleződés a 
csoport iránt, lehetnek vegyes érzelmeik, s néha hátrébb lépnek 
egyet, hogy szemügyre vegyék az élmény különösségét. Eric A. 
Hochman, az ECHO nevezetű korai online közösség tagja tette a 
következő megjegyzéseket egy vitában az online világ természeté-
ről: „Akkor kezdtem el ezeken gondolkodni, amikor már sokadik 
alkalommal belépve, valaki azt mondta (az ECHO-val kapcsolat
ban): »De hisz ezek nem valóságos emberek!« Noha vitatkoznék 

50 Mandel üzenete megjelent: Hafner, K.: The epic saga of the Well. Wired, 

May. 
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ezzel az állásponttal, szerintem az ECHO-nak bizonyos értelem
ben megvan a maga külön világa; a saját legendáival, nyelvhaszná
latával, társadalmi rendjével, más szóval: saját kultúrával rendel
kezik. Méghozzá érdekes kultúrával, hiszen ahelyett, hogy valami 
külső dologhoz idomulnánk, közösen alkotjuk meg a szabályain
kat, itt és most, miközben leveleket küldünk egymásnak."51 

A csoport fogalmát - még a kevésbé megfogható virtuális jelző 
nélkül is - meglehetősen bonyolult feladat meghatározni. Az 
egyik rövid meghatározás szerint a csoport két vagy több ember 
gyülekezete, akik egymással interakcióba lépnek, és hatnak egy-
másra. A meghatározás mindaddig világos és kielégítő, amíg nem 
gondolunk színházban ülő, esetleg metrókocsiban vagy liftben 
utazó emberekre. Bár ezek a tulajdonságok valóban megjelennek 
a szorosan együttműködő munka- vagy társadalmi csoportoknál, 
sokkal kevésbé szembetűnőek egy lift utasainál, legalábbis addig, 
amíg a lift egy rándulással meg nem áll két emelet között, és az 
utasok halálra nem válnak. A fizikai közelségben lévő emberek 
kapcsolata drámaian függhet a körülményektől, s a környezet ki
csiny változása hirtelen átalakíthatja az emberek gyülekezetét va
lami olyasmivé, amire nagyon is ráillik a csoport szó hagyományos 
meghatározása. 

Mint ahogy a csoportok a való életben is sokfélék lehetnek, a 
virtuális csoportok is különböző típusra oszthatók. Sok inter
netes csoport tagjai korábbról már ismerik egymást, s a hálót csak 
arra használják, hogy kapcsolatban maradjanak, és megosszák 
egymással ötleteiket a személyes találkozások közti időszakban. 
A háló kutatásának úttörői gyakran közelítették meg a médiumot 
erről az oldaláról. Más virtuális csoportok a hasonló érdeklődésű 
embereket hozzák össze a hálón, akik egymást személyesen akár 
nem is ismerik. Ha az idő és a körülmények megengedik, egy ré
szük végül a való életben is találkozik egy kongresszuson, szakmai 
találkozón vagy társas összejövetelen. Számos ilyen személyes él
ményből tudom, hogy különös érzés kezet rázni valakivel, akivel 
a hálón hosszú idő óta kommunikálunk. A meglepetések elkerül
hetetlenek, amikor az illető online megnyilvánulásai alapján ki
alakult benyomásaink a személyes érintkezés során gazdagodnak. 

51 In Shirky, C. (1995). Voices from the net. Emeryville, CA, 1997, ZD Press. 
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A spektrum másik végén helyezkednek el azok a virtuális cso
portok, amelyek tagjainak a közös érdeklődés ellenére sincs való
di esélyük arra, hogy valaha is találkozzanak. Ezek azok a csopor
tok, ahol a „csoport-összetartozás" érzése, ha egyáltalán megjele
nik, csakis az online kommunikáció dinamikájából adódik. 

A fenti meghatározásban mutatkozó többértelműség nem szo
katlan a szociálpszichológiai szaknyelvben, ám az interakció és 
hatás a két leghasznosabb jellegzetesség, amikor az online cso
portok természetét próbáljuk megérteni, s amikor a közvetlen 
csoportokhoz hasonlítjuk őket. Az interakció és hatás igen egyér
telmű tényezők voltak Mandel és Hochman számára, amint azt 
szövegeikből is megállapíthatjuk. Az interneten az emberek való
ban interakcióba lépnek és hatnak egymásra - néha meglehető
sen erőteljesen. Mindazonáltal ezek a folyamatok nem ugyanúgy 
bontakoznak ki, mint az életben, s így nem meglepő, ha az embe
rek vegyes érzelmekkel viseltetnek az iránt, mit is jelent egy 
online „csoporthoz" tartozni. 

Több évtizednyi kutatásból tudjuk, hogy a másik ember jelen
léte - még ha idegen is, és soha többé nem látjuk újra - befolyá
solja viselkedésünket. Lássuk most, hogyan működnek ezek a ha
tások a való életben, s utána vizsgáljuk meg, hogyan bontakoznak 
ki a hálón. Néhány klasszikus tanulmánnyal kezdem a konfor-
mitásról, amely terminus meglehetősen idegennek tűnik az in
ternettel kapcsolatos fejtegetésekben, de amely, álláspontom 
szerint, kulcselem az online csoportok létezésében, különösen 
azokéban, amelyek kizárólag csak az éterben működnek. 

Konformitás 

Allen Funt, az őrült ötleteiről ismert producer kitalált egy kan-
oikamera-jelenetet, amelynek a Fordulj hátra címet adta. Beava
tott személyeket állított be egy liftbe, háttal a fülke ajtajának: 
nem beszélgettek, és nem is mosolyogtak. A felvétel gyanútlan 
"alanya" belépett a felvonóba, és zavartan körülnézett. Látva az 
azonos viselkedésű, néma, megfontolt csoportot, amely valami 
szigorú szabályt követve háttal állt a menetiránynak, ő is megfor
dult, és a hátsó falat bámulta. Egy apró jelre a beépített emberek 
balra fordultak, mire szereplőnk is ugyanezt tette. Egy másik jel-
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re a csoport levette a kalapját, és emberünk ismét követte visel
kedésüket. Bár nyugtalannak és gondterheltnek látszott, készsé
gesen alkalmazkodott a többséghez, ahelyett, hogy megbontotta 
volna a rendet. 

Solomon Asch szociálpszichológus, akire a benyomáskeltés-kí
sérletből emlékezhetünk, kíváncsi volt, milyen messze mehe
tünk el a konformitásban. Vajon csoportnyomásra figyelmen kívül 
hagyjuk vagy legalábbis megkérdőjelezzük-e azt, amit tulajdon ér
zékszerveinkkel tapasztalunk? Asch úttörő kutatási programjában 
a kísérleti személynek további négy személy társaságában észlelé
si döntéseket kellett hoznia. A kísérletvezető kártyákat mutatott 
fel, melyeken egy függőleges vonal húzódott a bal oldalon, és há
rom másik - A, B és C - a jobb oldalon. A csoportban mindenkit 
egyenként megkérdeztek, a három jobb oldali vonal közül me
lyiknek a hosszúsága közelíti meg leginkább a bal oldaliét. 

A helyes válasz minden kártya esetében első látásra nyilvánva
ló volt, a négy csoporttag azonban a kísérletvezető társa volt, akik 
azt az instrukciót kapták, hogy minden fordulóban azonosan 
rossz választ adjanak. Mint a kandikamera-jelenet alanya, a kísér
leti személy is nehéz helyzetbe került. Mindig ő választott utoljá
ra, s így egymás után hallotta, amint a többiek a nyilvánvalóan 
helytelen válaszhoz ragaszkodnak. Mit tegyen, higgyen a saját 
szemének, ha a szobában mindenki másként gondolkodik is? 
Asch meglepetésére a vizsgálati személyek az esetek több mint 
egyharmadában a csoporttal tartottak.52 

A kísérlet egyik figyelemre méltó vonása az volt, hogy nem járt 
konkrét büntetéssel vagy következménnyel, ha a vizsgálati sze
mély nem értett egyet a többiekkel. A konform viselkedésre 
egyedül belső késztetés ösztönözte, s ez még meglepőbb, mint a 
liftjelenet esetében, hiszen meg kellett tagadnia saját érzékszervi 
tapasztalatát, hogy a feladatot végigcsinálhassa. Néhányan az 
erős csoportnyomás hatására valószínűleg nem hittek a saját sze
müknek, míg mások titokban kitartottak amellett, hogy az érzé
keik épek, de inkább a többiekhez igazodtak, semhogy kiváltsák a 
csoport rosszallását. 

52 Asch, S.: Opinions and social pressure. Scientific American, 1955. novem
ber, 31-35. p. 
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Több mint 30 évvel később kutatók egy csoportja megpróbálta 
megismételni Asch eredeti kísérletét az internethez hasonló kör
nyezetben.53 Öt személy alkotott egy online csoportot, mind
annyian egy-egy mikroszámítógép előtt ültek. A program a fel
adat bemutatásával kezdődött. Minden vizsgálati személynek azt 
mondták, hogy a mikroszámítógépek központi számítógéphez 
vannak csatlakoztatva, így mindannyian láthatják a többieknek a 
kísérlet során meghozott ítéleteit. 

Ez azonban nem volt igaz: a számítógépek nem voltak össze
kapcsolva. A hosszúság-megítélési feladat leírása után minden 
személyt arra kértek, üssön be egy háromjegyű számot, aminek 
alapján véletlenszerűen eldöntik a választás sorrendjét. Ez azon
ban újabb megtévesztés volt: a személyek által választott szá
moktól függetlenül mindannyian az 5. helyre kerültek. Mind
annyian azt hitték, ők választanak utoljára. 

53 Smilowitz, M., Compton, D. C. és Flint, L.: The effects of computer 
mediated communication on an individual's judgement: A study based on the 
methods of Asch's social influence experiment. Computers in Human Behavior, 
4 (1988) 311-321. p. 
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Képzeljük el, hogy mi vagyunk Jim, és a 3. feladat most jelent 
meg a képernyőn. Alatta láthatjuk, amint lassan feltűnnek a vála
szok. Először Fred választja a 2-est, és a program kiírja, hogy; 
Köszönöm, helyesírási hibával, emlékeztetve rá, hogy ő csak egy 
értelmetlen számítógép, amelyet talán olyasvalaki programozott, 
akinek ötöse volt programozásból, de kettese helyesírásból. Azt 
gondolhatjuk: „Hú, Fred nincs a gépe mellett." Ezután John vála
sza jelenik meg, miközben mi azon töprengünk, hogy vajon csak 
elgépelte-e a válaszát. Amikor Kathy és Jill is beírta a maga lehe
tetlen megoldását, a kurzor villogni kezd, s a mi válaszunkra vár. 
Talán egy kicsit hunyorgunk, s azon töprengünk, hogy már rom
lik-e a látásunk. 

Ebben a helyzetben a konformitás mértéke nem tűnt el, de je
lentősen lecsökkent. Asch például azt találta, hogy a hibátlanul 
teljesítő személyek aránya, azaz akik egyik próbában sem alkal
mazkodtak a csoporthoz, mindössze 25 százalék volt. Ebben a kí
sérletben 69 százalék nem hibázott. Ebből azt a csábító következ
tetést vonhatjuk le, hogy van valami a számítógépes kommuniká
cióban, ami mérsékli azt a hajlamunkat, hogy igazodni próbáljunk 
az egységes csoportvéleményhez: az egyik ilyen tényező a fizikai 
jelenlét lehet. 

Bár a konformizmus nem különösebben kellemes és szociálisan 
nem túl kívánatos szó, különösen azok számára nem, akik egy in
dividualista kultúrában nőttek fel, a konformitás mégis olyan ra
gasztóanyag, amely összetart egy csoportot vagy akár egy társa
dalmat. Egy sikeres csoportnak szüksége van bizonyos mértékű 
kiszámíthatóságra, s ennek elérésére az egyik mód az, hogy gye
rekkorunktól kezdve, akár tudatában vagyunk, akár nem, belénk 
nevelik az igazodásra való hajlamot. Bárhogy van is, úgy tetszik, a 
számítógép közvetítette környezet eltüntet bizonyos jellemzőket, 
amelyek afelé terelnek bennünket, hogy csoporthelyzetben a töb
biekhez igazodjunk: hiányzik a fizikai jelenlét, és az anonimitás is 
lehetséges. Gyakran hiányoznak a státusra utaló jelzések, ame
lyekből megtudhatnánk, az illető alapos szakértője-e a kérdésnek. 
És azok a szimbólumok sem feltétlenül láthatók, amelyek segíte
nek elhinni, hogy akikkel kommunikálunk, hasonlítanak hozzánk, 
és nagyon kedvelnénk őket, ha ők is kedvelnének bennünket. 

Mégis, a szokások és a hagyományok kialakultak, és a sikeres 
csoportok szaporodnak az interneten. Úgy tűnik, új stratégiákra 
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van szükség az életképes közösségek számára alapvető engedé
kenység és konformitás kialakításához. Ha nem nézhetünk olyan 
elképedve valakire, aki ellenkezni merészel a csoport egységes ál
láspontjával, mintha két fejet növesztett volna, és a csoport sike
rét akarjuk, meg kell találnunk a nyomásgyakorlás új lehetőségét, 
hogy az illető igazodjék a csoportnormákhoz. 

Konformitás a hálón 

Az internetes konformitás felületesen szemlélve talán képtelen
ségnek látszik, mégis számos csoportnorma kifejlődött az idők 
folyamán, az emberek ugyanis hajlamosak a konformitásra, sőt 
áhítoznak rá. Miért írunk például e-mailt többnyire egy bizonyos 
stílusban? Talán éppen a konformitás miatt. 

Nyelvészeti szempontból sok e-mail valahol az emlékeztető 
feljegyzések és a telefonhívások között helyezkedik el, pedig egé
szen máshogy is történhetett volna. Kialakíthattunk volna egy 
sokkal hivatalosabb stílust is, a dátum megszabott helyével, 
ASCII karakterekből összeállított fejléccel, üdvözléssel és zárás
sal, mint amilyet az üzleti levelekben használunk, vagy a faxoknál 
többnyire alkalmazunk is. A tudományos és kutató közösségek 
azonban, amelyek eredetileg az e-mailt használták, a médium ke
vésbé hivatalos és sokkal spontánabb alkalmazását alapozták 
meg. A levelek gyors továbbítása hozzájárult, hogy a stílus a köz
vetlenség felé tolódjék el, a közvetlenség pedig megteremtette a 
több társas-érzelmi tartalom és az egyszerűsített írásmód igé
nyét. Az e-mailekben használt rövidítések szinte egyáltalán nem 
léteznek például a papíron megjelenő emlékeztetőkön. Az alá
írásfájl a szerző csillagokkal körülvett kedvenc idézetével54 szin
tén e-mailes hagyomány, amely az írott kommunikációban má
sutt nem létezik. 

Feltűnő, ha az e-mail eltér ettől a közvetlen, kvázibeszélgetős 
mintától. Képzeljük csak el, hogy kapunk egy e-mailt, amely sok
kal közelebb áll az üzleti levélhez, mint ahhoz, amit általában 
megszoktunk. Lehet gondosan tervezett, ASCII karakterekből 

54 Ez a hagyomány olyan széles körben elterjedt, hogy vicc tárgya lett: gyakori, 
hogy a csillagok közé csak azt írják be: „Ide illessze be az idézetet". 
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álló fejléce, a dátum előtt beütés van, udvarias befejezés és 
aláírásrész zárja, feltünteti a fogadó teljes nevét, postai címét, az 
üdvözlés és a szöveg közt kellő távolságot tart, és hagyományos 
szimbólumokat használ, mint a csatolt fájlt jelző „mellékelve". 
Nagyon kevés ilyen levelet kaptam, de az elsőnél azt hittem, 
hogy valami vicc, vagy egy vigéc hirdeti a portékáját, aki n e m so
kat tud az internetkultúráról. Amikor olyan levelet kapok, ame
lyet nagyon is szabályos levélformába öltöztettek - mint például 
az állásra jelentkezők kísérőlevele -, még azok is többnyire az 
internet fesztelen stílusát követik. Ez is mutatja, milyen erősek 
az e-mailes szokások, s hogy az internetes kommunikáció hatály
talanítja az egyéb hagyományokat, amelyek megszabják, hogyan s 
milyen stílusban kell megformálni egy levelet. 

Plattsburghben, a N e w York-i Állami Egyetemen tanuló hall
gatók leveleinek5 5 vizsgálata megmutatta, hogy bár a diákok elég 
sok mindenre használták ezt a médiumot, stílusuk, céljuktól füg
getlenül, itt is egy mintázathoz igazodott. Azok a diákok is, akik 
korábban soha nem használtak e-mailt, gyorsan megtanulták egy-
mástól a szabályokat, s az e-mailt kvázibeszélgetéssé alakították. 
Ha szemügyre vesszük az alábbi táblázat néhány példáját, megál
lapíthatunk néhány általános szabályt. Tökéletesen elfogadható a 
félregépelés, a hibás írásjelhasználat, a nyelvtanilag helytelen 
mondatok, sőt ezeket előnyben is részesítik. Igen gyakoriak a 
nyers tréfák, a flörtölés, a szójátékok és a szarkazmus. A hallga
tók akkor is kitartottak az e-mail efféle használata mellett, ha 
tudták, hogy a „Nagy testvér" figyeli őket. (Belépéskor minden
kit figyelmeztettek, hogy üzeneteiket eltárolják, és később kuta
tók fogják tanulmányozni őket.) Az a diák, aki formálisabb stílust 
választ, régimódinak tűnt volna. 

55 McCormick, N. B. és McCormick, J. W.: Computer friends and foes: 
Content of undergraduates' electronic mail. Computers in Human Behavior, 8 
(1992) 379-405. p. 

A kollégák és szakmabeliek levelezése kevésbé kötetlen, de még 
így is követi a kvázibeszélgetés-mintázatot. Tulajdonképpen az 
e-mailekkel kapcsolatos kötött szabályok késztették Peter Da-
nielsont, hogy az unalmas egyformaságon siránkozzon. Azt pana
szolja, hogy ez az irgalmatlan egyöntetűség megnehezíti a beérke
ző levelek válogatását, s emiatt sok időt pocsékol el. Ha a héten 
kapott postai levélhalomra nézünk, találunk hírleveleket, met
szett és ablakos borítékokat, szórólapokat, színes katalógusokat, 
csábító dolgokat a Kiadók Közvetítő Ügynökségétől, amelyekben 
tudatják velünk, hogy 10 millió forintot nyertünk - (mindezt 
persze tömegével kiküldve) és még néhány másfajta csomagot. 
A konformitásra való hajlam és az e-mailmédium szerkezeti 
korlátai azonban a szétválaszthatatlan levelek megkülönböztet-
hetetlen áradatához vezettek, legalábbis megkülönböztethetet-
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Munkával kapcsolatos meg
jegyzések (26,4 százalék) 

Üdvözlések (6,6 százalék) 

Fenyegetések és rendreutasí
tások (8,8 százalék) 

Nyers flörtölés 
(16,4 százalék) 

Humor és jelképek 
(23,2 százalék) 

Közös tervek (23,2 százalék) 

Hírek és információközlés 
(24,2 százalék) 

Kifinomult flörtölés és kap
csolatépítés (45,3 százalék) 

Kapcsolatok és szerelmi üze
netek (27,2 százalék) 

A Fortran gagyi! 
A számítógépek degeneráltak. A programom 
rossz. Elszúrtam. 

Csá 
Hellllllloooooooo [Stuart]. Na mi %~&* van 
veled? Én. 

[Paul] kukacokat eszik 
Hello! A számítógéped tíz másodpercen belül 
felrobban! 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ...Lehet, 
hogy tévedtem. Csá. 

Szia! Megkaptam a leveled! Várok már a nyel
ves csókodra. 

Um uh um uh um um um um uh um uh 
Démon!!!!!!!!!! 

Szerda 4 óra - Neked jó????? 

Átveszem a mai 4-6 műszakodat, ha akarod-

Helló! Még csak látásból ismerjük egymást. 
Csak azt nézem, hogy tényleg működik-e. 
Ez majd felvidít Mor& 

Nem bírok elviselni ennyi visszautasítást!!!!! 



len addig, amíg egy tekintélyes részüket el nem olvastuk.56 Két
ségtelenül ez az egyik oka, hogy az internethasználók felháborod
nak a kéretlen reklámok miatt, holott halomnyi papír reklámle
velet is kapnak a valódi postaládájukba. 

Bár a konformitásra való hajlam megmutatkozik olyan cso
portnormák megjelenésében is, mint az e-mailstílus, a csoport 
nyomásgyakorlási képessége, amellyel a renitenseket igazodásra 
bírhatná, csökken. Természetes hajlamunkat a konformitásra 
mérsékelheti a fizikai jelenlét hiánya, s tovább gyöngítheti annak 
lehetősége, hogy anonimitásba burkolózhatunk. Ezt ellensúlyo
zandó, az internet résztvevői alkalmaznak néhány szigorúbb esz
közt, hogy ösztönözzék vagy épp megköveteljék a konformitást, 
így védve csoportjukat a káosztól. Az egyik ilyen technika, hogy 
egy szembetűnő helyen elhelyeznek néhány szabályt. 

Jel az ajtón 

Egy elegáns, háromcsillagos francia étteremben a tapasztalatlan 
vendégek többnyire körülnéznek, és megfigyelik, hogyan visel
kednek mások, hogy megtanulják az elfogadható viselkedésmin
tákat. Ellesik, hogyan bánnak a villával, hogyan beszélnek a pin
cérrel, vagy hogyan tartják a borospoharat a tapasztalt kuncsaf
tok. A kandi kamera főszereplői nyomban elsajátították a társas 
szabályokat, amint beléptek a liftbe. A háló „újszülöttjei" számá
ra azonban nincs semmi hasonló, ami eligazítaná őket. Nem vet
hetünk például egy gyors pillantást egy idegen hírcsoport vagy le
velezőlista résztvevőire, hogy megnézzük, mindenki nyakkendőt 
és öltönyt visel-e, vagy hogy elfogadhatatlan-e egy valódi név 
használata. Amikor belépünk egy csevegőcsatornába a kétértel
mű, ám cseles #Paradicsom névvel, esetleg nem vesszük észre, 
hogy a csoport épp egy vámpír szerepjátékot játszik, és hamaro
san kirúgnak bennünket, ha a jelmezre vonatkozó szabályokat 
megsértjük. Ennek ellensúlyozására, s hogy az újonnan érkezők 

56 Danielson, R: Pseudonyms, mailbots, and virtual letterheads: The evolution 
of computer-mediated ethics. In Hess, C. (szerk.): Philosophical perspectives on 
computer-mediated communication. Albany, NY, 1996, State University of New 
York Press, 67-94. p. 
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elkerülhessék a zavart, sok internethely figyelmeztetést helyez el 
az ajtaján. 

Egyre gyakoribbak az útmutatók, amelyek tanácsot adnak a 
netikettről, az újoncokat pedig rendszeresen ide irányítják. Egyik 
példája ennek Virginia Shea online könyve, amit olykor az online 
világ Modor Kisasszonyának is hívnak.57 Ezek az útmutatók álta
lános szabályokat nyújtanak az online viselkedésről, és sok sza
bály csaknem triviálisan kézenfekvő. Az első például így szól: „Ne 
feledd az embereket1.", s arra emlékeztet, hogy a hálózat túlolda
lán is emberek vannak. 

Amint belépünk valahova, ahol kapcsolatba léphetünk mások
kal, gyakran találunk (vagy mutatnak nekünk) különleges figyel
meztetéseket, amelyeket az adott csoport virtuális lakóhelyén 
helyeznek el. A Usenet számos csoportjának van rövid leírása: 
ezek elmagyarázzák a csoport célját és a részvétel szabályait. Né
hányan figyelmeztetik az újoncokat a lista témájába nem illő üze
netekről, s elmagyarázzák, hogyan idézzünk valakit, akinek az 
észrevételeire válaszolni akarunk. Néhány internethelyen a sza
bályok rendkívül kidolgozottak, és a szabálysértőket azonnal ki
tiltják. Sok csevegőcsatorna tulajdonosa például figyelmeztet, 
hogy kirúg bennünket, ha párhuzamosan olyan kifogásolható csa
tornán is csevegünk, mint a #hullaszex vagy a #verfertozes. 

A való életben a meglehetősen szabványos és tájékoztató jelle
gű felszólításoktól eltekintve, mint például „Parkolni tilos", „Ti
los a dohányzás", „Cipő és ing viselése kötelező", ritkán látunk 
olyan figyelmeztetéseket, amelyek kereken kimondják a helyes 
viselkedés követelményeit. Képzeljük csak el, milyen furcsa vol
na egy „Élelmiszerbolt-etikett" tábla, amely a hálón láthatókhoz 
hasonlóan felsorolná a viselkedési szabályokat: 

- Ne tolakodjon mások elé a pénztárnál! 
- A teljes összeget fizesse ki a pénztárnál! 
- Ugyanoda tegye vissza a tárgyakat, ahonnan elvette őket!. 
- Bevásárlókocsijával ne állja el a polcok közti folyosót! 
- Élelmiszert lopni tilos! 

57 Shea, V: Netiquette: San Francisco, GA, 1994, Albion Books. Az online ki
adás az alábbi címen található: http://www.albion.com/netiquette/index.html 
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- Vegye tekintetbe a boltvezető és az elárusítók kéréseit! 
- Ne egye meg a zöldséget, amíg ki nem fizette! 
- Legyen előzékeny a többi vásárlóval szemben! 

Híresek azok a feliratok, amelyek alaposan alulbecsülik a hely
zetnek megfelelő társas szokások megértésére vonatkozó képes
ségeinket. Texasban, egy vidéki kisvendéglőben feltűnő helyen 
emlékeztetőket helyeztek el a vendégek számára az elfogadható 
viselkedésről. Csak két példát említek: „Köpködni tilos!" és Ve
rekedni tilos!". A férfimosdóban, miként azt férjemtől megtud
tam, egy további felirat azt sugallta, a kocsma jó humorú tulajdo
nosai tudják, hogy kicsit talán messzire mentek az írott szabályo
zásban. A felirat így szólt: „Férfiak: a WC-fertőtlenítő tablettát 
megenni tilos!" 

A személyes érintkezés viselkedési szabályai a tárgyalóterem
től a templomig általában íratlanok, ám nagyon is kiterjedtek. 
Életünk során a saját kultúránkról összegyűjtött tapasztalataink 
elég támpontot nyújtanak ahhoz, hogy mindezen szabályok tár
házát megalkossuk. Ha a szabályok kissé megváltozni látszanak, 
vagy amikor furcsa helyzetbe kerülünk, és elbizonytalanodunk 
felőlük, mások puszta fizikai jelenléte általában elég, hogy a 
konformitásunkat biztosítsa. Ilyenkor készséggel megfigyeljük, 
hogy mások mit tesznek, milyen villát használnak a garnélarák 
feltöréséhez, és hátat fordítunk a lift ajtajának, ha megállapítjuk, 
hogy az a társas szabály. Az internet azonban globális környezet, 
különböző kultúrákból érkező emberekkel, s nem sok lehetősé
günk adódik, hogy átadjuk társas szabályainkat. Hatékonyabb el-
járások szükségesek, hogy a normákat megosszuk, amire példa a 
nyersen őszinte „lista az ajtón" megoldás. Egy másik példa a szó
beli szemrehányás lehet. 

A virtuálisan összevont szemöldök 

Ha egy csoport egyik résztvevője elmulasztja elolvasni a feliratot 
vagy figyelmen kívül hagyja a szabályokat, a csoport tagjai fokoz
zák a nyomást, hogy a konformitást biztosítsák. Egyszerűen össze
vonják virtuális szemöldöküket, finoman - vagy kevésbé finoman -
emlékeztetve a vétkest, hogy bizonyos viselkedésmódok elfogad-
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hatatlanok. Az esetek túlnyomó többségében ennyi elegendő is, 
hogy az illetőt helyre tegye. Margaret L. McLaughlin és munka
társai végeztek egy vizsgálatot a konformitást kikényszerítő 
szemrehányásokkal kapcsolatban, s azt kutatták, hogyan bonta
koznak ki ezek a Useneten.58 Öt igen népszerű hírcsoport üzene
teit tárolták el (comp.sys.ibm.pc.games - pc játékok; rec.sport, 
hockey - jégkorong; soc.motts - azonos nemű tagok; rec.arts. 
tv.soaps - tévék szappanopera-sorozatai és soc.singles - egyedül
állók), és közel 300 rosszalló epizódot találtak. Egy epizód több 
küldeményből állhat. Az első a támadás maga, a második a 
rosszallás, amelyben a támadót bírálják, vagy egy másik résztvevő 
valamiképpen megdorgálja. A harmadik lehet a támadó válasza, 
aki elnézést kér, kifogást keres vagy vitatkozik a váddal. 

Ezekre az epizódokra alapozva a kutatók az alábbi osztályozást 
alakították ki a rosszalló magatartásra: 

Támadás típusa 

A technológia helyte-
len/járatlan használata 

Sávszélesség-pazarlás 

Hálózatszerte elfogadott 
szabályok megsértése 

Hírcsoportra vonatkozó 
szabályok megsértése 

Példák 

Üzenet fejléccel, de sorok nélkül 
Dupla aláírás 
A „küldőnek válaszol" és a „mindenkinek válaszol" 
lehetőségek összekeverése 
Ugyanazon cikk többszörös elküldése a csoportnak 
Idézetek téves tulajdonítása 

Túlzottan hosszú aláírás 
Többszörös e-mailcím 
Postai levelező cím, telefonszám 
Alapértelmezés szerinti címzett (világ) választása 
teszteléshez 

A tárgysor megváltoztatása látszólag ok nélkül 
Üzleti hirdetések szétküldése 
Kényes anyagok kiküldése, ami magánlevélben 
megfelelőbb lett volna 

Előzetes figyelmeztetés elmulasztása, amikor 
játékok megoldását vagy tévé/mozifilmek cselek
ményét meséli el 

McLaughlin, M. L., Osborne, K. K. és Smith, C. B.: Standards of conduct 
on Usenet. In Jones, S. G. (szerk.): Cybersociety: Computer-mediated communi-

cation and community. Thousand Oaks, CA, 1995, Sage Publications, 90-111. p. 
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A rosszallás az enyhe megfeddéstől a szabályszegő dühös megtá
madásáig terjedhet. Némely csoportban különösen gyakoriak 
voltak a szabálysértések, és a megfeddések az adott időszakban a 
hálózati forgalom kb. 15 százalékát tették ki. Kétségtelen, hogy 
számtalan hibát lehet véteni az interneten, s egyesek alig várják, 
hogy lecsaphassanak a tévedésünkre. 

A rosszallás az internet játékos közösségeiben is előfordulhat, 
különösen, amikor a csapatok nagyon összetartóak, vagy az össze
tartást szeretnék kialakítani. Kesmai Legendáiban, egy olyan ka
landjáték metavilágában, ahol a játékosok együtt küzdenek azért, 
hogy sárkányokat pusztítsanak el, és kincseket gyűjtsenek össze, 
egy nagyon egyszerű, ám hatékony kifogásoló jelenetet figyeltem 
meg. Két lovag a tornacsarnokban küzdve a ring szélére dobta ne
héz sárkánypikkely páncélját. Kesmaiban a páncélt igen nehéz 
megszerezni, és nagy tekintélyt kölcsönöz viselőjének, mivel azt 
jelzi, elég ravasz ahhoz, hogy elpusztítson egy sárkányt, és elvon
szolja a tímárhoz, aki páncélt készít belőle. Egy varázslónak öltö
zött másik játékos a teremben kószált, és látszólag a bokszmérkő
zést figyelve megállt azon a téren, ahol a páncélok hevertek. Pár 
perc múlva távozott, a bokszolók pedig kiugrottak a szorítóból, 
hogy felvegyék a páncéljukat. „Hé, elvitte1." A tettes még mindig 
a terem bejáratánál őgyelgett, és a bokszoló egy világos, egyszerű 
megjegyzéssel figyelmeztette: „Kesmaiban ne lopd el mások hol
miját." „Bocs, nem tudtam. Új vagyok" - válaszolt a varázsló. 
Visszavitte a pajzsot, mire a lovag azt válaszolta: „ng :)" (nem 
gond, mosoly). A programban nincs semmi, ami megakadályoz
ná, hogy a játékosok tolvajlással vagy mások elárulásával jussanak 
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feljebb a ranglétrán, és néhányan valóban ezt az utat választják. 
Azonban Kesmai meglepően sok lakója igazodik az együttműkö
dés kialakult normáihoz, miután más játékosoktól ezt tanulták 
meg-

A rosszallás valószínűleg igen hatékony. Bár egyesek folytatják, 
amit addig csináltak, sőt talán még helytelenebbül viselkednek, 
mint amikor a rosszallást kiváltották, a legtöbbjük mégis reagál 
a nyilvános fenyítésre: vagy igazodik a normákhoz, vagy elhagyja a 
csoportot. Azon kevesek ellen, akik mégsem így tesznek, a cso
port szétesését megelőzendő hatékonyabb eszközöket is fel lehet 
használni. A moderátor például leállíthatja az üzeneteket, vagy a 
résztvevők használhatják e-mailszűrőiket, hogy a támadó leveleit 
automatikusan kiszűrjék. Egy csevegőszobában a moderátor ve
zetheti a kitiltott személyek beceneveinek és IP címeinek listá
ját, így ha azok be akarnának lépni, a rendszer automatikusan el
távolítja őket. 

A MUD-oknak és más, több résztvevős játékoknak megvan a 
maguk elterjedt módszere, hogy bátorítsák vagy akár megköve
teljék az igazodást a különböző viselkedési szabályokhoz. Egy 
szereplő beállíthat egy parancsot, hogy visszaszóljon, ha a másik 
bármi módon kellemetlenkedik. A megszólt szereplő megjegyzé
sei is mindenkinek megjelennek a szobában, nemcsak annak, aki 
megszólta őt. Pavel Curtis megjegyezte, hogy ezt a lehetőséget 
ritkán használják Lambdán. Egy kérdőív szerint a 3000 játékos 
közül mindössze 45 szólt meg más játékosokat. Ennek egyik nyil
vánvaló oka, hogy a megszólásnak van egy hátránya: a megszólt 
játékost is mindenki hallja a szobában, így az, aki megszólja, vala
melyest hátrányos helyzetbe kerül, bár a képernyőgördítés talán 
kevésbé bosszantó, és nem teszi zsúfolttá a szöveget. 

Hatásosabb fenyegetés a Lambdán azok számára, akik nem ér
tenek a szóból, a varangyolás, azaz a MUD-rendszergazda undok 
kétéltűvé változtathatja a renitens játékost. Ilyenkor a varangyolt 
játékos bemutatkozása átmenetileg elérhetetlen, és mindenki, 
aki megnézi, csak egy undorító szöveges leírást talál. A MUD-on 
azonban a varangyolás kifejezés jelentése idővel megváltozott: az 
adott szereplő számkivetettségére utal. Azok, akik egy másik sze
replőre panaszkodnak, kezdeményezhetik, hogy a támadót va-
rangyolják meg, és a többi játékos szavazhat a kérvényről. 
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Támadás típusa 

Etikai szabályok megsze
gése 

Helytelen nyelvhasználat 

Adatszerű hibák 

Példák 

Magánlevél újraküldése/továbbítása engedély 
nélkül 
Mások idézett üzenetének „újszerű" átírása 
Másokról személyes adatok kiküldése 

Személyeskedő vita 
Durva vagy közönséges nyelv 
Személyes támadások vagy sértegetések' 

Nevekkel, dátumokkal, helyekkel kapcsolatos 
tévedések 
Mások üzenetének téves összegzése 



Leviatánt keresve 

Igazodásunk a társas szabályokhoz és ragaszkodásunk a törvé
nyekhez - ezek a szabadságunkat korlátozó tényezők - filozófiai 
szempontból olyan cselekedetek, amelyeket létünk megóvása ér
dekében vállalunk. Feladunk bizonyos szabadságokat, hogy egy 
előre látható, biztonságos világban éljünk, békében és tisztessé
ges együttműködésben embertársainkkal. Thomas Hobbes ve
zette be erre a Leviatán fogalmát: a „halandó istenét, akinek tar
tozunk a halhatatlan Isten alatt; ő a mi békénk és oltalmunk". A 
Leviatán lehet kormányzati rendszer, amelyet felhatalmazunk, 
hogy vitás ügyekben - reményeink szerint - igazságosan döntsön. 
Lehet törzsfőnök, élet-halál ura. Az interneten azonban ez a bizo
nyos halandó isten nehezen megfogható. Ismervén az internet 
kuszaságát és decentralizáltságát, még az is kérdéses, létezik-e 
egyáltalán Leviatán a kibertérben. 

Richard C. MacKinnon, az austini Texasi Egyetem doktoran-
dusza okosan érvelt amellett, hogy az interneten is létezik Levia
tán, amelynek kedvéért az emberek hajlamosak feladni szabadsá
gukat, hogy magának a médiumnak az értékeit és energiáját meg
óvják.59 A legtöbb országban még mindig nagyon fejletlen az 
internet szabályozása, ám MacKinnon úgy véli, hogy Leviatán 
mégis létezik, hiszen azt akarjuk, hogy az internet virágozzék, s ez 
nyilvánvalóan nem működhet bizalom nélkül. Ehhez ki kell dol
goznunk olyan netikettet, amely legalább az együttműködés mi
nimumát biztosítja. Él azonban bennünk némi félelem is attól, 
hogy a törvényszegők veszélyeztethetik önképünket, jó hírne
vünket, vagy akár fizikai valónkat. Ez ismét arra késztet minket, 
hogy létrehozzunk egy Leviatán-szerű lényt, akinek a biztonság 
fejében átengedünk egy részt a szabadságunkból. 

A Leviatán az interneten például abban nyilvánul meg, hogy 
egyes csoportokban szívesen vesszük a moderátor jelenlétét. A 
felkent moderátor - aki szinte mindig ingyen dolgozó önkéntes -
kiválaszthatja, melyik üzenetet cenzúrázza, s melyik mehet to
vább az előfizetőknek, vagy átszerkesztheti az üzeneteket, ha azt 

59 MacKinnon, R.: Searching for the Leviathan in Usenet. In Jones, S. G. 
(szerk.): Cybersociety: Computer-mediated communication and community-
Thousand Oaks, CA, 1995, Sage Publications, 112-137. p. 
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jónak látja. A moderátorok többnyire igen visszafogottan élnek 
lehetőségeikkel, és ritkán tiltják le bárkinek a hozzászólását. 
Mégis, egy hatalommal rendelkező személy jelenléte lehűtheti a 
kedélyeket, és biztosíthatja a résztvevőket afelől, hogy elérhető 
egy eszköz, amely megoldja a felmerülő problémákat. Bárki, aki 
látta, amint kedvenc vitafóruma széthullik, mert egyes résztve
vők személyeskedésekbe vagy a lista témáján kívül eső vitába ke
veredtek, vágyakozhatott egy keménykezű moderátor után. 

Bill Southerly a Frostburg Állami Egyetemen levelezőlistát in
dított pszichológiatanárok számára TIPS - Teaching in the 
Psychological Sciences (pszichológiai tudományok oktatása) -
néven. Moderátorként szeretett volna kollegiális hangnemet ki
alakítani, és biztosítani akarta a résztvevőket, hogy kifejthetik el
lenvéleményüket anélkül, hogy összetűzésekbe keverednének. 
Kezdetben komoly nehézségei támadtak, mivel néhányan egy
szerűen nem tudták megállni, hogy ne sértegessék a másikat, ha 
nem értettek egyet vele. Evekkel később aztán már egyre kevésbé 
volt szükség a cenzúrára és a rosszallásra. Kialakultak a csoportnor
mák, és a tagok képesek voltak a lista szabályait hatékonyan átadni 
egymásnak. Esetenként előfordul ugyan, hogy összeszólalkoznak, 
de szinte mindenki hajlandó igazodni a csoportnormákhoz. Ez pe
dig elvezetett a pszichológiatanárok eleven közösségéhez, akik 
most élénk virtuális kávézóban beszélhetik meg egymással véle
ményüket szakmai és személyes kérdésekről. 

Moderálatlan helyzetben a Leviatán sokkal nehezebben alakul 
ki, bár az ember hajlamos a csoporthoz igazodni, és szeretnénk 
fenntartani hatékony online csoportkörnyezetet. Egy összetartó 
csoport tagjai elvárják az új résztvevőktől, hogy kövessék a cso
port helyén feltüntetett kiírásokat, és tartsák be a normákat, s ha 
nem így tesznek, rosszallásra számíthatnak. 

Legújabban a Leviatán újabb lökést kapott attól a felismerés
től, hogy hozzászólásaink a hálón nem enyésznek el, s nem is 
olyan nehéz nyomon követni őket, mint sokan feltételezték. Pél
dául a hírcsoportok üzeneteit archiválják, és kulcsszavakkal ke
reshetők, így bárki megtalálhatja hozzászólásainkat az e-mailcím 
alapján. Az internet-szolgáltató cégek is többé-kevésbé hozzájá
rulnak a Leviatán erejéhez. Ha panasz érkezik ránk, nem kötele
sek tovább biztosítani a hozzáférésünket, és a legtöbbjüknek nem 
erdekük a hosszú nyomozás, hogy megállapítsák a panasz jogossá-
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gát. Bill Machrone a PC Magazinban leírt egy kellemetlen ese
tet: egy aktív és tapasztalt hálóhasználó személyeskedő vitába ke
veredett, és ellenfele végül panaszt tett a szolgáltatónál. A cég in
kább megszüntette az illető hozzáférését, mintsem hogy a vádak 
és ellenvádak meghallgatásával töltötte volna az idejét. Az or
szágban többnyire mindenütt könnyű internet-hozzáféréshez 
jutni, ez esetben azonban nem így volt. A szolgáltató egy helyi 
szélessávú elérést biztosító cég volt, az egyetlen nagy sebességű 
internet-szolgáltató a körzetben. A pórul járt vitatkozó így nagy 
sebességű internet-hozzáférés nélkül maradt mindaddig, amíg 
egy másik szolgáltatás nem indul a körzetben.60 

Próbálkozás Leviatánnal egy társas MUD-ban 

LambdaMOO varázslói különféle módszerekkel kísérleteztek 
Leviatán megteremtésére. Eredetileg a rendszergazdákban teste
sült meg a Leviatán. „A bosszú a miénk, mondotta a varázsló", 
hangzott a baljós figyelmeztetés a súgó fájlokban - azaz a MUD-
ok „ajtófeliratain". A vitatkozó vagy panaszkodó játékosok ügyü
ket a MUD „istenek" elé vitték, akik a végső büntetés - a 
varangyolás - felől is dönthettek. Pavel Curtis azonban, a közve
títő szerep lélektani és erkölcsi súlyától megfáradva, egyszer csak 
elhatározta, hogy lemond bírói, esküdti és végrehajtói szerepéről, 
s egy sokkal szabadabb megközelítést intézményesít, amely nagy
ban támaszkodik az emberek ítéletére: „1992. december 9-én 
döntő jelentőségű üzenetet küldtem a LambdaMOO Tarsas-
ugyek levelezőlistájára. »A következő szakaszban...« címet adtam 
neki, de a történelem valamilyen módon letörölhetetlenül rára
gasztotta a »LambdaMOO Új Irányt Vesz* vagy »LÚIV« megne
vezést. Az üzenetben bejelentettem, hogy a varázslók lemondanak 
szerepükről a »büntetés/modor/bíráskodás ügyekben«: többé 
nem hozunk, ahogy nagyzolón neveztük, »társadalmi döntése-
ket«. Olyan egyszerűen elképzeltem mindezt, világos volt a kü
lönbség a politika és a mérnökség közt. Mi, varázslók kizárólag 
műszaki feladatokra vállalkoznánk, és az erkölcsi, politikai és tár-

60 Machrone, B. (1998). Mind your manners. PC Magazine, October 20, 
1998, p. 85. 
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sas irányítást »az emberekre« hagynánk. Abban az üzenetben 
képletesen szólva kidobtam a LambdaMOO társadalom fiókáját 
a varázslói fészekből. Visszatekintve látom, hogy ráerőltettem 
az átmenetet a LambdaMOO-ra, a varázslói rendszerből az anar
chiába."61 

Néhány hónappal a „LÚIV" üzenet után Curtis ráeszmélt, 
hogy hibát követett el. Lebontotta LambdaMOO Leviatánját, és 
nem épített helyette semmit. A közösség bomlásnak indult, a vi
ták a játékosok között eldurvultak, ahogyan azt Hobbes megjó
solta. A fordulópont akkor következett be, amikor egy brutális 
kibererőszakot (lásd egy másik fejezetben) követően az egyik va
rázsló úgy döntött, hogy elvarangyolja a tettest, akár beleegyez
nek az emberek, akár nem. Azóta sem veheti fel senki a „Mr. 
Baklövés" nevet Lambdán, mivel a szereplőt örökre elvaran-
gyolták. Bár a legtöbben felháborodtak a barbár támadáson, soka
kat még ennél is jobban dühített, hogy a varázslók megszegték 
ígéretüket, miszerint nem hoznak morális döntéseket, és nem 
végzik ki a szereplőket igazságos eljárás nélkül. 

Curtis igyekezett rendet teremteni a MUD-ban, bevezette a 
hivatalos kezdeményezések és szavazások rendszerét, a kalifor
niai választói kezdeményezésen alapuló rendszer mintájára. Bár
mely játékos adhat be kérvényt, s ha elég támogatást kap, kiírják 
a szavazást. Mostanában kevés kezdeményezés irányul mások 
elvarangyolására. Legtöbben kisebb szabálymódosítást kérnek a 
MUD-ban, például mennyi lemezterület álljon a játékosok ren
delkezésére, hogy felépíthessék és berendezhessék szobáikat. 
Amikor a játékosok bejelentkeznek Lambdára, egy automatikus 
üzenet emlékezteti őket arra, hogy mely kezdeményezésekről 
kell szavazniuk, s ezek közül némely téma meglehetősen bonyo
lult, komoly vitákkal, érvekkel és ellenérvekkel. Noha Curtis így 
Leviatánt az online demokrácia irányába mozdította el, a hata
lom egy szeletét fenntartotta a varázslók számára, mivel ragasz
kodott ahhoz, hogy egy kérdést se bocsássanak szavazásra, amíg 
ők jóvá nem hagyták. A jóváhagyás itt azt jelenti, hogy a varázs
lóknak el kell dönteniük: a javaslat világos, (technikai szempont-

61 Curtis, P. (1997). Not just a game: How LambdaMOO come to exist and 
what it did to get back at me, [Online]. Elérhető: ftp://parcftp.xerox.com/pub/ 
MOO/papers/HighWired.txt [1997. május 27.]. 
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ból) megvalósítható, jogszerű, biztonságos és megfelelő-e. Ez az 
utolsó ismérv az, amely mozgásteret biztosít a varázslóknak, ha
sonlóan a „támadó" meghatározásakor az obszcenitás körüli vi
tában. 

Vajon működött-e Curtis merev és szabályozott Leviatánja? 
Nem mondhatnánk, de nem azért, mintha Lambda polgárai anar
chiapártiak lettek volna. Sokan mélyen elkötelezettek voltak 
ezen online közösség iránt, ám a kezdeményezések rendszere ál
dozatul esett a csoportdinamika egy másik erős tulajdonságának: 
a csoportpolarizációnak. Curtis megjegyezte: „Valóban volt egy 
hosszú időszak, amikor sok kezdeményezés jutott el szavazási 
szakba, de egyiket sem fogadták el; most úgy tűnik számomra, 
hogy a szavazó közösség sosem tudott megegyezni semmilyen lé
nyeges kérdésben." Ráadásul sok LambdaMoo-szereplő szokásos 
politikai érdektelenségét is magával hozta a MUD-ba, és közö
nyös maradt a kezdeményezések iránt. Sokan persze jelentékte
len kis vitákba vagy érthetetlen programozási szabályokról szóló 
szóváltásba keveredtek egymással, és a lakosokat egyszerűen 
nem érdekelték ezek az ügyek. A Lambda-kísérlet eredménye 
valamelyest ismerősnek tűnhet azok számára, akik belépve egy 
szavazófülkébe, olyan kérdésekbe ütköznek, amelyekről semmit 
sem tudnak. 

Végül a kezdeményezések rendszere azért sem működött jól, 
mert a varázslók nem tudtak teljesen kimaradni a társas ügyekkel 
kapcsolatos döntéshozatalból. A technológia és a társas szabályok 
a virtuális közösségekben szorosan összefonódnak, mivel mind
kettő egyetlen rendszerben valósul meg, és technikai szakértők 
kis csoportja tartja fenn és fejleszti napról napra. 1996-ban 
Curtis elküldte harmadik döntő fontosságú üzenetét a Társas-
ügyek levelezőlistájára, amelyben elvetette a társas/technikai 
kettősség lehetőségét, és lényegében újraélesztette a Leviatán 
varázslókat. 

LambdaMOO kísérlete megmutatja, milyen törékeny és illé
kony lehet egy jól működő virtuális környezet, s milyen nehéz 
használható megoldásokat találni. LambdaMOO társas jellegű 
MUD, olyan internethely, amelyet a hálóhasználók zöme ritkán 
látogat meg, mégis tanulságosak azok az események, amelyek a 
csoport közösséggé szerveződésekor történtek. Az internethasz
nálók hajthatatlanul ellenállnak minden központosított, minden-
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ható Leviatánnak a hálón, és a cenzúrázással kapcsolatos aggodal
mak rendszeresen megjelennek a kérdőíves felmérésekben. Ám 
ez azt jelenti, hogy az e világi hatalomnak - amelyet a legtöbben 
igényelnek, és amire szükségük van - leginkább belül kell mű
ködnie konszenzus és önkéntes igazodás révén, bármilyen szabá
lyok és megállapodások szülessenek is. Az a tény, hogy hajlamo
sak vagyunk csoportnormákhoz igazodni, lehet az egyik fő oka 
annak, hogy az internetes közösségek továbbra is élnek és virul
nak. Az ajtón lévő figyelmeztetés segítségével, a rosszallással és a 
konformitásra való hajlandóságunkkal mindannyian sejtekké vá
lunk egy halandó isten, Leviatán testében. 

Csoportpolarizáció 

Az ellentétek olykor különösen hevessé válnak az interneten, 
még ha mindenki a csoport írott és íratlan normáihoz igazodik is. 
A kezdeményezések rendszerének bukása LambdaMOO-n pél
dául részben annak köszönhető, hogy az emberek nem tudtak 
egyezségre jutni sok mindenben. Clay Shirky, a Háló hangjai 
szerzője rámutat, hogy sok politikai jellegű vita fajul el: „A háló 
nyilvános eszmecseréiből leginkább a mérsékelt hangok tűnnek 
el. Sok nyilvános politikai fórumon szinte lehetetlen kidolgozni 
és továbbgondolni valódi politikai elképzeléseket, mivel a szélső
séges nézetek áradata állandó kihívást jelent. Például nehéz a jó
léti ellátás megújításáról beszélgetni, mert rögtön közbeszólnak 
azok, akik az egészet eltörölnék. Az igazán aktuális témák eseté
ben ez olyan lehet, mint egy beszélgetős rádióhálózat, ahol az 
emberek nemcsak azért közlik elképzeléseiket, hogy világossá te
gyenek egy álláspontot vagy továbbgondoljanak egy állítást, ha-
nem hogy saját magukat hallgassák meg (vagy olvassák el)."62 

A szociálpszichológiai kutatások rámutattak, hogy részben a 
csoportpolarizáció lehet a szélsőségek megjelenésének az oka, s 
ezért erőtlenek a mérsékelt hangok, ami gyakori jelenség az 
interneten. Sokan eredetileg mérsékelt álláspontot foglalnak el 
egy témával kapcsolatban, ám miután másokkal beszélnek róla, a 

62 Shirky, C: Voices of the net. Emeryville, CA, 1995, ZD Press. 
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szélsőségesebb elképzelések felé mozdulnak el. Márpedig az em
berek épp ezt teszik az interneten: beszélnek, beszélnek, beszél
nek. A csoportpolarizáció vizsgálata személyes helyzetekben azt 
mutatja, hogy az interneten is jelen vannak azok a tényezők, ame
lyek hozzájárulnak a polarizációhoz, így könnyen megérthetjük 
miért ilyen ritka a mérsékelt hangvétel. 

Vegyük például az úgynevezett kockázateltolódással kapcsola
tos kísérleteket. A legtöbben azt gondolnánk, hogy döntéshoza
tali helyzetben a csoportok óvatosabbak és megfontoltabbak, 
mint amilyenek az egyes személyek lennének. Ez jó érv arra, 
hogy fontos ügyek megoldásakor vagy nehéz döntések meghoza
talakor bizottságokat (vagy esküdtszéket, választmányt, taktikai 
szövetségeket) jelöljünk ki. Az 1960-as évek elején azonban a 
Massachusettsi Műszaki Főiskola egyik hallgatója, aki az iparigaz
gatás témaköréből írta diplomamunkáját, azt találta, hogy a cso
portok döntéshozatalakor különös dolgok történnek. 

James Stoner olyan helyzeteket állított fel, amelyekben egy 
fiktív szereplő döntéséhez a kísérleti személyektől kért tanácsot. 
Minden feladathelyzet hordozott valamiféle kockázatot, és Stoner 
azt szerette volna megtudni, hogy a csoportok vagy az egyének 
választják-e a rizikósabb megoldást. Az egyik feladat például így 
szólt: 

„Helen írónő. Azt mondják róla, hogy valódi szépírói tehetség, 
ám eddig olcsó vadnyugati történetekkel kereste a kenyerét. 
Nemrégiben hozzáfogott, hogy kidolgozza egyik regényötletét, 
ami komoly szakmai sikert hozhatna neki. Ha megírná, és a szak
ma elfogadná, az nagy sikert hozhatna számára, és nagyot lendíte
ne a karrierjén is. Ám ha a regény megbukna, minden ráfordított 
idő és energia kárba veszne, anélkül, hogy munkájának bármi ho
zama lenne."63 

A vizsgálati személyeket megkérték, döntsék el és jelöljék a 
kérdőíven, mekkora kockázatot vállaljon Helen, amennyiben 
a regény sikerének esélye 1 a 10-hez, 2 a 10-hez, 3 a 10-hez stb. 
Miután mindenki külön-külön kitöltötte a kérdőívet, a csoport 

63 Stoner, J. A. R: A comparison of individual and group decisions involving 
risk. Kiadatlan disszertáció, 1961, Massachusetts Institute of Thechnology. Idézi 
D. G. Marquis: Individual responsibiliti and group decisions involving risk. 
Industrial Management Review, 3, 8-23. (1962) 332. p. 
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megbeszélte az esetet, és közös megegyezésre jutottak. Meglepő 
módon a csoportdöntés a nagyobb kockázat felé mutatott, mint 
az egyéni döntések átlaga. A megbeszélés folyamán a csoport 
ahelyett, hogy óvatosabb álláspontra helyezkedett volna, meré
szebb lett, és ebbe az irányba tolódott el tagjainak egyéni vélemé
nye is. 

Semmi sem érdekli jobban a pszichológusokat, mint ha egy 
eredmény szöges ellentétben áll az előfeltevéseikkel, ezért ezt a 
kísérletet sokévnyi kutatás követte. Megpróbálták felderíteni 
a kockázateltolódás okait és részleteit, mivel fontos kérdésekben 
nagyban támaszkodunk csoportdöntésekre. Úgy hisszük, csopor
tokban több információt mérlegelhetünk, s így helyesebb dönté
seket hozhatunk. Az azonban aggasztó, ha függetlenül attól, mi 
történik a megbeszélés közben, a szélsőséges válaszok gyakorib
bak lesznek. 

Bár a jelenséget eredetileg kockázateltolódásnak nevezték, 
mert a vizsgált helyzetekben a döntések valamilyen kockázatot is 
magukban rejtettek, későbbi tanulmányok rámutattak, hogy a 
csoportdöntések nem feltétlenül vezetnek nagyobb kockázatok
hoz. A megvitatás inkább megerősíti a csoporttagok egyéni haj
landóságát - és az egyik vagy másik pólus felé tolja el őket. Ha az 
egyének hajlamosabbak az óvatos megoldásra, a csoportdöntés 
még óvatosabbá teszi őket. Vagy ha egyénileg egyetértenek egy 
adott elképzeléssel, a csoport is egyetért majd vele, különösen, 
ha lehetőségük nyílik a megbeszélésre. 

David Myers és George Bishop pszichológusok azt demonst
rálták, hogyan mozdulnak el szélsőséges irányba hasonló gondol
kodású emberek, faji nézeteket megvitatva.64 Középiskolásokkal 
kitöltettek egy faji kérdésekre vonatkozó kérdőívet. Például 
megkérdezték, mennyire értenek egyet a nyílt lakástörvények-
kel.65 A kiértékelés után a hasonló gondolkodású diákokból cso
portokat hoztak létre: előítéleteseket és előítélet-menteseket. A 
csoportpolarizációs hatás ellenkezőleg hatott a kétféle csoportra. 
Az eredetileg előítéletre hajló fiatalokból álló csoportok még elő-

64 Myers, D. G. és Bishop, G. D.: Discussion effects on racial attitudes. 
Science 169 (1970) 778-334. p. 

65 A lakások vételének és bérletének antidiszkriminációs szabályozása. 
(A ford.) 
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ítéletesebbek, a viszonylag előítélet-mentesek még előítélet-
mentesebbek lettek a beszélgetés után. Más szóval, amikor a cso
portok alaposan megbeszélik a dolgokat, az egyik szélsőség felé 
mozdulnak el. 

Nehéz megmondani, miért történik ez így. Természetesen a be
szélgetés során olyan finomabb részleteket is megfontolhatunk, 
amelyek külön-külön gondolkodva nem jutnának eszünkbe. Való
jában ez az egyik oka annak, hogy úgy véljük, a csoport jobb dön
tést hoz az egyénnél. Mindazonáltal ha a csoport tagjai kezdetben 
egy kicsit is közelebb álltak az egyik végponthoz, az igazodásra 
való hajlamunk miatt ezt a nézetet fogják egyre inkább megerősí
teni a részletek kibontása során. „Hát, Helennek nincs túl sok 
vesztenivalója" - mondhatja az egyik, mire a másik hozzáteheti: 
„Különben sem büszke magára, hogy olcsó vadnyugati története
ket ír". Az önmegvalósítás mellett szóló érvek a csoport tagjait és 
ezzel együtt a csoportot is a szélsőséges irányba lendítik. 

Egy másik összetevő, amely a csoportdöntést radikálizálja az 
egyénihez képest, a társas összehasonlítás. Ha nem ismerjük a töb
biek véleményét, nem tudjuk a magunkét összehasonlítani az 
övékkel, és nem tudjuk jelezni sem, hogy hajlandók vagyunk a cso
portnormához igazodni. Feltételezhetjük például, hogy a legtöb
ben egy óvatosabb álláspontra helyezkednek Helen dilemmájá
ban, s emiatt mi vagyunk a kalandor kockázatvállalók a csoportban. 
Amikor azonban azt halljuk, hogy mások is egyetértenek velünk, 
nemcsak hogy igazodni akarunk hozzájuk, hanem - fenntartandó 
a magunkról alkotott eredeti képet, miszerint mi vagyunk a vak-
merőek a csoportban - tovább is szeretnénk lépni. Amikor a töb
biek is ugyanezt gondolják, a csoport veszedelmesen sodródni 
kezd a szakadék felé. 

Polarizáció a hálón 

A mérsékelt hang részben az interneten bekövetkező túlzott cso
portpolarizáció miatt tűnik el. Vegyük például Sara Kiesler és 
munkatársai egy korai tanulmányát. Háromfős csoportokat al
kottak, amelyek különböző problémákon dolgoztak, közvetlen 
személyes helyzetben, illetve számítógépes konferenciaprogram 
segítségével. A számítógépes csoportoknak több időbe telt meg-
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egyezniük, többet káromkodtak, szitkozódtak és sértegették egy-
mást, és nagyobb döntéseltolódást mutattak az eredeti egyéni 
vélemények átlagához képest. Általában nehezebb volt egyezség
re jutniuk, mint a személyes csoportoknak, és többet is kellett 
szavazniuk. 

Russell Spears és munkatársai nagyfokú csoportpolarizációt 
mutattak ki internetszerű helyzetekben, különösen ha a csoport
tagok elsősorban e dimenzió mentén határozzák meg magukat.66 

A kutatók kérdőíveket küldtek ki diákoknak, hogy megismerjék 
eredeti álláspontjukat négy vitatott politikai kérdésben, amelyek 
a „baloldali-jobboldali" értékrenddel függtek össze. Megkérdez
ték például, mennyire ért egyet azzal, hogy „A nemzeti ipart el 
kellene adni". Feltételezték - egyébként helyesen -, hogy a diá
kok eleve balra hajlanak az efféle témákban, és a kísérlet azt kí
vánta felderíteni, mennyire tolódnak el a szélsőségek felé a kü
lönböző csoportbeszélgetések után. 

A diákok hármas csoportokban érkeztek a laboratóriumba, és 
megtanították nekik egy egyszerű számítógépes kommunikációs 
rendszer alapjait, aminek segítségével az aktuális témát megvitat -
ták. A csoportok egyik fele a beszélgetés alatt egy szobában ült, 

és láthatta egymást, bár a számítógép segítségével kommunikált. 
A másik fele nem látta egymást, és külön szobákban ült. Az utób-
i feltétel közelebb áll az internetes környezethez, ahol nagy a fi
ikai távolság, és jellemző a névtelenség. 

Hogy a közösségérzés hatását vizsgálják, a kutatók még egy ele
met vittek bele a helyzetbe. Az egy szobában ülő és a külön iro
dákban elhelyezett csoportok felének-felének egyaránt olyan kü-
lönutasítást adtak, amely a csoporttagokat közelebb hozta egy-
máshoz, és fontosabbá tette az összetartozásukat. Amint azt a kö
vetkező fejezetben is láthatjuk majd, az embereket nem nehéz 
rávenni, hogy azonosuljanak egy csoporttal. Olykor elég, ha egy
forma sapkát nyomunk a fejükbe, feltéve, hogy másoknak a szo
bában másfajta fejfedőjük van. Ezúttal azonban a kutatók a cso
portazonosságot a kísérlet gondos megszövegezésével érték el. 
Azt mondták a résztvevőknek, hogy csoportjuk kizárólag első-

66 Spears, M., Russell, L. és Lee, S.: De~individuation and group polarization 
in computer-mediated communication. British Journal of Social Psychology, 29 
(1990) 121-134. p. 
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éves pszichológushallgatókból áll, és csoportként, nem pedig 
egyénenként vizsgálják őket. Ezzel szemben a másik csoportok
nál bátorították a résztvevőket, hogy viselkedjenek egyénekként, 
ezzel próbálván csökkenteni a csoportazonosságot. Azt mondták 
nekik, a kísérletet arra tervezték, hogy az „egyéni stílusokat, 
egyéni kommunikációs módokat és a személyészlelést vizsgál
ják". A számítógépes beszélgetés után a vizsgálati személyek újra 
kitöltötték a kérdőívet, és azt is próbálták megbecsülni, hogy 
csoporttársaik mit gondolhatnak ugyanazon témákról. 

Összességében azok a csoportok, amelyek tagjai külön szobá
ban ültek, ugyanolyan mértékű polarizációt mutattak, mint azok 
a csoportok, amelyek látták egymást. Ehhez hasonlóan azok a 
csoportok, amelyek nagyobb csoportazonosságot éreztek, ugyan
olyan polarizációt mutattak, mint azok, amelyeket egyéni visel
kedésmódra bátorítottak. A kísérlet különös része a két feltétel 
közötti kölcsönhatásból adódik. 

Azoknál, akiknél a csoporttagságot hangsúlyozták, és külön 
szobában ültek, a polarizáció határozottan megnőtt. Azoknál 
azonban, akiknél az egyéniséget hangsúlyozták, a külön szoba ha
tározott csökkenést hozott a polarizációban. Ezek az emberek az 
ellenkező irányba tértek el, amikor nem látták egymást, vagyis a 
csoportnormával éppen szembementek. 

Valószínűleg most a fejünket vakarjuk, hogy ez a bonyolult 
eredmény mit is jelenthet az internet szempontjából. Az emberi 
viselkedés számos helyzetben borzasztóan összetett, és a pszi
chológusok által feltárt kölcsönhatások világítnak rá, miért vála
szolunk annyi látszólag egyenes kérdésre azzal: „Hát, az attól 
függ." 

Ez esetben egy lehetséges feltételezés, hogy az internetszerű 
helyzet leginkább akkor teremt erős hajlamot a csoportpolarizá
cióra, ha a csoporttagok valamifajta csoportazonosságot éreznek. 
A csoportpolarizáció oka végül is a csoport hatása, az igazodásra 
való hajlam és az, hogy a véleményünket összehasonlítjuk mások 
véleményével. Ám azok, akik nem érzik magukat egy összetartó 
csoport részének, az internetre jellemző elkülönülés, az egyéni
ség elvesztése és a fizikai távolság miatt figyelmen kívül hagyják a 
csoport elképzeléseit, és a maguk útját járják. Még némi pszicho
lógiai ellenállást is mutathatnak az ellenkező irányba, hogy jelez
zék önállóságukat, amint az a vizsgálatban is történt. 
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A hasonszőrűek felkutatása 

A hálón sokkal fogékonyabbak lehetünk a csoportpolarizációra, 
mint a való világban, hiszen sokkal könnyebb olyan partnert talál
ni, aki hozzánk hasonlóan gondolkodik, bármilyen különleges té
mával kapcsolatban. Az ebben a fejezetben leírt vizsgálatok ala
nyaitól eltérően mi nem véletlenszerűen kerülünk be egy csoport
ba, és kapunk feladatot, amin dolgoznunk kell. Kiválaszthatjuk, 
melyik csoporthoz akarunk csatlakozni, ahol hasonló gondolko
dású embereket találunk, akik szinte biztosan megerősítik néze
teinket, és egy kicsit tovább mozdítanak bennünket a szélsőséges 
álláspont felé. A már korábban tárgyalt Myers és Bishop-vizs-
gálatban azok a diákok kerültek egy csoportba, akik hajlottak az 
előítéletes vagy előítélet-mentes álláspontra, s így a megbeszélés 
után mindkét oldalon még távolabb kerültek a mérsékelt állás
ponttól. A kutatók először is tesztelték őket, hogy ennek segítsé
gével döntsék el, melyik csoportba kerüljenek. Az interneten mi 
magunk találjuk meg a csoportunkat, ahol közel végtelen lehető
ség közül választhatunk. 

Talán nem ismerünk senkit elérhető földrajzi közelségben, aki 
úgy gondolja, hogy egy új jégkorszak küszöbén állunk, vagy akik 
szerint Elvis felbukkanásait dokumentálták, kivizsgálták, majd 
egy kormányzati összeesküvés révén eltitkolták. Az interneten 
azonban a hasonló érdeklődésű és a hozzánk hasonlóan vélekedő 
emberek csak néhány billentyűnyomásnyi távolságra vannak tő
lünk, függetlenül attól, hogy a téma mennyire zavaros, társadal
milag mennyire kívánatos vagy mennyire bizarr. Amikor hasonló 
nézeteket valló emberek a világ különböző pontjairól online cso
portvitákban vesznek részt, a beszélgetésük elfogulttá válik, és a 
csoportpolarizáció hatására egyre közelebb sodródhatnak a szél
sőséges nézetek felé. Velük kapcsolatba lépve eltorzulhatnak tár
sas összehasonlítási kereteink. Gyorsan magunkévá tehetünk va
lami helyesnek vélt túlzó elképzelést, mivel olyanokkal találko
zunk, akik nem pusztán egyetértenek velünk, hanem még nálunk 
is szélsőségesebb nézeteket vallanak. A hasonszőrűek támogatá
sával centiről centire mi magunk is radikalizálódunk. Viszlát, 
mérsékelt hangvétel. 

Ha nem igazodnánk ennyire egymáshoz, és nem vágynánk arra, 
hogy egy összetartó csoport tagjai lehessünk, a jelenlegi vibráló 
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virtuális közösségek valószínűleg nem léteznének az interneten 
- jóllehet a hálón működő csoportok belső összhangja bizonyta
lan és törékeny, hiszen itt gyengébbek azok a mechanizmusok, 
amelyek a való életben összefogják a csoportokat. Néha virtuális 
pörölycsapásokra van szükségünk ahhoz, hogy biztosítsuk a cso
portösszetartás szempontjából fontos igazodást, ami ritkán szük
séges a való életbeli csoporthelyzetekben. Ugyanakkor a csoport 
polarizációját eredményező való életbeli összetevők az inter
neten is bőségesen jelen vannak, így aligha lepődhetünk meg, 
amikor egyes vitacsoportok egyébként tisztességes tagjai bizarr 
és szélsőséges álláspontot képviselnek. 

Mindaz, amiről ebben a fejezetben szóltunk, feltételezi a „nyi
tott" internetet és az önkéntes közösségeket, amelyek a világ 
minden tájáról vonzzák a hálóhasználókat. Azonban a cégek és a 
szervezetek is használják a hálót és a különféle számítógépes 
programokat, hogy javítsanak termelékenységükön. Forduljunk 
hát a virtuális munkacsoportok felé, és nézzük meg, hogyan hat 
az online környezet ezek dinamikájára. 

Virtuális munkacsoportok 

A szervezetek egyre intenzívebben használják ki az elektronikus 
média előnyeit a csoportmunkát illetően is. A csoportos tevé
kenység támogatására használt programok tartalmaznak e-mailt, 
online vitafórumokat, konferenciákat és további szoftvereket, 
amelyek biztosítják a csoporttagoknak az elektronikus ötletbör
zét, szavazást, kiválasztást, az elsőbbség meghatározását, együt
tes dokumentumszerkesztést, online csevegést, interaktív videót 
és közös döntéshozatalt. A szoftver maga sokféle néven jelenhet 
meg: például csoporttámogató rendszer, csoportdöntés-támoga-
tő rendszer vagy együttműködési technológiák. Egyes esetekben 
a szoftvert arra tervezték, hogy használóik egy szobában üljenek, 
és egy segítő irányításával a közvetlen beszélgetést váltogassák az 
elektronikus tevékenységgel. Más esetekben a csoportszoftver a 
hálón a nap bármely órájában használható az aszinkrón csoport
munkához, függetlenül attól, hogy a résztvevők a Föld mely 
pontján dolgoznak. 
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A szoftverfejlesztők és marketingesek sokkal gyorsabban rea
gálnak az elektronikus eszközök lélegzetelállító fejlődésére, mint 
a szociálpszichológusok. Az igazgatók alig várják, hogy kihasznál
hassák az információs technológia előnyeit, és elvárják, hogy a rá
fordítások megtérüljenek. Hogy versenyelőnyre tegyenek szert, 
át akarják alakítani üzletmenetüket, ezért lelkesen támogatják az 
új eszközök használatát. Ám a virtuális munkacsoportok haté
konyságát firtató viselkedéskutatások és a számítógépes környe
zetben megjelenő különleges dinamika vizsgálatai sajnos még 
gyerekcipőben járnak, és a tudósok nehéz helyzetben vannak, 
mivel a technológia rohamos ütemben változik. A virtuális mun
kacsoportok hatékonysága azonban kiemelt kérdés: meg kell ér
tenünk, hogy a virtuális kapcsolatok előtérbe kerülése hogyan 
befolyásolja a csoportdinamikát, termelékenységet és általában 
az elvégzett munka minőségét. A csoportpolarizáció tárgyalása
kor például azt láttuk, hogy a mérsékelt hangvétel ritkább lehet a 
munkacsoportokban, mint egy közvetlen helyzetben. A csoport-
dinamika más aspektusai ugyancsak másként valósulnak meg a 
hálón, beleértve az elfogult vitákat, a kisebbségi véleményt kép
viselők hatását és az ötletbörze termelékenységét. 

Online munkacsoportok elfogult vitái 

A munkacsoportok vitáiban a résztvevők eltérő ismeretekkel in
dulnak neki a döntési folyamatnak - ez végül is az egyik ok, ami 
miatt azt feltételezzük, hogy a csoportok jobb döntést hoznak, 
mint az egyének. A beszélgetés után elvileg össze kellene gyűjte-
niük mindazt az információt és szakértelmet, amellyel a tagok 
külön-külön rendelkeznek. Mindenki megoszthatja másokkal a 
tudását, így az egész legalább a részek összességével lesz egyenlő. 
Sajnos gyakran nem ez történik, különösen akkor nem, ha a mun
kacsoportok a hálón hoznak döntést. A csoportpolarizáció miatt 
és előrehaladásával a csoportok információt veszítenek, mert a 
csoporttagok megválogatják, hogy mit adjanak át másoknak: egy
re kevésbé közölnek olyan rendelkezésükre álló információt, 
amely ellentmond a kialakuló megegyezésnek. Az eredmény az 
elfogult vita, amelyben a csoport nem tud minden tényt figye
lembe venni, mivel a tagok fel sem vetik azokat. 
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Ross Hightower és Lutfus Sayeed ezt a jelenséget vizsgálta vál
lalati vezetőknél. Arra voltak kíváncsiak, hogyan működnek együtt 
az online csoportok szoftverek közvetítésével, amikor személyes 
döntéseket kell meghozniuk.67 Amint már említettem, a szoftve
rek számottevően eltérhetnek egymástól - ezek a kutatók min
denesetre a szinkrón csevegést és az online szavazást használták. 

A kutatók elkészítették három marketingvezetői állásra pályá
zó jelölt önéletrajzát. A jelöltek pozitív és negatív tulajdonságait 
úgy állapították meg előre, hogy az egyikük legyen a legalkalma
sabb a munkakörre, mivel tulajdonságai megfeleltek a munkaköri 
leírásnak. Ezek után a vizsgálati személyeknek olyan információ
csomagokat adtak át, amelyek az önéletrajzoknak csak egyes 
részleteit tartalmazták, így az egyes csoporttagok az egész leírás
nak csak egy részét ismerhették meg. A háromfős csoportok egy 
része személyesen találkozott egymással, míg a többiek külön he
lyiségekben vitáztak a jelöltekről csoportszoftver segítségével. 

A polarizáció nagyon jellemző volt a csoportokra, s ami talán 
megdöbbentő, szinte egyik csoport, sem a személyes, sem a szá
mítógépes, nem választotta ki a legjobb jelöltet. Egyszerűen nem 
osztották meg egymással az információkat, s így a csoport képte
len volt a teljes kép alapján objektív döntést hozni. Az elfogultság 
mértéke azonban különösen megnőtt az online vitahelyzetben. A 
kutatók a csoporttagok által megosztott finom részletek vizsgála
tával meg tudták becsülni, mennyire volt elfogult a vita. A nagyon 
elfogult beszélgetésben a résztvevők hajlottak a pozitív informá
ciók megosztására a győztes jelölttel kapcsolatban, és negatív állí
tásokat fogalmaztak meg a vesztes jelentkezőkről, de nem szíve
sen mondták el a negatív információt a győztesről vagy a pozitív 
elemeket a vesztesekről. Az összes előadott részlet a csoport-
megegyezés felé terelte a csoportot a bonyodalmak és a heves 
vita helyett. Ez a tendencia az online csoportban kétszer olyan 
erős, mint a személyes csoportban. 

67 Hightower, R. és Sayeed, L.: The impact of computer-mediated commu-
nication systems on biased group discussion. Computers in Human Behavior, 11 
(1995) 33-44. p. 
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Kisebbségi vélemények online munkacsoportokban 

Egy másik csoportdinamikai folyamat, amely kissé másként bon
takozik ki az online, mint a személyes munkacsoportokban, a ki
sebbségi vélemények kifejezésének módja és csoportbeli fogadta
tása. Először talán azt feltételezzük, hogy valaki, aki más nézeteket 
vall, mint a többiek a munkacsoportban, könnyebben fejezheti ki 
őket online helyzetben. Így nem kell szembesülnie összehúzott 
szemöldökökkel vagy közbeszólásokkal, s nem kell feszengnie 
amiatt, hogy nem ért egyet a többiekkel. Egyszerűen begépeli, 
majd állhatatosan képviseli az álláspontját. 

Úgy tűnik, hogy a szakadárok a hálón valóban szabadabbnak 
érzik magukat nézeteik kifejtésében, mint a való életben, de 
online megjegyzéseiknek sajnos a hatásuk is kisebb a csoport töb
bi tagjára. Poppy Lauretta McLeod és munkatársai az Iowai 
Egyetemen az online munkacsoportok ezen vetületét vizsgálták 
meg egy olyan kísérleti eljárás során, amely valamelyest hasonlít 
a fenti önéletrajzos vizsgálatra.58 Ez esetben a csoport tagjai kü
lönböző információrészleteket kaptak A, B és C vállalatról, s az 
volt a feladatuk, hogy beszéljék meg szinkrón csevegőn és szemé
lyes helyzetben, hogy melyik cégbe a legérdemesebb befektetni. 
Az összes információ mérlegelése esetén az A vállalat lett volna a 
legjobb választás. A legfontosabb információkat azonban csak 
egyvalaki számára biztosították - s gondoskodtak arról, hogy ki
sebbségi véleményt alakíthasson ki. A kiválasztott személyek kü
lönösen hangosak voltak, amikor a hálón és névtelenül szóltak 
hozzá, ám különösen hatástalanok is voltak a többségi vélemény 
megváltoztatásában. Végeredményképpen az online munkacso
portok igen gyatra döntéseket hoztak, és rossz befektetések mel
lett tették le a voksot. 

Az eredmények értelmezhetők a hátrányok és az előnyök 
szempontjából. Személyes helyzetben a kisebbségi véleményt 
hangoztatók támadásnak teszik ki magukat, s nézeteiket vállalva 
bírálatot váltanak ki - ez a helyzet pedig arra készteti a csoport 
többi tagját, hogy jobban figyeljen rájuk. Online helyzetben az el-

68 McLeod, P. L., Baron, R. S., Marti, M. W. és Yoon, K.: The eyes have it. Jour
nal of Apllied Psychology, 82 (5) (1997) 706-718. p. 
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térő nézeteket vallóknak kisebb kellemetlenséggel kell szembe
nézniük, különösen, ha hozzászólásuk névtelen, ám így a nyere
ség is kisebb lehet. 

Munkacsoportok és elektronikus ötletbörze 

A csoportos ötletbörze az üzleti életben az 1950-es évektől kezd
ve van jelen, miután Alex Osborn hirdetési igazgató megjelente
tett egy „hogyan csináljuk...?" típusú könyvet erről a techniká
ról.69 Azt lehetett gondolni, hogy a csoportos ötletbörze igen 
gyorsan serkentheti a kreativitást és az eredeti ötletek felbukka
nását. Az embereket bevitték egy szobába, adtak nekik egy prob
lémát, majd azt mondták, hogy gyűjtsenek össze annyi vad ötle
tet a megoldására, amennyit csak tudnak. A csoporttagok nem 
kritizálhatták, csak javíthatták egymás ötleteit, összekapcsolhat
ták őket, és építhettek mások elképzeléseire. A résztvevők álta
lában szerették és hasznosnak találták ezt a technikát. Csak hát 
sajnos nem működött. Két évtizedes kutatás után a viselkedésku-
tatők arra a megállapításra jutottak, hogy az egyéni ötletbörze 
egyszerűen hatékonyabb. Vizsgálatok sora mutatta, hogy azok a 
csoportok, amelyeknek tagjai külön dolgoznak, több ötletet és 
több eredeti ötletet találnak ki a hasonló méretű munkacsopor
tokhoz képest, amelyek ötletbörze-technikával dolgoznak, még
hozzá elsősorban az alkotástorlasz miatt. Csoportban egyszerre 
csak egy ember beszélhet: ha a beszélgetésre figyelünk, kevesebb 
időnk marad saját ötleteinkre. 

Terry Connolly, az Arizonai Egyetem kutatója rámutatott, 
hogy a szoftverfejlesztők ritkán olvassák, vagy ha olvassák is, nem 
sokat törődnek a viselkedéskutatási szakirodalommal, hiszen to
vábbra is folytatják a csoportos ötletbörzét támogató elektroni
kus eszközök fejlesztését, jóllehet az nem működik.70 A résztve
vők, a fejlesztők elképzelései szerint, a számítógépük előtt ülnek, 
és eredeti ötleteket gépelnek be egy ablakba. Miután egy ötletet 

69 Osborn, A.: Applied imagination. New York, NY, 1953, Scribner. 
70 Connolly, T.: Electronic brainstorming: Science meets technology in the 

group meeting room. In Kiesler, S. (szerk.): Culture of the Internet. 1997, 
Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 263-276. p. 
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elküldtek, az mások ötleteivel együtt megjelenik egy másik ab
lakban. A csoportos ötletbörze új változatának hatékonyságát 
vizsgáló kutatók meglepő módon azt találták, hogy az elektroni
kus támogatás másként hat a kreativitásra. Nagy csoport eseté
ben a számítógéppel közvetített csoportos ötletbörze ülései haté
konyabbak. 

Az elektronikus ötletbörze jobb eredményeinek egyik oka az 
lehet a személyes elődjéhez képest, hogy az elektronikus változat 
megkerüli az alkotástorlasz problémáját. A csoportvita számító-
géppel támogatott változatában bármikor rápillanthatunk a cso
port többi tagjának hozzászólására, de ez nem kell, hogy megsza
kítsa gondolatmenetünket. A számítógépes környezet a koráb
ban említett okok miatt felszabadító hatású, s így a csoporttagok 
kifejthetik akár a legvadabb elképzeléseiket is, miközben nem 
aggódnak annyira az elutasító válaszok miatt. 

Jelen pillanatban sok elektronikus csoportos ötletbörze csak a 
laboratóriumokban létezik, ahol a résztvevők láthatják egymást, 
és segítő irányítja tevékenységüket. Semmi akadálya azonban an
nak, hogy az interneten is használjuk ezt az eljárást olyan résztve
vőkkel, akik kontinensnyi távolságra vannak egymástól. Ez eset
ben a korai eredmények ígéretesek: az eljárás, amely megbukott 
a személyes változatban, jól működhet a hálón a médium jelleg
zetességeinek köszönhetően. 

Bizalomépítés virtuális csapatoknál 

A sikeres munkacsoportokban fontos, hogy a résztvevők bízza
nak egymásban. Személyes helyzetben a bizalom kialakul, ami
kor a munkatársak megismerik egymást, és megtanulják figye
lembe venni a másik hozzászólását a csoportcélok érdekében. Az 
idő múltával, amint a munkacsoportokban és bizottságokban 
együtt dolgoznak, a kollégák már számítanak egymásra, s bíznak 
abban, hogy a csapattagok az elvárásoknak megfelelően végzik a 
dolgukat. Ez a bizalom komoly előnyt jelent a közös munkában. 
A résztvevőknek nem kell tartaniuk a potyázóktól, akiknél sosem 
lehet tudni, dolgoznak-e vagy sem, és befejezik-e időre a rájuk 
szabott feladatot. Kevesebb időt kell hízelgéssel és ellenőrzéssel 
tölteni, és több energia marad a tényleges munkára. 
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A vállalatok szempontjából sok előnye van az internetnek, 
amely biztosítja az ilyenfajta gördülékeny csapatmunkát, hogy a 
világ más-más tájain működő leányvállalatok munkatársai a ki
bertérben együtt dolgozzanak. Ha a csapatnak különleges készsé
gek kombinációjára van szüksége, a cégnek nem kell a földrajzi 
határok miatt korlátoznia a választását. De hogyan alakítják ki 
ezek a virtuális csapatok az egymás iránti bizalmat a hatékony 
munka érdekében? 

Sirkka Jarvenpaa és munkatársai Austinban, a Texasi Egyete
men a bizalom alakulását tanulmányozták 75 globális virtuális 
csoportban, ahol mindegyik csapat 4-6 tagja más-más országban 
tartózkodott.71 A csoportok nyolc héten át dolgoztak együtt kü
lönféle feladatokon, beleértve két bizalomépítő gyakorlatot és 
egy záróvizsga-feladatot is: ebben a csapat webhelyét tervezett az 
ISWorld Net egy új szolgáltatása számára, amely információs 
rendszer szakembereket támogat. Nem nehéz kitalálni, hogy 
egyes csapatok különösen jól dolgoztak, míg mások gyengén sze
repeltek. A siker kulcsa a tagok közti bizalom kialakulása volt. 

Azon csoportok tagjai, akik bíztak egymásban, gyakran váltot
tak üzenetet egymással, optimisták és izgatottak voltak, s világo
san igazodtak a feladat és a tervezet céljaihoz. Megosztották a ve
zetés feladatait, és nagyon kezdeményezők voltak - meghatáro
zott szerepekre önként jelentkeztek, nem várva a megbízásra. 
Azt is felismerték, hogy virtuális csapatként szoros kapcsolatban 
kell maradniuk, és eleget kell tenniük a kötelezettségeiknek - így 
még a hétvégi utazások idején is találtak alkalmat a kommuniká
cióra. A feladat korai szakaszában egyes tagok ürügyet (betegség, 
személyes kötelezettségek) kerestek rövid hiányzásra vagy a ha
táridő elmulasztására: de amint valaki rámutatott, máris jött a vá
lasz: „Tudod, az ördög nagyanyja miért halt meg? Rossz kifogások 
miatt. Úgyhogy abbahagyom a magyarázkodást, és elkezdek dol
gozni." 

Ezzel szemben a rosszul teljesítő csoport tagjai ritkán, s általá
ban semmitmondó üzeneteket váltottak. Akár nyolc nap is eltelt 

71 Jarvenpaa, S., Knoll, K. és Leidner, D. E.: Is anybody out there? Ante-
cendents of trust in global virtual teams. Journal of Management Information 
Systems [Online] 14 (4) 29ff. 1998, tavasz. Elérhető: EBSCOhost/Academic 
Search/686763 [1999. február 25.]. 
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egyetlen levél nélkül. Amikor az egyik résztvevő végre elküldött 
egy ötletet a projekttel kapcsolatban, könyörgött a csoportnak: 
„Megpróbálnánk végre válaszolni egymásnak?" Ritkán volt olyan 
online beszélgetés, ahol a tagok válaszoltak volna a többiek felve
tésére. 

Jarvenpaa és munkatársai arra a következtetésre jutottak, hogy 
a virtuális környezet legsikeresebb csapatai képesek tőkét ková
csolni a „gyors" bizalomból. A kísérletben nem volt idő a szemé
lyes kapcsolatok fokozatos kiépítésére, mint ahogy az egy hosszú 
távú személyes csoportban történne. Ehelyett a tagok a lovak 
közé csaptak, mintha a bizalom kezdettől fogva meglett volna; 
még ha nem volt is nyilvánvaló, hogy a csoporttársak is kiveszik 
részüket a közös feladatokból. Eredeti szándékuk, miszerint 
megelőlegezett bizalommal viseltetnek egymás iránt, valódi biza
lomhoz vezetett. A gyakori kapcsolattartással, a pozitív hangvé
tellel, az önkéntes feladatvállalással és pluszerőfeszítésekkel ké
pesek voltak legyőzni az akadályokat, amelyek sok más csapatban 
gyenge teljesítményt okoztak. 

A tendenciát figyelembe véve, a virtuális munkacsoportok az 
elkövetkezendő években valószínűleg általánossá válnak, különö
sen az eszközök tökéletesedésével, és az emberek megtanulják, 
hogyan használják őket a termelékenység növelésére. A bizalom 
problémája azonban továbbra is fennáll, mert még mindig hiá
nyosak az ismereteink a médiummal kapcsolatban. Az alkalma
zottak például hajlamosak az e-mailt és az internet más kommu
nikációs formáit kötetlenül magáncélra használni, és a jelszavak 
és titkosító szoftverek azt a benyomást keltik, hogy üzeneteik 
magánjellegűek. Ám a „továbbítás őrülete" sok szervezetnél min
dennapos. Egyes vállalati e-mailek mintha saját életet élnének, 
amint az üzenetek, a válaszok és a viszontválaszok egyre hosszabb
ra nyúlnak, és a lista fogadói, akiknek egy hányada a titkos máso
latok címzettjeként titokban marad, idővel kicserélődnek. 

A vállalattól kiküldött elektronikus közlemények jogi megíté
ése még alakulóban van, bár az Egyesült Államok bíróságai álta-
lban úgy tartják, hogy az a vállalat tulajdona, és a munkáltató 
tetszése szerint leskelődhet. Az üzenetek - ha már a bizalomépí-
tesről beszélünk - nem tűnnek el pusztán azért, mert a fogadó 
vagy küldő a törlésgombra kattint. Az adatközpontok biztonsági 
Másolatot készítenek a kiszolgáló lemez meghajtóira a rendszer-
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leállás okozta meghibásodás esetére, s így az üzeneteket elektro
nikusan újra lehet éleszteni akár évekkel később is egy jogi eljárás 
esetén. Például a Microsoft ellen indított antitröszt perben a vád 
belső e-maileket használt, hogy bemutassa, mire készültek a 
bennfentesek a vállalatnál.72 

A legtöbb virtuális munkacsoportokkal foglalkozó kutatásban 
diákok dolgoznak csoportos terveken. Itt azonban kisebb a tét, s 
így a bizalomra vonatkozó hatások sem olyan egyértelműek. Vi
lágos, hogy a virtuális munkacsoportok számos fontos előnyt kí
nálnak az üzleti életben, de az ezt körülvevő pszichológiai és kul
turális dinamika gyorsan változik. Egy olyan világban, ahol a 
munkacsoportok beszélgetései végül is visszajárnak kísérteni az 
alkalmazottakat és a vállalatot, a bizalom - akár gyors, akár más
fajta - kialakulása kétséges lehet. 

72 Associated Press (1998. október 21.). Microsoft may have sought control of 
Sun's Java: Another lawsuit, another allegation. [Online] Elérhető: http://www. 
msnbc.com/news/2007708.asp [1999. március 24.]. 
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5. Csoportkonfliktus és a csoporton belüli 
együttműködés 

Internettel kapcsolatos cikkekben és konferenciákon már annyi
szor láttam Steiner karikatúráját az alábbi felirattal: „Az inter
neten nem tudják, hogy te egy kutya vagy", hogy azt gondolom, 
már mindenki ismeri ezt. Mindig élt a nagy remény, hogy az 
internet legalább részben felszámolja a megkülönböztetést és 
az előítéleteket. A rassz, a nem vagy a kor jelei nélkül képtelenek 
lennénk rasszizmusra, szexizmusra vagy a kor miatti diszkriminá
cióra. Steiner karikatúrája egyszerre sokatmondó és vidám, mert 
a „fajizmust" hozzáteszi az internet segítségével kiirtható izmu
sok listájához. 

Vajon az internet volna álmaink környezete, amely megterem
ti az összetartó és elégedett csoportok globális közösségét, ahol a 
csoportok közt nincs feszültség, és nincs előítélet? Bizonyos érte
lemben igen, ám a valóság azért távol áll az elképzelt világtól. A 
virtuális világba egy élet pszichológiai tapasztalatainak terhével 
lépünk be, s csomagunkat nem hagyjuk a bejárat előtt. Csoport-
kötődésünk és csoporttársaink iránti érzelmeink benne vannak 
ebben a csomagban - de az előítéletek és negatív vélekedések 
ugyancsak, amelyeket gyakran más csoportokkal, a kívülállókkal 
szemben táplálunk, akik nem értenek velünk egyet, versengenek 
csoportunkkal, vagy egyszerűen csak különböznek tőlünk. A cso
portok közti feszültség dinamikájának vizsgálata előtt, amelyből 
majd általánosíthatunk az internetre is, visszatérek az egyik legiz
galmasabb terepkísérlethez, amit a szociálpszichológiában valaha 
is végeztek. Robbers Cave felé vesszük utunkat, egy eldugott fiú-
táborba, valahol Oklahomában. 
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A Robbers Cave-i kísérlet 

Ügy fél évszázaddal ezelőtt Muzafer Sherif és munkatársai a cso
portkonfliktusokat és a csoporton belüli együttműködést vizsgál-
ták természetes környezetben, részt vevő megfigyelőként - a mai 
internetkutatókhoz hasonlóan. Táborigazgatóként és tanácsadó
ként azonban módszeresen ellenőrizni és befolyásolni tudták a 
környezetet és a gyerekek feladatait.73 A vizsgálat első része az 
előző fejezetben leírt csoport-összetartozás kialakulására vonat
kozott. Azzal kezdődött, hogy a fiúkat véletlenszerűen két cso
portba osztották, és két különbusszal szállították őket a táborba. 
Az első héten a gyerekek nem is tudtak a másik csoport létezésé
ről. A kutatók megfigyelték, amint különféle normákat, rangso
rokat és szabályokat állítanak fel. Az első hét végére létrejött a 
Csörgőkígyók és a Sasok összetartó csapata. A Csörgőkígyóknál 
például kialakult egy „edzettség" norma: a csoporttagok kényte
lenek voltak eltűrni a fájdalmat, és a kirándulásokon csökkenteni
ük kellett a pihenők számát. Sherif sorozatosan olyan feladatok
kal látta el őket - ilyen volt például a csoportos kincsvadászat -, 
amelyek megkövetelték valamennyi csoporttag együttműködését. 

Bár az első napokban mindkét csoportban megjelentek alcso
portok, ezek a hétvégére eltűntek. Ekkor azonban apró jelei 
kezdtek mutatkozni, hogy idegenek is vannak a táborban. Egyik 
este a kutatók szándékosan megengedték, hogy a Csörgőkígyók 
hallótávolságon belül a baseballpálya felé sétáljanak, ahol a Sasok 
játszottak. A Csörgőkígyók rögtön el akarták kergetni őket a 
területről, amely addigra a „mi" pályánkká vált „a" pálya he
lyett. A következő nap a vezetők elmondták a Csörgőkígyóknak, 
hogy egy másik csapat, a Sasok is a táborban vannak, s hogy ki 
akarják hívni őket egy baseballmérkőzésre. „Azt már nem! Mi 
hívjuk ki őket... Micsoda pofátlanság!..." - felelték a Csörgőkí
gyók. Az összetartozás és a csoportidentitás drámaian megerősö-

73 Sherif, M., Harvey, O. J., White, B. J., Hood, W. R. és Sherif, C. W.: The 
Robbers Cave experiment. Middletoown, Cn, 1988, Wesleyan University Press. 
Ez a könyv az Oklahomai Egyetem Csoport-kapcsolatok Intézete 1961 -es kiadá
sának bővített, javított kiadása. A kísérlet maga 1949 és 1954 között zajlott. 

Sherif, M.: In common predicament: Social psychology of intergroup conflict 
and cooperation. 1966, Houghton Mifflin. 
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dött a hírre: a „mi" és az „ők" hirtelen megjelent a nézetekben és 
viselkedésben. „Jobban tennék, ha nem tévednének a mi térfe
lünkre" - mormogta az egyik Csörgőkígyó. Az ellenőrzött felté
telek tehát két csoportot alakítottak ki, mindkettő számára fe
nyegető külső csoporttal. Sherif emelte a tétet, és elkezdődött a 
második szakasz. 

Az eseményeket úgy tervezték meg, hogy a csoportok közti 
súrlódás a lehető legnagyobb legyen. Ezt például a „győztes min
dent visz" típusú versenyekkel lehetett elérni a tábori „viadalo
kon", ahol trófeákkal, díjakkal és medálokkal jutalmazták a 
győztes csapat tagjait. A vetélkedés fokozódásával a sportszerű
ség látszata is szertefoszlott: a fiúk elégették egymás zászlaját, 
rajtaütéseket szerveztek az ellenség kabinjaira, és fizikailag is 
bántalmazták egymást. A viadalok után a győztes tábor mámoro
san ünnepelt, a vesztesek pedig keserű szemrehányással illették 
egymást, mindenkit és mindent hibáztatva a szégyenletes veresé
gért. Amikor a Sasok minimális különbséggel nyerték meg a mér
kőzést, a feszültség az egekbe hágott, s a Csörgőkígyók megroha
mozták a kabinjaikat, hogy ellopják a díjakat. Ideje volt hát be
lépni a harmadik szakaszba, amikor a kísérletvezetők kapcsolatot 
alakítottak ki a két csoport között, és megpróbálták mérsékelni 
az ellentéteket. 

A közös vacsorák és mozik önmagukban eredménytelennek bi
zonyultak. Amikor a Csörgőkígyók beléptek az épületbe, a Sasok 
már várták őket: „Hölgyek előre" - ironizáltak felettük. A kifü-
tyülés, a kigúnyolás és a sértegetés volt a csoportok közti fő 
kommunikációs mód, és az ételcsaták is mindennaposak voltak. 
Sherif feltételezte, hogy az effajta érintkezések nemigen csök
kentik majd a csoportok közti feszültséget - sőt, amint kiderült, 
még növelték is az ellenségességet, hiszen még több lehetőséget 
adtak egymás bosszantására. Sherif úgy vélte, csak egyvalami se
gíthet: a közös fölérendelt cél. 

A harmadik szakasz végén a kutatók fontos célokat tűztek a 
fiúk elé, melyeket egyik csoport sem tudott volna megcsinálni 
a másik nélkül. Olyan helyzeteket teremtettek, amelyekben a 
csoporttagok kölcsönösen függtek egymástól. Tönkretették a tá
bor vízellátását, és a hibát csak úgy lehetett kijavítani, ha a fiúk 
valamennyien együttműködtek. Egy kiránduláson a tábori teher
autó „lerobbant", és a gyerekek - maguktól - elhatározták, hogy 

119 



egyesült erővel felhúzzák a hegyre. Az efféle ellenőrzött esemé
nyek mágikus hatással bírtak, s lassacskán a két csoport (a saját és 
a másik) közti feszültség csökkenni kezdett. Nem volt több le-
hurrogás, lesajnálás. Fokról fokra eltűnt a Csörgőkígyók rossz vé
leménye a mocsok Sasokról és viszont. Már nem tekintették egy-
mást balekok gyülekezetének, és lassan megjelentek a csoportkö
zi barátságok is. 

Csoportok versengése az internetes játékokban 

Az interneten a csoportok közti feszültség sokféleképp nyilvá
nulhat meg, ám hasonlít ahhoz, ami a fiúk nyári táborában tör
tént. A csoportidentitást erősítő környezetben megjelenik az 
összetartó csoport. Amennyiben a csoport úgy érzi, hogy külső 
betolakodók veszélyeztetik, a tagok jobban összetartanak, szigo
rúbban veszik a belső szabályokat, és negatív sztereotípiákat al
kotnak a másik csoport tagjairól. A „győztes mindent visz" típusú 
versengés esetében a csoportkonfliktusok különösen kiéleződ
nek. Ha azonban egy fontos közös cél együttműködést igényel, a 
csoportok közti feszültség csökken, és a negatív sztereotípiák 
szertefoszlanak. 

A többrésztvevős internetes játékok némelyike szinte ugyan
úgy zajlik, mint a Robbers Cave-i kísérlet játékai, és számtalan 
formát ölthetnek, az egyidejű csevegéstől a MUD-okig és a 
metavilágokig, s a témájuk is különféle lehet. Némelyik középko
ri kalandjáték, míg mások a tudományos fantasztikum felé hajla
nak. A jelenkori háborúk mindig népszerűek, a hagyományosabb 
kártya- és társasjátékokkal egyetemben, amilyen a bridzs vagy a 
Trivial Pursuit.74 A témától és a grafika kidolgozottságától függet
lenül a játék néhány jellegzetessége befolyásolja a játékosok cse
lekedeteit, hasonló módon, mint ahogy a kísérleti manipulációk 
is hatottak a Csörgőkígyók és Sasok viselkedésére. 

Az egyik ilyen fontos jellegzetesség a játékosok két versengő 
tábora. A Nyolcadik utas a halál online változatában például na
gyon látványosan élhetjük át, ahogy a legénység és az idegenek 

74 Lehet egy kérdéssel több típusú játék. (A ford.) 
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közelharcot vívnak egymással. Amikor megalkotjuk a szereplőn
ket, és nevet adunk neki, csatlakoznunk kell a két tábor egyiké
hez, így rögtön belecsöppenünk egy csoportba és a csoportok 
közti versengésbe. Játék közben az a feladatunk, hogy a társaink
kal együtt megsemmisítsük a másik oldalt. Bonyolult küldetése
ket kell megszerveznünk, vezetőket kijelölnünk, és' csatákat kell 
megnyernünk. Nem nehéz elképzelni, hogyan jelennek meg a ti
pikus csoportok közti konfliktusmintázatok ebben a környezet
ben. Amikor a résztvevők újra bejelentkeznek, hajlamosak ugyan-
azzal a játékossal játszani ugyanabban a csapatban, és mint a 
Csörgőkígyók és Sasok esetében, szoros kötődést alakítanak ki 
csoportjuk tagjaival, miközben a másik csoport tagjait semmibe 
veszik. Mindkét oldalon erős vezetők jelennek meg, hogy levezé
nyeljék az összecsapásokat, és a játékosoktól elvárják, hogy be
tartsák a szabályokat, akár egy hadseregben. A Csörgőkígyók és a 
Sasok, miután a másik csoport megjelent a színen, egyre mere
vebb hierarchiát alakítottak ki, s a tagoknak egyre szigorúbban 
kellett a normákhoz igazodniuk. 

A #trivbot-ban (a Trivial Pursuit online változata az Austnet 
IRC-n) a csoportok közti viszony időnként hasonló okok miatt 
mérgesedik el. Amint az új játékos a szobába lép, a programozott 
robot üdvözli, és addig nyaggatja, amíg a két csapat egyikéhez 
nem csatlakozik. A játék folyamán a robot kérdéseket tesz fel: 
„Ki írta az Erik a gyümölcsöt" vagy „Hol adta meg magát Napó
leon?". A játékosok gyorsan begépelik a válaszokat, a robot pedig 
kiértékeli őket és annak a csoportnak adja a pontot, amelyik elő
ször válaszolt helyesen. A csapatok nevet választhatnak - ez is 
elősegíti a csoportidentitás kialakulását -, és a játékosok éljenezve 
ünnepelnek, ha az ő a csoportjuk nyeri el a pontot. Az esetek több
ségében a csapatok közt fellépő feszültség kézben tartható, de elő
fordulnak személyeskedő viták és gúnyos, sértő megjegyzések is. 

Furcsának találhatjuk, hogy egyesek érzelmileg kötődnek egy 
internetes csoporthoz csak azért, mert tiszta véletlenül ahhoz 
csatlakoztak. De talán nem számolunk eléggé azon tulajdonsá
gunkkal, hogy nagyon könnyen kezdünk el a saját és a másik cso
port kategóriájában gondolkodni. Henri Tajfel brit szociálpszi
chológus vizsgálataiban embereket egészen triviális jellemzők 
alapján sorolt „csoportokba", s azt találta, hogy még így is kiala-
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kult bennük a csoportazonosság érzése.75 Az egyik vizsgálatban 
például brit tizenévesek modern festők képeit ítélték meg. Tajfel 
később tudatta velük, hogy ahhoz a csoporthoz tartoznak, ame
lyik Kleet kedveli, vagy épp a másikhoz, amelyik Kandinskyt sze
reti, bár értékítéleteiket valójában nem vették figyelembe beso
rolásukkor. A fiatalok sosem találkoztak egymással, mégis érzel
mi kötelék alakult ki az egyívású művészetrajongók közt. Amikor 
arra kérték őket, hogy osszanak szét pénzt a csoportok tagjai 
közt, következetesen a saját csoportjukat részesítették előnyben, 
nagyjából kettő az egyhez arányban. A csoportot azonosító címke 
fiktív tartalmakat takart, mégis előnyben részesítették a saját 
csoportjukat. Úgy vélték, hogy ők okosabbak, jobbak és kedve
sebbek a másik csoport tagjainál. 

Azt, amikor az emberek hajlamosak azonosulni egy csoporttal, 
és előnyben részesítik annak tagjait, még ha a csoporttagság kri
tériuma önkényes és abszurd is, minimáliscsoport-jelenségnek 
nevezik. Nem látszik nagyon ésszerűnek, hogy olyan emberekkel 
kivételezzünk, akikkel fej vagy írás, kék sapka-piros sapka alapon, 
avagy egy művészeti irányzat képzeletbeli rajongójaként kerül
tünk egy csoportba, mégis rendszeresen ezt tesszük. Miután tagjai 
lettünk egy csoportnak, úgy véljük, társaink néhány fontos tulaj
donságukban jobban hasonlítanak ránk, a másik csoport viszont 
egységesebb, és jobban különbözik tőlünk, mint az a valóságban 
van. 

Míg a Nyolcadik utas a halál online változatában vagy a 
#trivbot világában a csoportok közti konfliktusok lényegében 
előre programozottak, sok más játékvilág nem igényel automati
kus csoporttagságot, és nem sorolják a játékosokat egymással ver
sengő csapatokba. Ám spontán módon a csoportok ezekben a vi
lágokban is gyakran megjelennek, részben az emberek azon tö
rekvése miatt, hogy egy közösséghez tartozzanak, amelyet saját 
csoportnak nevezhetnek. Az Ultima Online „Britannia" nevű 
grafikus metavilágában számos játékostársulat alakult. Bár sok 
csoport gyorsan eltűnik, mások fennmaradnak, és megőrzik jel
legzetes tulajdonságaikat és hűséges tagságukat. A Büntetők pél-

75 Tajfel, H.: Human groups and social categories: Studies in social psychology. 
London, 1981, Cambridge University Press. Tajfel, H.: Social psychology of 
intergroup relations. Annual Review of Psychology, 33 (1982) 1-39. p. 
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dául nagyon szigorú becsületkódexet állítottak fel, és elfogadását 
megkövetelik a csatlakozni vágyóktól. A következő tételeket ol
vashatjuk ötletes webhelyükön:76 

A Büntetők olyan zárt közösség, amely a közös kalandnak 
szenteli életét. Célunk, hogy bátorságunkról a csatában és tisz
tességes cselekedeteinkről ismerjenek meg minket. Elveink 
tiszták és egyszerűek: 
1. Bátorság. Bátorság, hogy fennmaradjunk a sokféleség ellené
ben. 
2. Becsületesség. Megbízhatónak és szavahihetőnek kell len
nünk mindörökké. 
3. Büszkeség. A nevünk a büszkeségünk, és nem festhetünk 
szánalmas képet önmagunkról vagy közösségünkről. 
4. Hűség. Hűség Büntető társainkhoz. 
5. Erény. Nem vagyunk az ártatlanok gyilkosai, az óvatlanok 
tolvajai, a balszerencsések keselyűi. A Büntetők vadászzöld 
színeikről és fekete páncélzatukról ismerhetők fel. Ha meg 
akarsz keresni, a tiszafa környékén találsz meg bennünket. 
- Lord Skyblade" 

A Büntetők minden bizonnyal tudnak valamit a csoport-összetar
tozás pszichológiájáról. Hosszú beavatási szertartás vár a csatla
kozni vágyó újoncokra, és a közösség megköveteli, hogy az új já
tékosok kifejlesszenek magukban bizonyos készségeket, mint a 
varázslás vagy a harc, amelyek hasznosak lehetnek a társaság 
szempontjából. A jelöltnek formális próbákon is át kell esnie: „A 
képzés és beavatás végén »próbán« kell keresztülmenned, ame
lyet régebbi tagjaink vezetnek, hogy megállapítsuk, alkalmas 
vagy-e a teljes jogú tagságra." Minél nehezebb bekerülni egy cso
portba, annál előkelőbbnek és kívánatosabbnak látjuk. Amennyi
ben különböző kihívásoknak kell megfelelnünk, hogy csatlakoz
hassunk hozzá, fellép a kognitív disszonancia jelensége, azaz elbi
zonytalanodunk, hogy valóban értelmesen cselekszünk-e. Azt 
kell éreznünk, hogy csoportunk igazán erős, és megérte a fáradtsá-

76 The Pluggers' Web Site [Online]. Elérhető: http://www.alliacesports.com/ 
epduvall/guild/guilinfo.thm [1998, február 10.]. 
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got, ha mindezen megmérettetésnek kitettük magunkat csak 
azért, hogy bekerülhessünk. 

A játékosok csoportokra oszlása előkészíti a terepet a csoport
közi konfliktusra, még ha a játék maga nem igényli vagy bátorítja 
is ezt. A konfliktusok különösen hevessé válhatnak a játékkör
nyezet bizonyos változásaival. Amennyiben a források szűkösek 
a „győztes mindent visz" típusú versenyben a csoportkonfliktus 
magjai már el is vannak vetve. Például, ha két szövetség ugyanaz
zal a sárkánnyal akar megküzdeni, és a kincsre mindketten jogot 
formálnak, az agressziójuk előbb-utóbb egymás ellen fordul. 

A környezet egy másik - különösen vitatott - jellemzője, ami 
növelheti a csoportok rivalizálását, a játékosok megölése. Az 
egyik játékos megtámadhatja és megölheti a másikat, hogy meg
szerezze a készségeit és pontjait, ellopja a szereplő tulajdonát, 
egyszerűen csak hogy bajt keverjen. A halál többnyire nem állan
dó, de a pórul járt játékos pontokat és készségeket veszíthet, és a 
szégyenérzet is bánthatja a balszerencse miatt. Ha a játékfejlesz
tők beépítik ezt a lehetőséget, a csoportkonfliktusok gyakorisága 
drámaian megemelkedik. A Büntetők például webhelyükön köz
zétették a „körözöttek" listáját, és felszólítottak a megsemmisí
tésükre: „Az alább felsoroltak ismert gyilkosok, tolvajok és gaz
emberek. Ezeket a gazfickókat bárki megtámadhatja, aki látja 
őket, mivel kívül esnek a város oltalmazóinak védelmén. Annak a 
ténynek köszönhetően, hogy szövetkeztünk az Anti-JGy Egység 
Szövetséggel, és sok gyilkosról tudomást szereztünk, felsoroljuk 
a keresett tagokat a leírások nélkül." 

Amy Bruckman, a Georgiai Műszaki Főiskola munkatársa olyan 
online vitát vezetett, amelynek témája a deviáns viselkedés keze
lése volt online közösségekben, mint például a gyilkosság, amely 
hozzájárul a többfelhasználós internetjátékokban a csoportfe
szültséghez.77 A beszélgetést stílszerűen a MediaMOO-n tartot
ták, azon a szöveg alapú MUD-on, amelyet médiakutatásokhoz 
terveztek. A beszélgetés egyik résztvevője Raph Koster volt, aki 
már hosszú ideje a népszerű Ultima Online üzleti játék MUD-

77 Bruckman, A. (1999, január 20). Managing deviant behavior in online 
communities: An online panel discussion. [Online]. Elérhető: http://www.cc.ga-
tech.edu/fac/AmyBruckman/MediaMOO/deviance-symposium-99.html [1999. 
március 24.]. 
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kezelője és egyben vezető tervezője. A MUD-tanácskozáson 
ptah néven Koster elmagyarázta, hogy a cége hogyan közelítette 
jneg a problémát: 

„Ptah mondja: »Sok játék mud-ban találunk olyan kódokat, 
amelyek megpróbálnak közbelépni, mielőtt bármi baj történ
ne, és megelőzni az antiszociális viselkedést (pl. a 'játékos-
gyilkosság' kapcsoló)« 
Pogo hagyja Ptahot befejezni 
Ptah megköszöni Pogónak, már majdnem kész, és tudja, hogy 
általában bőbeszédű. :) 
Ptah mondja: »Azt próbáljuk az UO-n (Ultima Online) meg
csinálni, hogy eszközöket adjunk a játékosoknak, hogy megha
tározhassák az ÁLTALUK elutasított viselkedést, és hogy 
olyan eszközöket adjunk, amivel nyomon tudják követni és 
azonosítani tudják a támadókat.« 
Ptah mondja: »Ezek után megpróbáljuk a kódot a büntetés 
végrehajtásához is használni - végső célként csökkenteni sze
retnénk az emberi ítélkezést, és azt szeretnénk, hogy a rend-
szer automatikusan működhessen végrehajtóként a bizonyta
lan és gyakran vitatott veszekedések vagy támadások eseté
ben. « 
Ptah bólint Pogónak. 
Pogo mondja: »Kösz.« 
Amy [Ptahnak]: persze ilyenkor a mérték kérdéses... mennyi 
felhasználótok van, Ptah? 
Pogo mondja: »Valójában én teszem fel először az első kérdést.« 
Ptah mondja: »Mostanában az UO 20 000 egyidejű felhaszná
lói csúcsokat mondhat magáénak minden éjszaka.« 
Amy füttyent" 

Sok mindent nem tudunk még arról, hogy a technológiai megol
dások hogyan alkalmazhatók az online környezetben, amelyek 
csökkenthetnék a csoportok közti feszültséget. Habár Koster 
megjegyzésében fontos az emberi erőforrás költsége, a költségek 
azonban nem csak anyagi jellegűek. Felidézhetjük az előző feje
zetből Pavel Curtis próbálkozásait, ahogyan csökkenteni szerette 
volna a LambdaMOO rendszergazdáinak szerepét, mert a varázs
lók belefáradtak, hogy bírák, esküdtek és végrehajtók legyenek. 
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A korai Lambda-közösség egyik kiemelkedő tagja, YduJ is jelen 
volt az online tanácskozáson. Megjegyezte, hogy „Lambda-
MOO-t még mindig önkéntesek működtetik, akiknek legtöbbje 
kiégett, és már nem figyelnek eléggé." Az a nem technológiai jel
legű megoldás sem vált be, hogy a közösség tagjai szavazzanak: 

„YduJ [Ptahnak]: Nem sikerült megcsinálnunk. * Megpróbál
tuk*; adtunk nekik egy maguk által ellenőrizhető igazságszolgál
tatási mechanizmust, de egyesek teljesen megsemmisítették a 
rendszert (még a * legnyilvánvalóbb* visszaélésekre is nemmel 
szavaztak.)" 

A barátságosabb és szelídebb többfelhasználós játékok is tar
talmaznak olyan technológiai lehetőségeket, amelyek megkísér
lik visszafogni a csoportok közti feszültséget, különösen a játéko
sok megölésével kapcsolatban állítanak szigorú szabályokat. Pél
dául néhány játék letiltja a játékos hozzáférését, ha a kiszolgáló 
két-háromnál több incidenst jegyez fel egy megadott időn belül. 
Sok játék azzal bátorítja a csoportok együttműködését, hogy a 
nagy kérdések és kihívások szinte megoldhatatlanok anélkül, 
hogy egy nagy csoport össze ne álljon. A legveszélyesebb sárkány 
az a nagy közös cél lehet, ami a játékosokat összefogja, még ha 
különböző társaságokba és szövetségekbe tartoznak is. 

Játékostípusok és a játékosok motivációja 

A klasszikus szociálpszichológiai kísérletek segíthetnek ugyan ab
ban, hogy megértsük a játékosok viselkedését többjátékos kör
nyezetben is, de a játékok készítőitől és működtetőitől is bepil
lantást nyerhetünk ebbe a problémába. Richard Bartle, játékfej
lesztő és MUD-rendszergazda a Journal of MUD Researchben78 

78 Bartle, R. (1996. június). Hearts, clubs, diamonds, spades: Players who suit 
MUDs. Journal of MUD Research [Online] 1(1) 82KB. Elérhető: http://journal. 
Pennmush.org/~jomr/vlnl/bartle.html [1998. május 20.]. Bartle a kártyák szí
neit használja laza analógiaként, hogy a különböző játékostípusokat leírja. A kór 
(szív) nem meglepő módon a társaságiak, a treff a gyilkos (akik másokat vernek) 
[az angolban a club többek közt treffet és a „bunkósbottal elver" kifejezést is je
lenti], a káró a teljesítők (akik a kincseket gyűjtik) [angolban a káró gyémántot is 
jelent], és a pikkek a felfedezők (akik a MUD-terepen mélyre ásnak) [ismét az 
angolban a pikk ásót is jelent]. 
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bemutatta saját és más varázslók ötleteit arról, hogy a többjáté
kos környezetet milyen pszichológiai változók befolyásolják, és 
hogyan készíthetünk olyan programváltozatokat, amelyek meg-
bolondítják a csoportdinamikát - mint ahogyan Sherif is tette 
Robbers Cave-nél. Tapasztalataik alapján arra a következtetésre 
jutottak, hogy alapvetően négy motiváció hajtja az embereket a 
játék során, és a legtöbb játékos esetében az egyik ok sokkal fon-
tosabb a többihez képest. 

Az első csoport, akiket Bartle azonosított, a teljesítők: ez a 
játékostípus a játék céljait hangsúlyozza, mint például a kincsek 
összegyűjtése vagy a készségek fejlesztése. Egy tipikus teljesítő 
azzal a szándékkal kezd bele a játékba, hogy megoldjon néhány 
rejtélyt vagy legyőzzön néhány különösen zord szörnyet. A felfe
dezőket kevésbé érdekli a képességek elsajátítása vagy a kincsek, 
inkább a játékterep felderítését, néhány homályos titok megis
merését és a csak beavatottak számára ismert működési módok 
összegyűjtését élvezik. A harmadik típus a társaságiak csoportja, 
akik elsősorban azért lépnek be egy MUD-ba, hogy másokkal 
kapcsolatba kerüljenek. A kapcsolatuk fókusza lehet maga a já
ték, bár ettől független személyes témák is szóba kerülhetnek, 
amint a játékosok ismerkedni kezdenek egymással. Végül a leg
több MUD odavonz néhány olyan embert is, akik leginkább má
sok zaklatásában lelik örömüket, gyakran a játék által nyújtott 
eszközökkel. Az olyan játékokban, amelyek megengedik a gyil
kosságot, egyszerűen gyilkosoknak nevezzük őket. A Büntetők 
Körözötteknek nevezték el ezt a csoportot. 

Hogy megértsük a MUD-világok alapjául szolgáló dinamikát 
és a játékosok különböző motivációit, Bartle készített egy kétdi
menziós grafikont, amely a négy típust két dimenzióban tünteti 
fel: cselekvés-kapcsolat és játékos-világ tulajdonságok mentén. A 
teljesítőket például főként a világban való cselekvés érdekli, míg 
a társaságiakat a más játékosokkal való kapcsolat. A gyilkosok 
más játékosokon cselekszenek, míg a felfedezők a világgal állnak 
kapcsolatban, amikor bejárják azt, és homályos ismeretek darab
jait gyűjtögetik. 
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Bár Bartle elismeri, hogy nem pszichológus, mégis éleslátóan 
elemzi a MUD-okban éveken keresztül megfigyelt emberek mo
tivációit és kapcsolatait. Egyes játékostípusok között például 
rendszeresen kialakul némi feszültség, mivel részvételük motivá
ciója meglehetősen különbözik. A társaságiak és a gyilkosok vi
szonya okozza a legtöbb galibát, hiszen részvételük célja gyakor
latilag kölcsönösen kizárja egymást. A gyilkosok viselkedéséről a 
társaságiakkal szemben Bartle megjegyzi: „Azért mennek ki, 
hogy a MUD-okat megszabadítsák a nyámnyila társaságiaktól, 
akik nem tudnának egyetlen fegyvert sem használni, ha valaki 
odamenne hozzájuk, és megütné őket (ez utóbbi tevékenységet a 
gyilkosok nagy előszeretettel gyakorolják), és általában minden 
lehetséges alkalmat megragadnak, hogy zaklassák a társaságiakat, 
hiszen olyan könnyű bosszantani őket." 

A csoportok közti feszültség és a különböző típusú társaságok 
nagysága gyorsan megváltoztathatja a MUD jellegét, vagy éppen 
a MUD végét is jelentheti. Mint ahogy bármely természetes kör
nyezet csak korlátozott számú ragadozót tud eltartani, a MUD-ok-
ban is csak kevés gyilkos garázdálkodhat. Ha túl sok gyilkos van 
egy MUD-on, a többi játékos távozik. A túl sok társasági típusú 
játékos viszont a MUD-ot pszichológiai értelemben a szinkrón 
csevegés irányába billenti el, és akik addig a játék miatt vettek 
részt benne, valószínűleg elhagyják a terepet. Bartle szerint a leg
több MUD-környezet vagy a szociális csevegő típusú környeze
tek irányába tolódik el, vagy a csihi-puhi, verekedős játékok irá-
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nyába, mivel elég nehéz a játékostípusok arányát egyensúlyban 
tartani. Kevés MUD éri el ezt az egyensúlyt, de amelyeknek 
mégis sikerül, azok lesznek a legérdekesebbek és üzletileg a legsi
keresebbek. 

Bár a rendszergazda nem tudja a MUD túlélési esélyeinek sok 
paraméterét befolyásolni, mégis sok mindent változtathat a prog
ramozott környezeten, ami hatással lehet a csoportokra, a cso
portok közti konfliktusokra és a társulatok méretére (amint azt 
korábban már tárgyaltam). Bartle rámutat, hogy a technológiai 
környezet apró átalakulásai megváltoztathatják a játékostípusok 
arányát. Például az újszerű kommunikációs eszközök bevezetése 
a társaságiakat bátoríthatja. Egy MUD, amely lehetővé teszi 
hangállományok lejátszását (például nevetést, tapsot, sóhajtást, 
vicsorgást) vagy a társas-érzelmi tartalmak közlését, nagyobb le
hetőséget enged a kommunikációnak. Ha a MUD túlságosan a 
társaságiak és a játékos kapcsolatok irányába hajlik el, és a teljesí
tők távoznak, a rendszergazdák intézkedéseket tehetnek a „világ
gal való cselekvés" dimenziójának hangsúlyozására. Közreadhat
nak egy részletes játékleírást, feltehetnek a webre térképeket az 
ismert világról, emelhetik a teljesítményért járó jutalmakat, és 
kifejleszthetnek egy kiterjedt rang- és osztályrendszert, hogy a 
teljesítők előbbre léphessenek. 

A korai MUD-ok szövegalapú virtuális környezetek voltak: ön
kéntesek készítették és működtették őket, s ingyenesek voltak 
bárki számára, aki ismerte a bejelentkezés módját. Richard Bartle 
és társai nagyon sok mindent megtudtak arról, hogyan viselked
nek az emberek ezekben a fondorlatokkal átszőtt világokban, a 
konfliktusok és együttműködés mikrokozmoszában - mint ami
lyen a Robbers Cave. Manapság ezek a többfelhasználós játékok 
egyre nagyobb üzletté válnak az interneten, s az olyan cégek, 
mint a Sony, Ultima Online, Fujitsu vagy Microsoft belépnek a 
harcba grafikus világaik segítségével, amelyek tele vannak tűzdel
ve multimédia-elemekkel. Bár a legtöbben nincsenek tisztában 
azzal, hogy ezek a környezetek milyen gyorsan növekszenek, 
egyes elemzők azt jósolják, hogy az online internetes játék lesz az 
egyik legígéretesebb üzlet a következő évtizedben. Amint az egy 
következő fejezetből kiderül, ezekkel a játékokkal rengeteg időt 
fecsérelhetünk el, és használatuk kényszerítő erejű is lehet, 
amely néha internetfüggőségnek is nevezhető. Az üzleti lehető-
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ségek hatalmasak, és a rendszergazdák bölcsességén is múlik, 
hogy olyan környezetet teremtsenek, amely nagyszámú hűséges 
és közösségorientált játékost vonz. Mindez meghatározza majd, 
mely játékok érnek el sikereket, és melyek tűnnek el az éterben. 

Saját csoportok az interneten 

A csoportok közti feszültség igen erős a játékvilágokban, amikor 
minimális csoportok működnek, de mi történik, ha olyan saját 
csoportok és külső csoportok költöznek át az internetre, amelyek 
a való életben is léteznek? Mi történik a feszültséggel, az előítéle
tekkel és a sztereotípiákkal, amelyek ezekkel a helyzetekkel 
együtt járnak? Megjelenik-e a neten a rasszizmus, a kor alapján 
történő diszkrimináció, és egyéb, más csoport ellen irányuló 
megkülönböztetés? Valószínűleg nem olyan mértékben, mint 
amennyire reméltük, de az előítéletek egy része eltűnni látszik, 
mivel a másik csoporthoz tartozás jelzései nem annyira nyilván
valók. Az e-mailcímek feltárhatják a nemet, és további utalások a 
címben vagy az aláírásfájlban jelezhetik a foglalkozást, nemzeti
séget vagy a földrajzi helyet, ám általában nem jelzik a rasszt vagy 
a kort. Társas környezetben az emberek kérdezősködhetnek a 
korról, de internetes fórumokon ritkán kérdeznek a rasszról. Ez
zel szemben a való életben a kor és a rassz két olyan jellegzetes
ség, amely rögtön szembe ötlik. 

Egy másik gyakran használt jellemző, amely határokat von a 
csoportok körül, a státus, amely az előzőekhez hasonlóan kevés
bé jelentős az interneten. Nincsenek első osztályú, üzleti és turis
ta helyek, és nincs igazgatói tárgyaló, ahol beszélhetnénk. Ez azt 
jelenti, hogy a vitafórumon a szavainknak vélhetően nagyobb sú
lya van, mint a szocioökonómiai pozíciónknak vagy a vállalati 
ranglétrán elfoglalt helyünknek. 

Az interneten a státus nem teljesen láthatatlan, inkább csak 
szokatlan módokon nyilvánul meg. A státusra utaló jelek általá
ban kevésbé láthatók, és a csoportok az olyan hagyományos kor
látok nélkül alakulnak ki, mint amilyen a foglalkozás, szocio-
ökonómiai státus, vállalati pozíció, végzettség vagy egyéb ténye
zők. Egy WMST-L levelezési listán végzett vizsgálatban Joan 
Korenman és Nancy Wyatt azt találta, hogy a résztvevők a státu-
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sok elég széles spektrumát fedik le: jelen volt többek közt egye
temi oktató, egyetemi hallgató, könyvtáros, programozó, techni
kai szerkesztő, ismeretterjesztő újságíró, kutatási segédszemély
zet és titkárnő.79 Bár a lista az egyetemi szakembereket célozta 
meg, sokféle résztvevője volt, és a vitafórum jelentősen hozzájá
rult a korlátok felszámolásához, ami a való életben sokkal kevés
bé lett volna elképzelhető. Tegyük föl például, hogy egy akadé
miai kutató elindít egy csütörtök délutáni teázást, ahol ugyanazo
kat a témákat tárgyalnák meg, amiket a WMST-L is. Nehéz volna 
azonban elképzelni, hogy ez a csoport sokféle résztvevőt vonzana 
a hagyományos státus szempontjából, mint ahogyan azt az inter
netfórum megtette. 

A WMST-L levelezési lista megmutatta a „státuskiegyenlítő
dést", amit már sok számítógépes kommunikációval foglalkozó 
tanulmány megfigyelt. A valódi élettől és a közvetlen kapcsolatot 
létesítő csoportoktól eltérően, ahol a státus gyakran meghatároz
za, ki járul hozzá leginkább a munkához, és kinek van a legna
gyobb hatása a vitára, a számítógépes fórumok lehetővé teszik az 
alacsonyabb státusú tagok részvételét is. Sara Kiesler és munka
társai ezt az egyik legkorábbi számítógépes csoportkapcsolat-ku
tatásban figyelték meg. Háromfős csoportokat kértek meg, hogy 
alakítsanak ki közös álláspontot különféle problémákról számító
gépes szinkrón csevegés, vagy aszinkrón e-mail segítségével, vagy 
pedig közvetlen kapcsolatban egymással. Az eredmények szerint 
mindegyik csoportban egy személy dominált a beszélgetésben, ám 
ez sokkal kevésbé volt nyilvánvaló a számítógépes csoportban.80 

Ez a státuskiegyenlítődési jelenség különösen érdekes, hiszen a 
kutatások kimutatták, hogy az egyenlő státusú kapcsolatok sokat 
tehetnek a sztereotípiák kialakulása és a külső csoportok megkü
lönböztetése ellen. A státuskiegyenlítődés nem nagyon műkö
dött a Csörgőkígyók és Sasok esetében - pusztán a közös filmné
zés nem volt elég a csoportok közti feszültség csökkentésére. Vi
szont más helyzetekben már alkalmasabbak voltak az előítéletek 

79 Korenman, J. és Wyatt, R: In Herring, S. C. (szerk.): Computer-mediated 
cotnmunication: Linguistic, social and cross-cultural perspectives. Amsterdam, 
1996, John Benjamins Publishing Company, 225-242. p. 

80 Kiesler, S., Siegel, J. és McGuire, T. W.: Social psychological aspects of 
computer-mediated communication. American Psychologist, 39 (1984) 1123-
1134. p. 
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csökkentésére. Például az ötvenes években az Amerikai Legfel
sőbb Bíróság döntése után (miszerint az iskolákat egyesíteni 
kell81), vagy a hatvanas évekbeli polgárjogi kezdeményezést kö
vetően (hasonló egyesítés a lakások ügyében) a kutatók azt talál
ták, hogy az emberek jobban hajlottak megkülönböztető és előí
téletes nézeteik megváltoztatására hasonló szocioökonómiai stá
tusúak közötti kapcsolat esetén.82 

Az interneten kialakuló státuskiegyenlítődés kissé különbözik 
az egyenlő státusú kapcsolatoktól, bár a két kifejezés hasonlóan 
hangzik. A sztereotípiák és előítéletek csökkentése érdekében 
fontos, hogy a különböző csoportból származó emberek találkoz
zanak egymással, s hogy közel azonos státusúnak lássák egymást. 
Az interneten a státusjelzéseket nemigen észleljük, ezért láthat
juk egyenlőnek a mások státusát. Más szóval, mivel az interneten 
nehezen tudjuk mások státusát megállapítani, inkább azt gondol
juk, hogy hasonlít a miénkhez, különösen ha magát a személyt va
lamilyen okból kedveljük is. Ez könnyen oda vezethet, hogy min
denki egyenlő státusúnak látszik, még ha ez nincs is így. Ez előre
vetíti a sztereotípiák és előítéletek gyengülését, amit a kutatások 
valóban alá is támasztanak. Például részt vehetünk egy lakásfel
újítással foglalkozó vitacsoportban, ahol a résztvevők épp az át
alakítást és a tatarozást tárgyalják. Ha történetesen ügyvédek 
vagyunk, és a vitába csak hobbink miatt kontárkodunk bele, hall
gatólagosan feltételezhetjük, hogy a többiek sem különböznek 
tőlünk túlságosan. Emlékezzünk csak vissza, hogy azokat, akik
nek az érdeklődése a miénkhez hasonló, hajlamosak vagyunk 
egyébként is hasonlóbbnak látni magunkhoz, mint amilyenek va
lójában. Nagyon meglepődhetünk, amikor megtudjuk, hogy a 
különösen hozzáértő csoporttag valójában egy segélyen élő ácsle
gény. Ha eddig negatív sztereotípiáink lettek volna a munkanél
küli segélyen élőkről, ez az értesülés nagy meglepetést okozhat. 

81 Az egyesítés a színes bőrű és fehér gyerekekre vonatkozott. (A ford.) 
82 Hewstone, M. R. és Brown, R. J.: Contact is not enough: An intergroup 

perspective on the contact hypothesis. In Hewstone, M. R. és Brown, R. J. 
(szerk.): Conflict and contact in intergroup encounters. Oxford, England, 1986, 
Blackwell, 181-198. p. 
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„Szakértőizmus" 

Talán nem tudják rólunk az interneten, hogy kutyák vagyunk, de 
azt tudják, hogy szakértők vagy kezdők vagyunk-e. Az egyik jel
legzetesség, amit az elit csoportok a saját meghatározásukra és el
szigetelésükre használnak, a szakértelem. A „szakértőizmus" így 
lesz az egyik izmus, amely inkább az internetre jellemző, mint a 
való életre. Egyes fórumokon például a csoport történetével és 
normáival kapcsolatos bennfentes ismeret lehet a vízválasztó a 
belső és külső csoport közt, többé-kevésbé függetlenül a rassztól, 
kortól, nemtől vagy etnikumtól. Az ugratás jól jelzi, hogy a benn
fentes csoporttagok hogyan gúnyolódnak az újoncokkal, akik 
megpróbálnak betörni a csoportba. Ezzel a csoport növelheti az 
összetartozását és elkülönültségét a betolakodókkal szemben. 
Ilyesmi történik például, amikor egy veterán csoporttag egy ha
tározott, ám pontatlan hozzászólással elhelyez egy kis csalétket. 
A Star Trek-bakikról szóló vitában például a küldő rámutathat, 
hogy a rendezők elképesztő hibát követtek el, amikor egy másik 
űrhajó árnyékát mutatták az Enterprise testén. „A fény persze 
nem utazik a vákuumtérben, s így az árnyék is lehetetlen." Ez 
persze ugratás. 

Egy-két mit sem sejtő újonc bedől a trükknek, és udvariasan 
rámutat a tévedésre, vagy akár ki is gúnyolják a küldőt ostobasága 
miatt. Más veteránok csak kuncognak a színfalak mögött, amint 
az újoncok besétálnak a csapdába. Magánlevélben gratulálnak 
tagtársuknak a jól sikerült ugratáshoz, s talán ki is terjesztik a vi
tát néhány további áltudományos adalékkal a fény természetéről 
az űrben. A hatékony ugratásokat a csoport gondosan megőrzi, és 
a sikeres „ugrató" még magasabb státusra emelkedik a csoport
ban. Az, aki bedőlt a tréfának, talán sosem tudja meg, mi is tör
tént valójában, ám a lépre csaló úgy is dönthet, hogy küld egy ti
tokzatos üzenetet, benne a betűszóval BU (Beugrattunk), amit az 
áldozat valószínűleg amúgy sem ért majd. Egy ilyen csoportban 
tehát a nyilvánosan követhető vita különösen megtévesztő: léte
zik egy bennfentes értelmezés, amely az újonnan érkezők számá
ra láthatatlan. 

Az elitista internetes csoportok szélsőséges példája a számító
gépes földalatti mozgalom, az úgynevezett hackerközösség. A Jar-
gon Dictionary, egy fejlődő online szótár „a hacker szleng rövid 
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összefoglalásáról, amely megvilágítja a hackerhagyomány, folklór 
és humor számos oldalát", tartalmaz egy címszót a hackeretiká-
ról, amely összefoglalja a szabályokat: 

„Hackeretika /fn/ 1. A hit, hogy az információmegosztás haté
kony és pozitív dolog, továbbá hogy a hackerek etikai kötelessége 
szakértelmüket megosztani szabad szoftverek írásával, és serken
teni az információhoz és számítási erőforrásokhoz való hozzáfé
rést, ahol csak lehetséges. 2. A hit, hogy a rendszer öncélú feltö
rése és feltárása etikailag nem kifogásolható, amíg a cracker nem 
követ el lopást, rombolást vagy titoksértést."83 

A 2600, the Hacker Quarterlyben írta egy névtelen szerző: 
„Ha hacker szeretnél lenni, elsődleges célod a tanulás legyen, 
pusztán a tanulás kedvéért."84 A hackerek valójában eléggé vesze-
kedősek, ez a romantikus és túlfűtött ábránd köti azonban össze 
és különíti el őket másoktól, többek közt a „luserektől"85 (fel
használók, akik egyben vesztesek) és a „csakakarlenniktől" (azok
tól, akik magukat hackernek nevezik, ám valójában nem értenek 
hozzá). Az etika ugyancsak elkülöníti őket és a rettegett rokono
kat, a crackereket, akik rosszindulatúan, mohóságból és haszon
szerzés érdekében szivárognak be a számítógépes rendszerekbe. 
Ugyanez a névtelen szerző írta: „Mi azért hackelünk, mert kíván
csiak vagyunk. Megosztjuk másokkal azt, amit megtalálunk, mert 
az elzárt tudás az ellenségünk... Erkölcsi kötelességünk, hogy 
nagylelkűek maradjunk olyankor is, amikor értetlen személyek 
naiv törekvésükben megpróbálják szétzilálni sorainkat." 

Míg a hírcsoport-veteránok a beugratást használják csoportjuk 
védelmére, a hackerek továbbmennek. Egy újságíró, Netta Gilboa 
(beceneve: szurkezona) megpróbált belépni az IRC-n egy külön
féle hackereket tömörítő helyre, egy gyűlésre, majd beszámolt 

83 Raymond [1996. július 24.] The Jargon Dictionary. File 4.0.0 [Online] El
érhető: http://www.netmeg.net/jargon [1998. május 19.]. 

84 Anonymous: Crime waves. 2600 The Hacker Quarterly, 11 (1) (1994) 
4-5. p. 

85 Lefordíthatatlan szójáték: a users (felhasználók) és losers (vesztesek) szavak 
összevonásából. (A ford.) 

A Jargon Dictionary az MIT-t azonosítja a kifejezés forrásaként. Miközben be
jelentkezünk, a terminál-képernyő jelzi az online lévő felhasználók számát, azon
ban egy hacker programozó a felhasználó (user) szót vesztesre (losers) változtatta, 
majd végül a kettő közti lusersre. 
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néhány nagyon durva elhárító taktikáról.86 Ellopták a már törölt 
anyagait, hogy a számait és kódjait kikeressék, lehívták a bank
számla-egyenlegét, továbbították a telefonszámát, majd lekap
csolták, és törölték az e-mailjét, mielőtt elolvashatta volna. A 
hackerek sok mindent tudnak a hálózatokról, a számítógépekről 
és a telefonrendszerekről, és némelyikük - az emelkedett etikai 
nyilatkozat ellenére - minden bizonnyal felhasználja tudását, 
hogy a külsősöket zaklassa. Gilboa csatlakozását a csoporthoz vé
gül korlátozott és ideiglenes siker koronázta, miután egy magas 
státusú tag bemutatta őt. 

Globális falusiak: valóban egy csoport vagyunk? 

A digitális polgárról, globális faluról, hálógenerációról és az össze
kapcsoltságról olvasva könnyen az a benyomásunk támadhat, 
hogy az internet-felhasználók összetartó csoportot alkotnak. Pél
dául Jon Katz a Wiredben87 egy Merrill Lynch és a magazin által 
végzett nagy felmérés eredményeit összegezi, ahol a kérdőív ada
tait aszerint bontották csoportokra, hogy a válaszadó milyen 
mértékben „kapcsolódott" a hálóhoz. Katz azt írja: „A vizsgálat 
feltárja, hogy a digitális polgárok jól körülhatárolható csoportjai 
különíthetők el", majd a különféle csoportok nézeteiből, rokon-
és ellenszenveiből von le általános következtetéseket. A digitális 
polgárok „jól tájékozottak, szókimondók, aktívak, hevesen védel
mezik a szabadságukat, büszkék a kultúrájukra, elkötelezettek a 
szabad nemzettel szemben, ahol mindez létrejöhetett". 

Könyvemben az ilyen merész általánosítások ellen érvelnék az 
internet-„csoporttal" kapcsolatban, mert nem látom az ezt alátá
masztó adatokat. Pusztán abból, hogy a „csatlakozottaknak" egy 
valamelyest nagyobb százaléka támogat valamilyen ügyet a köze
pesen csatlakozottakhoz és a nem csatlakozottakhoz képest, nem 
szükségszerűen következik az, hogy az internethasználók külön 
csoportot alkotnának, mint ahogy a tévénézők, telefonhasználók 

86 Gilboa, N.: Elites, lamers, narcs and whores: Exploring the computer 
underground. In Cherny, L. és Weise, E. R. (szerk.): Wired women: Gender and 
new realities in cyberspace. Seattle, WA, 1996, Seal Press, 98-113. p. 

87 Katz, J.: The digital citizen. Wired, 1997. december, 68-82, 274-275. p. 
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vagy a személyi hívót viselők sem nevezhetők „csoportnak". Az 
internet már most is hihetetlenül sokféle csoportot vonultat fel 
és ezek napról napra sokszínűbbé válnak. Csakúgy, mint bármely 
más környezetben, itt is valószínűtlen, hogy az emberek egyhan
gúlag egyetértenének bármilyen témában is. Hozzáteszem, hogy 
az ehhez hasonló felmérések össze szoktak keverni olyan változó
kat, mint a jólét és a kapcsolódás. Ha a csatlakozott csoporthoz 
tartozók nagyobb százalékára jellemző, hogy „imádják az ingye
nes piacokat", amint az az említett tanulmányból kiderült, joggal 
tehetjük fel a kérdést, hogy a lelkesedésüknek vajon miért lenne 
több köze a digitalizáltsághoz, mint a jövedelemhez. 

Az elektronikus kommunikáció mintázatai az interneten még 
valószínűtlenebbé teszik, hogy megegyezés jöjjön létre. Bibb 
Latané és Martin J. Bourgeois bemutatta, hogy a közmegegyezés 
társas dinamikájára komoly hatása van annak, hogyan kommuni
kálnak az emberek a hálón - mennyire osztják meg üzeneteiket 
másokkal.88 Egyes mintázatok, kiváltképp azok, amelyek különö
sen jellemzőek a hálóra, nagy valószínűséggel többségi véleményt 
alakítanak ki egy erős és hangos kisebbséggel szemben, amely az 
előbbiekkel nem ért egyet. 

24 fős, e-mailen kommunikáló csoportokat alakítottak ki, 
amelyek a konformitás-játékot játszották. A játékosoknak azt 
kell megtippelniük, mi lesz csoportjuk többségi véleménye. Az 
első öt menet egyikében például azt kérdezték meg a játékosok
tól, hogy szerintük a többség helyesli-e a külszíni bányászatot 
vagy sem. Minden játékos tehetett egyéni jóslatot, ezt azonban 
csak a csoport néhány tagjának küldhette el - így irányították a 
kutatók a kommunikáció mintázatát. 

Egyes esetekben a mintázat olyan volt, mint egy hosszú, körbe 
futó utca, mindkét oldalán házakkal. Minden játékos a négy leg
közelebbi szomszédjának küldte el a jóslatát, ám másoknak nem. 
Más helyzetekben a társas tér geometriája több nagyobb családra 
hasonlított inkább, amelyben a rokonoknak kitűnő lehetőségük 
volt a kommunikációra egymással, ám kevés kötelék fűzte őket 
más családokhoz. Az egyes körök után a játékosok kitarthattak 

88 Latané, B. és Bourgeois, M. J.: Experimental evidence for dynamical social 
impact: The emergence of subcultures in electronic groups. Journel of Commu-
nication, 46 (4) (1996) 35-47. p. 
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eredeti jóslatuk mellett, vagy megváltoztathatták azt, ha úgy vél
ték, hogy a szomszédoktól kapott információ miatt érdemes 
váltani. 

A játékot 24 fős csoportokkal többször is megismételték, de az 
ötödik kör végére majdnem mindenki egyetértett a szomszédjá-
val. A házsorok egyik végén például mindenki elfogadta, hogy a 
többség a külszíni bányászat „mellett" foglal állást. Az utca másik 
végén azonban az ellenkezőt gondolták. A legtöbb próbában egy 
többségi vélemény és mellette egy erős és makacs kisebbségi vé
lemény jelent meg. A játékosok a többség vagy kisebbség részévé 
váltak a kieszelt társas térben elfoglalt „helyük" szerint. A ki
sebbségi véleménynek itt nem volt létjogosultsága, hiszen a játék 
célja az volt, hogy a játékosok a többség véleményét találják ki. 
Amint azt Pavel Curtis a LambdaMOO-n is megfigyelte, sok 
esetben nagyon nehéz egy nagy online csoportot rávenni arra, 
hogy bármiben is egyetértsen. Ennek egyik oka az lehet, hogy egy 
nagy hálózatban a kommunikációs mintázat ezt egyszerűen nem 
teszi lehetővé. Még ha egyet akarnak is érteni - ami valójában a 
játék célja -, nem tudnak, mert az összetett kommunikációs min
ták elrejtik a szomszédoktól távolabb történő dolgokat. 

Az internetes csoportok ereje 

Bár az internethasználók nem alkotnak egyetlen nagy csoportot, 
ám időnként jöhet valami, ami meglepően nagy számban össze
rendezheti őket - különösen akkor, ha egy fenyegető külső cso
porttal kell megküzdeniük, vagy egy magasabb célt elérniük, 
amelyet mindannyian fontosnak tartanak. Noha általában ugyan-
azokkal a személyekkel kommunikálunk - legtöbbször néhány 
szomszéddal -, mégis kitörhetünk ebből a körből, s ha a helyzet 
úgy kívánja, üzeneteinket sokkal tágabb körben is terjeszthetjük. 
Az interneten a tiltakozó leveleket szélesebb körbe is eljuttathat
juk, s ez már önmagában is serkentheti és erősítheti a mozgalmat. 
Az 1990-es évek közepén például az internet fontos szerepet ját
szott az egyetemekről indított országos tiltakozásban a kaliforniai 
bevándorlás elleni intézkedésekkel szemben. Az információ 
gyors terjedése segítette a diákokat, hogy tiltakozást szervezze
nek 20 egyetemen, és San Franciscóban több mint 2000 embert 
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kivitt az utcára demonstrálni.89 A Usenet hírcsoportok különö
sen élénk szerepet játszottak a Tienanmen téri események ide
jén, 1989-ben. A kínai diákok Kínában, az Egyesült Államokban 
és világszerte a soc.culture.china-ban (tars.kultura.kina) gyűltek 
össze, hogy megosszák az értesüléseket, megvitassák a megfelelő 
lépéseket, és mozgósítsák erőiket.90 

Az internethasználók seregét mozgósító egyes ügyek és esemé
nyek sokszor magához az internethez kapcsolódnak, vagy éppen a 
hálózat léte teremti meg őket. Az egyik ilyen ügy a szólásszabad
ság, és a mozgalom, amely számottevő támogatót talált az inter
nethasználók között, a Kék Szalag Kampány az online szólássza
badságért. A kampányt közösen támogatta az Amerikai Polgári 
Szabadság Szövetség, az Elektronikus Határ Alapítvány és az 
Elektronikus Adatbiztonság Információs Központ. Ezek a szerve
zetek információkat terjesztenek a törvényhozás eseményeiről, 
például a tisztességes kommunikációról szóló törvény vagy az 
internetes cenzúra törvénytervezet megszületéséről. A kampány 
egyik webhelyén, az Amerikai Polgári Szabadság Szövetségnél 
rendelkezésre állnak azok az eszközök, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a látogató maga is elfaxolhasson az Egyesült Államok fő
ügyészének, Janet Renónak egy előre elkészített szöveget, amely 
felszólítja, hogy ne emeljen vádat a gyermek online védelmi tör
vény alapján. Mindössze be kell ütnünk a nevünket, postai és 
e-mailcímünket, és a küldés gombra kattintunk. A tisztességes 
kommunikáció törvény ellen tiltakozva a támogató internet-
használók fekete színre állították be webhelyüket. A Kék Szalag 
Kampány támogatóit arra bátorítják, hogy helyezzék fel a Kék 
Szalag szimbólumot a webhelyükre. 

Egy korábbi eset, amely nagyszámú internethasználót mozgó
sított, a személyes adatvédelemről szólt. A mozgalom keretében 
egy Lotus Marketplace nevű termék ellen tiltakoztak. 1990-ben 
a Lotus Development Corporation bejelentette, hogy kiad egy 
CD-ROM-ot, amelyet a marketing szakemberek „asztali infor-

89 Eng, L.: internet is becoming a very useful tool for campus radicals. The Jour
nal Star, (1995. január 22.) 8. p. 

90 Carnevale, P. J. és Probst, T.: Conflict on the internet. In Kiesler, S. (szerk.): 
Culture on the Internet. Mahwah, NJ, 1997, Lawrence Erlbaum Associates, 
Publishers, 233-255. p. 
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mációs termékének" neveztek. Az üzleti változat több mint 7 
millió amerikai vállalatról tartalmazott volna információt, míg a 
háztartási változat 80 millió háztartás és 120 millió amerikai 
könnyen kereshető demográfiai adatait és levelezési címét tette 
volna közzé. Laura L. Gurak91 a Minnesotai Egyetemről elemzést 
készített az ezt követő eseményekről, kiemelve az internet szere
pét a drámai közösségi tiltakozás elindításában. 

Nem sokkal azután, hogy a Wall Street Journalban megjelent 
egy cikk a Lotus CD-ROM-ról, számos vitafórumon küldözgetni 
kezdték egymásnak a cikk kivonatait, megjegyzéseket fűzve hoz
zá a személyes adatok védelmét veszélyeztető problémákról. A 
téma heves érdeklődést keltett, miközben az üzenetet ország
szerte más listákra is továbbküldték. Gurak idéz egy küldeményt 
egy RISKS nevű vitafórumról, amely megmutatja a résztvevők 
aggodalmát az ilyen érzékeny információkkal való visszaéléssel 
kapcsolatban: „Elképesztő, hogy azt hiszik, képesek lesznek el
lenőrizni ennek a darabka műanyagnak a felhasználását (amit 
meg sem lehet különböztetni száz másik hasonlótól), hiszen bár
kinek a kezébe kerülhet." 

Természetesen a vitában nem minden résztvevő értett egyet az
zal, hogy a termék komoly fenyegetést jelent az adatvédelemre, a 
csoportok azonban egyre több hasonlóan gondolkodót vonzottak, 
akik alig várták, hogy hatékonyabban léphessenek fel annál, mint 
hogy egymás közt morgolódnak. Hamarosan megnyílt egy erélye
sebb tiltakozási lehetőség is, amint a levélírók szétküldték a Lotus 
címét, telefonszámát és a vezérigazgató e-mailcímét. 

Gurak elemzése feltárta, hogy ez a növekvő és szokatlan tilta
kozás teljes mértékben önszerveződésen alapult, mint ahogy 
maga az internet sem központosított. Senkit nem bíztak meg a 
mozgalom irányításával, bár bizonyos szövegek és tiltakozó „min
talevelek" mintha vezető szerepet kezdtek volna betölteni, olyan 
sokszor továbbították őket fórumról fórumra. Az egyik példa 
Larry Seilertől jött, Bostonból, aki más e-mailekből idézett né
hány szöveget, és ezt továbbította a saját megjegyzéseivel együtt 

91 Gurak, L. J.: The rhetorical dynamics of a community protest in cyber-
space: What happened with Lotus MarketPlace. In Herring, S. C. (szerk.): 
Computer-mediated communication: Linguistic, social and cross-cultural per-
spectives. Amsterdam, 1996, John Benjamins Publishing Company, 265-278. p. 
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néhány listára. Levele az ország számos listáján felbukkant. Seiler 
hozzászólását többször körbeküldték, mivel a tiltakozók egyetér
tettek vele, és tömören foglalta össze nézeteiket: „REMEK1. 
Nemcsak, hogy van bátorságuk kinyomtatni a jövedelmeddel 
kapcsolatos becsléseiket (ami, ha elhibázzák, igen ártalmas lehet 
ha pedig eltalálják, a személyes adatainkban való jogtalan vájká-
lás), hanem arra is van tárhelyük, hogy mindenféle megjegyzése
ket tegyenek rólad - és ezt el fogják adni tömegmarketing-cégek
nek az egész országban!" 

Ennek a digitális közösségi tiltakozásnak egy másik érdekes jel
legzetessége az volt, hogy a résztvevők mi alapján ítélték meg az 
információforrás hitelességét. Seiler feltárta a saját mércéjét, 
amikor azt mondta, hogy az információ olyasvalakitől ered, aki 
„kitűnő hírnévnek örvend az interneten". Ez sokatmondó, hiszen 
Seiler szövege volt az egyik legtöbbet továbbított üzenet, a maga 
töredezett és csapongó módján. A megfoghatatlan hírnév, ame
lyet valaki az interneten szerez, hasonló módon növelheti a hite
lességet, mint az akadémiai fokozatok vagy a könyvdíjak. 

A pszichológiában számos kutatást szenteltek a hitelesség bi
zonytalan fogalmának, valamint a rábeszélésben játszott szerepé
nek, s ezekből két összetevő rajzolódik ki élesen: a szakértelem és 
a megbízhatóság. Többnyire hajlamosabbak vagyunk egy olyan 
üzenetnek hinni, amelyet a terület egy szakértője írt, és akiben ér
zésünk szerint megbízhatunk. Az egyik legkorábbi vizsgálatot e 
kérdésben 1951-ben végezték el, amikor az atomenergiát a bom
bákon kívül még nem használták egyébre. A vizsgálati személyek 
hallottak egy üzenetet, amely amellett érvelt, hogy az atommeg
hajtású tengeralattjárók építése ésszerű próbálkozás lehetne. Azo
kat, akik úgy vélték, hogy az üzenet az atomfizikus J. Robert 
Oppenheimmertől származik, érthető módon jobban meggyőzte 
az érvelés, mint azokat, akik úgy vélték, hogy a szemelvény a 
Pravdából származik.92 

A Lotus Marketplace esetében a bizonyítékok egy része, ame
lyet az emberek a hitelesség megítélésére használtak, az inter
netes közösségtől származott, vagyis a tiltakozás résztvevőitől, 
nem pedig a cégtől magától vagy más médiumtól. Ez annak elle-

92 Hovland, C. és Weiss, W.: The influence of source credibility on commu-
nication effectiveness. Public Opinion Quarterly, 15 (1951) 635-650. p. 
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nére is így történt, hogy sok információ sorsát lehetetlenség volt 
megállapítani, mivel gyakran használták a vágást és a beillesztést, 
amikor az üzeneteket továbbították, csatolták, szerkesztették, 
majd újra továbbították. Néhány részlet még tárgyi tévedéseket is 
tartalmazott. Például valaki széles körben terjesztett egy üzene
tet, azokkal az adatbázis-bejegyzésekkel, amelyeket a CD-ROM-
adatbázis állítólag tartalmazott a fogyasztókról. A listán szerepelt az 
illető autómárkája, lemezjátszója, video- és más háztartási berende
zése, amelyeket garancia-nyilvántartásokból szedegettek össze. Az 
adatbázis valójában semmi effajta bejegyzést nem tartalmazott. 

A Lotus végül a növekvő tiltakozás hatására hivatalos közle
ményben tette fel az internetre a termék leírását, ám ez nem volt 
képes a vihart lecsillapítani, mivel nem lehetett tudni, hány hely
re jutottak már el a tiltakozó üzenetek. Mivel a tiltakozásnak 
nem volt irányítása vagy bármiféle központi szervező ereje, igen 
nehéz volt bármiféle koordinált választ adni. Mindenesetre sok 
helyen nem fogadták szívesen a Lotus válaszát, mert a kívülállók
kal szembeni bizalmatlanság magvait már elhintették. Az egyik 
küldő a Lotus egyik ígéretére, miszerint az adatokat megvédik a 
jogosulatlan használattól, az alábbi csípős megjegyzéssel vála
szolt: „Ha valaki küld nekem 599 dollárt, örömmel kipróbálom, 
hogy beküldjek egy megrendelést »Nyamvadt Balfék« nevében. 
Csak állítsd ki a csekket a nevemre... elvégre miért ne hinnél ne
kem is annyira, mint a Lotusnak?"93 

Ez az eset is megmutatja, hogy az internethasználók tömegé
nek mennyire fontos egy közös cél, amely utat nyit a hatékony 
közösségi tiltakozásnak. Akár valós volt a fenyegetés, amit a 
CD-ROM jelentett volna a személyes adatokra, akár nem, a tilta
kozás működött, és az internet hozzájárult a hatékonyságához. 
1991. január 23-án a Lotus bejelentette, hogy a terméket vissza
vonja az „általános aggodalmak és félreértések miatt, továbbá a 
tekintélyes és váratlan költségek miatt, amelyek a fogyasztók 
adatbiztonsági aggályainak rendezéséhez szükségesek". 

93 Idézet egy üzenetből a comp.society Usenet csoportnak, 1991. január 4. 
Idézi Gurak, L. J.: The rhetorical dynamics of a community protest in cyber-
space: What happened with LotusMarketPlace. In Herring, S. C. (szerk.): 
Computer-mediated communication: Linguistic, social and cross-cultural per-
spectives. Amsterdam, 1996, John Benjamins Publishing Company, 265-278. p. 
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6. Személyeskedő viták és küzdelmek 
Az agresszió pszichológiája a hálón 

John S. térdét meg kellett operálni, és a főnöke megkérdezte 
tőle, vezetné-e továbbra is a gazdasági hivatalt e-mailen keresz
tül. John beleegyezett az ötletbe, gondolván, hogy jó pontokat 
szerezhet a főnökénél, s némiképp az unalmas kéthetes kény
szerpihenőt is enyhítheti. Az Információs Rendszerek Osztálya 
kölcsönadott neki egy hordozható számítógépet, és megmutatta, 
hogyan olvashatja el a leveleit a Pine program segítségével, ame
lyet addig nem ismert, ám kezelése elég egyszerűnek látszott. Az 
első néhány napban minden rendben ment: rutinosan használta 
elektronikus postaládáját, és válaszolt a beérkezett levelekre. A 
Pine nyitó képernyőjén azonban volt egy második, titokzatos le
hetőség is: „Hírgyűjtemény <hírek>." Odavitte a kurzort, és 
megnyomta az Enter billentyűt. A laptop kijelzője megtelt címek 
látszólag végtelen sorával, különös utalásokkal a földönkívüliek
től az erotikáig. Evekkel azelőtt, hogy az internet közismertté 
vált volna, John olyasvalamibe botlott, amit egyesek az online vi
lág Dodge Cityjének94 hívnak: a Usenet hírcsoportokba. 

Hozzáfogott, hogy felderítse ezt a világot, részt vett néhány 
sportról szóló vitában, és megborzongott, amikor első alkalom
mal érkezett válasz a levelére. Nem sokkal később egy „Tallyho" 
nevű résztvevő lehülyézte. Reflexből válaszolt, órákat töltött 
gondolatai megfogalmazásával, s minderről úgy hitte, nagyszerű 
visszavágás lesz. Ettől kezdve naponta többször belépett, hogy el
olvassa a válaszokat. John és a sors is úgy akarta, hogy övé legyen 
az utolsó szó, emiatt több héten át folyt a csetepaté. Más résztve-

94 Kansas állam délnyugati részén fekvő város, ahol például Wyatt Earp élt. 
(A ford.) 
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vők is állást foglaltak, próbálták csitítani a vitát, vagy épp felhá
borodva elhagyták a csoportot. Egyszer csak, a szópárbaj csúcs
pontján, eltűnt az ellenfél. Múltak a napok, ám John szurkálódá-
saira nem érkezett válasz. „Mintha lecsapta volna a telefont. Dü
hös lettem, de úgy gondoltam, nyertem." John soha nem tudta 
meg, mi történt vitapartnerével. Amikor felvetettem, hogy talán 
csak egy hetedikes diák volt, akinek a szülei úgy döntöttek, hogy 
túl sokat internetezik a házi feladatok rovására, John erőteljesen 
tiltakozott. Elfogadhatatlan volt számára a gondolat, hogy hete
ket vitatkozott volna egy kötözködő iskolás sráccal. 

Személyes helyzetekben John nem volt agresszív. Láttam 
ugyan a dudára tapadni, amikor az előtte haladó autó kicsit las
sabban indult el a zöld jelzésnél, s az álláspontját is határozottan 
képviseli bizottsági üléseken. Azt azonban nehéz volt elképzel
nem, hogy személyeskedő vitába keveredik - ám mint kiderült, 
nem is Tallyho volt az utolsó ellenfele a hálón. 

Sokan úgy vélik, hogy az internet tele van harccal és személyes
kedő vitával, és az agresszió általában jellemzőbb a hálón, mint 
odakint. A korai kutatások némelyike elképesztő mennyiségű gú
nyolódást, szitkozódást és sértegetést tárt fel a számítógépes kom
munikációval kapcsolatban - többet, mint a közvetlen, személyes 
csoportokban. Az agresszió összetett viselkedés, de az internet, 
csakúgy, mint a való élet némely aspektusa miatt sokunknak ma
gasra szökhet a vérnyomása. A miértek boncolgatását kezdjük az 
emberi agresszió néhány lehetséges okának a vizsgálatával. 

Küzdelemre születtünk? 

„Szomorú tény - mondta Anthony Storr - hogy mi vagyunk a 
legkegyetlenebb és legkönyörtelenebb faj, amelyet a Föld vala
ha is a hátán hordott; s bár megdöbbenünk a szörnyűségektől, 
amikor az újságban vagy egy történelemkönyvben az emberel
lenes rémtettekről olvasunk, lelkünk mélyén tudjuk, hogy 
mindannyian magunkban hordjuk ezeket a vad ösztönöket, 
amelyek gyilkossághoz, kínzásokhoz, és háborúhoz vezetnek. "95 

95 Storr, A.: Human aggression. New York, 1970, Bántam. 
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Nagyon régi és talán megválaszolhatatlan kérdés, hogy a vad ösz
tönök, ahogyan Storr nevezi őket, leküzdhetetlenek-e, mivel haj
lamunk az agresszív viselkedésre biológiai alkatunk része. Thomas 
Hobbes ezt így gondolta, és szükségesnek tartotta, hogy a társa
dalmak korlátozzák az agresszív ösztönöket. A pszichoanaliti-
kusok ezt elfogadják, s amellett érvelnek, hogy az emberek ma
gukban hordozzák a halálösztönt, a Thanatoszt, az életösztönnel 
Erosszal egyetemben. Az agresszió akkor jelenik meg, amikor a 
sötét oldalunk, Thanatosz mások ellen fordul. 

Az etológusok, például Konrad Lorenz valamelyest más állás
pontot képviselnek, ám ők is arra a következtetésre jutnak, hogy 
az agresszív hajlamnak van egy beépített biológiai összetevője, s 
nem teljesen a tanulás eredménye - még az embernél sem. 
Lorenz azt állította, hogy az agressziónak komoly túlélési értéke 
van mind az egyén, mind pedig a faj számára, feltéve, hogy csak 
bizonyos helyzetekben fordul elő, és olyan korlátokkal, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy küzdelem az egyik fél halálához ve
zessen. A faj tagjai egymással küzdenek az értékes területekért 
és a szűkös erőforrásokért, és a győztes megvédi zsákmányát. 
Klasszikus művében, az Agresszióban Lorenz amellett érvel, hogy 
„az agresszió korántsem az az ördögi és romboló elv, amelynek a 
klasszikus pszichoanalízis feltünteti, hanem valójában az ösztö
nök szerveződésének fajfenntartó, nélkülözhetetlen eleme".96 

Különböző okokból, de az etológusok és a pszichoanalitikusok 
egyaránt úgy vélik, rendelkezünk ellenséges vonásokkal. 

Több évtizede kutatják a gének és a környezet viszonylagos 
hozzájárulását a viselkedéshez. Bár a vizsgálatok időnként zsákut
cába jutnak, a legtöbbször megtalálják az arany középutat. Az 
emberi viselkedést mindkettő befolyásolja. A legtöbb dolog, 
amit nap nap után csinálunk, a biológiai és környezeti erők köl
csönhatásának eredménye. Ahelyett, hogy arról vitáznánk, me
lyik tényező mennyivel járul hozzá viselkedésünkhöz, a legtöbb 
jelenlegi kutatás azt vizsgálja, hogy egy viselkedés, mint például 
az agresszió, hogyan jelenik meg a különböző személyeknél kü
lönféle helyzetekben. Néha békés emberek, mint John, sokkal 
messzebbre mennek, semmint azt várnánk, és Mike Tyson is él-

96 Lorenz, K.: On agression. New York, 1963, Harcourt, Brace and World, Inc. 
48. p. 
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vezhet egy-egy békés és pihentető estét a barátaival. A lényeg, 
hogy a hajlam az agresszióra különböző feltételek mellett min-
rlenkinél változik. Néha egy bizonyos helyzet, amely agressziót 
vált ki, kis módosulással már nem vezet erőszakhoz. Még Lorenz 
is egyetért azzal, hogy „A veleszületett viselkedéses mechaniz
musok könnyen kibillenthetők egyensúlyukból a környezeti fel
tételek kis, látszólag jelentéktelen változásával".97 

Milyen körülmények és események okozzák vérnyomásunk 
emelkedését és Mr. Hyde megjelenését?98 A kérdésre vonatkozó 
kutatások, nem túl meglepő módon, a téma fontosságából adó
dóan igen szerteágazók. Számunkra kevéssé hasznos, ha az ősrégi, 
veleszületett-tanult polémiát folytatjuk az internetes agresszió 
összefüggésében, ám annál eredményesebb, ha tudjuk, hogy a 
különféle környezeti feltételek hogyan befolyásolják agressziós 
szintünket. Egy frusztráló helyzet könnyen lehet az a gyufa, 
amely meggyújtja a dinamitot. 

Frusztráció és agresszió 

Látom Johnt összeszorított foggal, amikor az előtte haladó autó 
egy kicsit tétovázik, és érzem, hogy nagyon frusztrált. A sofőr az 
előző kocsiban a frizuráját vizsgálgatja a visszapillantó tükörben, 
és figyelmetlenül elállja John útját. A frusztráció-agresszió elmé
letnek megfelelően John frusztrációja dühvé, a düh pedig ellen
séges viselkedéssé alakulhat át - tehát nemcsak röviden jelez a 
vezetőnek, hogy figyelmeztesse, hanem hosszan, hangosan nyom
ja a dudát. 

Az 1940-es években, amikor a háborús hírek már javában ter
jedtek, és a szociálpszichológusok érdeklődni kezdtek az emberi 
agresszió természete iránt, Roger Barker és munkatársai elvégez
tek egy kísérletet, hogy kiderítsék, mi történik, amikor kisgyere
keket akadályoznak késztetésük kiélésében.99 Két gyerekcso-

9 7 Uo. 49. p. 
98 Lásd a 12. jegyzetet. (A szerk.) 
99 Barker, R., Dembo, T. és Lewin, K.: Frustration and aggression: An ex-

periment with young children. University of Iowa Studies in Child Welfare, 18 
(1941) 1-314. p. 
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portnak megmutattak egy szobát, tele izgalmasabbnál izgalma-. 
sabb játékokkal, de a gyerekek egy rács miatt nem férhettek hoz
zájuk. Az egyik csoportnak a kísérletvezető azonnal kinyitotta a 
rácsot, és a gyerekek berohantak játszani. A másik csoportnak azt 
mondták, hogy várniuk kell. Amikor aztán beengedték őket a 
szobába, a frusztrált gyerekek többsége durván bánt a játékokkal 
eltörte vagy falhoz csapta őket. 

A frusztráció még nagyobb agressziót vált ki, ha már karnyúj
tásnyira vagyunk a célunktól, és valaki vagy valami miatt mégsem 
érhetjük el. A váratlan vereség a győzelem kapujában rendkívül 
frusztráló, a sportban például a feszültség különösen magas szin
tet ér el. Mary Harris kutató ezt a jelenséget demonstrálta szín
házjegyért, élelmiszerbolt pénztáránál és hasonló helyeken sor
ban állókon.100 A vizsgálatvezető beavatott embere bevágott a 
sorba a második vagy a tizenkettedik ember elé. A második he
lyen, vagyis a céljukhoz közelebb állók, nem meglepő módon, ag-
resszívabban reagáltak, mint a tizenkettedik helyen állók. 

A világváró 

Vajon az internet frusztráló hely, ahol agresszívebbek vagyunk, 
amikor valami kellemetlenség ér bennünket? Csak kérdezzünk 
meg bárkit, aki egy 28,8 kb/mp modemmel lép fel a webre ott-
honról, használati csúcsidőben, és ugyanazt a választ fogjuk halla
ni: túl lassú, és ez feldühíti őket. Jim Seymour, a számítógép guru 
a PC Magazinban így zsörtölődik: „Öregem, a webhozzáférésünk 
mostanában teljesen gázos; vég nélküli tárcsázás és újratárcsázás, 
csak hogy átjuss az internet-szolgáltató állandóan foglalt vonala
in; hosszú várakozások, hogy az oldalak letöltődjenek; egy cso-
mószor újra le kell tölteni őket, mert csak félig jönnek le, aztán 
lehalnak; állandó ledobások."101 

A webtervezők buzgón próbálnak a látogatók kedvében járva 
különleges grafikák és multimédia-elemek bevezetésével nagyobb 

1 0 0 Harris, M.: Mediators between frustration and aggression in a field ex-
periment. Journal of Experimental and Social Psychology, 10 (1974) 561-571. p. 

1 0 1 Seymour, J.: Web follies: Checking e-mail at 2 A.M. PC Magazine, 1997. 
március 25, 93-94. p. 
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forgalmat elérni, miközben megtanulhatják a frusztráció hatásá
nak pszichológiai realitását. A látogatók dühödt leveleket külde
nek nekik „visszajelzés" gyanánt. Az America Online egyik legin
kább kritizált intézkedéseként a cég ragaszkodott hozzá, hogy a 
felhasználók új grafikát töltsenek le minden egyes belépéskor. 
Azt ígérték ugyan, hogy a letöltés idejével nem terhelik meg a fo
gyasztók számláját, ám a felhasználók előre sejthető frusztráció
val és dühvel reagáltak arra, hogy az online szolgáltató ilyen nem
törődöm módon pazarolja a fogyasztó idejét. 

A szinkrón csevegőknél a frusztráció fő oka a késés lehet. A ké
sés az az idő, amennyire szükség van ahhoz, hogy a begépelt szö
veg az Enter billentyű lenyomása után mások képernyőjén meg
jelenjék a csevegőszobában vagy csatornában. A szót használjuk 
főnévként is (a késés 2 másodperc), és igeként is (késel!).102 A 
felhasználók könnyen kideríthetik, mennyi a késés, ha egy speci
ális jelet küldenek a másikhoz, amelyre néhány másodperccel ké
sőbb automatikus visszajelzést kapnak. A késési idők szélsősége
sen változhatnak, a földrajzi helyünktől, a kiszolgáló helyétől, a 
partner kiszolgálójának helyétől, a sávszélességtől, a köztük lévő 
forgalom sűrűségétől, és még ki tudja, mi mindentől függően. Ta
lán még a holdfázis is számít. 

Amikor a késés minimális - nagyjából 2 vagy 3 másodperc -, a 
felhasználók elégedettnek tűnnek. Amikor 8 vagy 9 másodperc 
vagy még több, a frusztrációs szint számottevően emelkedik. Ha 
a késés túl nagyra nő, egyes végfelhasználóknál időtúllépés je
lentkezhet, és a rendszer lekapcsolja őket, ám a középső tarto
mányban a csevegők komoly frusztrációt élnek át. Az ember akár 
észre sem veszi, hogy a többiek a késés miatt nem válaszolnak. 
Azt hiheti, hogy semmibe veszik őt. 

Mint kommunikációs környezet, a szinkrón csevegés közelebb 
áll a beszélgetéshez. Mennyi késést tapasztalunk általában sze
mélyes beszélgetésben? A terület szakértői szerint a késés gya
korlatilag a nullától, mint a közbevágás esetében, néhány másod-
percig terjedhet. Például az egyik vizsgálat szerint az átlagos ké
sés azonos neműek beszélgetésekor 1,3 másodperc, ellenkező 

102 Az angol eredeti a késésre a ritkább „lag" kifejezést használja, amit érdemes 
az olvasóknak elmagyaráznia. Természetesen az igei és főnévi alak egyezése szin
tén csak az angolban érvényes. (A ford.) 
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neműekében pedig 3,21 másodperc.103 A beszélgetések szünetei 
iránti tolerancia és az ezzel kapcsolatos elvárások médiánként és 
kultúránként nagymértékben eltérnek. Személyes találkozáskor 
4 másodperces csend könnyedén kitölthető más, nem verbális 
kommunikációs formával. A késéssel kapcsolatos tolerancia kul
túránként különbözik. Japánban például elfogadottak a hosszú 
szünetek beszélgetésben. Egy japán kolléga bizalmasan közölte 
velem, hogy amerikai üzletemberekkel szemben hatékony tár
gyalási stratégia a csend. Tudta, hogy a hosszabb szünetek az 
amerikaiak számára nagyon frusztrálók és zavarba ejtőek - ez egy 
olyan kulturális sajátosság, amely a japán tárgyaló számára apró 
kapaszkodót nyújt. 

A szinkrón csatorna késése emiatt akkor elfogadható, amikor 
hasonlít a tipikus beszélgetésekben tapasztalt késés idejéhez. 
Christopher Werry a Carnagie Mellon Egyetemről sok internetes 
Relay Chat naplót vizsgált meg, és azt találta, hogy a résztvevők 
szemmel láthatóan olyan mondatokat alkotnak, és olyan nyelvi 
gyakorlatokat hajtanak végre, amelyek elfogadható határok közé 
szorították a késést.104 Például kiszámolta, hogy az átlagos üzenet 
hat szó hosszúságú volt, holott a csevegők sokkal hosszabb üzene
teket is be tudtak volna írni. A gépelés késése az átvitel késésével 
együtt valószínűleg leszorítja az üzenetek átlagos hosszát az IRC 
beszélgetésekben. Továbbá, amint az első fejezetben említettem, 
a szinkrón csevegők naplója tele van rövidítésekkel, és Werry azt 
állítja, hogy ez is segít a csevegőknek a késés csökkentésében. 
Néhány példa az „r u" (are you - te vagy), „c u" (see you - szia) és 
„t" a (tu es-re, franciául: te vagy). Nem kétséges, hogy a csevegők 
arra is használják a rövidítéseket, hogy a gépelés erőfeszítését és 
az időt is megtakarítsák ezzel. 

A „hálószakadás" az internet Relay csevegés másik rendszere
sen előforduló eseménye. A csevegők világszerte különböző ki
szolgálókhoz kapcsolódnak, és a kiszolgálók időnként elveszítik a 

1 0 3 Zimmerman, D. és West, C: Sex roles, interruptions, and silences in 
conversation. In Thorne, B. és Henley, N. (szerk.): Language and sex: Difference 
and dominance. Rowley, MA, 1975, Newbury House, 105-129. p. 

1 0 4 Werry, C. C.: Liguistic and interactional features of internet Relay Chat. In 
Herring, S. C. (szerk.): Computer-mediated communication: Linguistic, social 
and cross-cultural perspectives. Amsterdam, 1996, John Benjamins Publishing 
Company, 47-63. p. 
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kapcsolatot egymással. Bejelentkezhetünk például a Dalnetre, a 
hozzánk legközelebbi kiszolgálóhoz Texasban. Mások ugyanab
ban a csevegőszobában Dalnet-kiszolgálókhoz csatlakozhatnak 
Ausztráliában, Németországban vagy Kaliforniában. Hálószaka
dás esetén sorra tűnnek el a csevegőpartnerek, magunkra hagyva 
bennünket egy üres csevegőszobában. A „hálóisten" fejéhez vá
gott dühös szitkozódások ilyenkor meglehetősen gyakoriak. 

Nem csak a késések frusztrálják az internet-felhasználókat. 
Nemrégiben felmérések azt találták, hogy a webszörfölők leg
alább olyan gyakran említik a navigációs problémákat, mint a 
cenzúra és az adatvédelem miatti aggodalmakat. Olykor megle
hetősen küzdelmes lehet valamit megtalálni a weben, különösen, 
ha nem vagyunk elég tapasztaltak, hogy tudjuk, mit könnyű meg
találni, és mi az, amit szinte lehetetlen. Ha a népszerű kereső 
motorok egyikét használjuk, amely találatok százezreit adja ki a 
kulcsszavainkra, könnyen elveszhetünk az adatbázisba felvett, 
ám szűretlen web dzsungelében. Honnan tudjuk, hogy az oldal 
bármilyen használható elemet tartalmaz, ha „Cím nélkül" felirat 
áll a cím helyén - amelyet a kereső motor elég fontosnak vélt a 
használt algoritmus alapján. Ha nem csak úgy böngészgetünk 
vagy olyan információt keresünk, amit már ismerünk, a web na
gyon frusztráló hely lehet számunkra. 

Az utolsó csepp a pohárban 

Feltételezhetjük, hogy az értelmes internethasználó felismeri, 
hogy a késéseket az internet és a rendszertelen kapcsolat okozza, 
és frusztrációja mérgét nem önti csevegőpartnerére, a fórum 
társrésztvevőjére vagy a számítógép mellett fekvő kutyájára. A 
pszichológiai kutatások azonban azt jelzik, hogy a legtöbb ember, 
amikor izgatott és dühös, nem ilyen tiszta fejű és racionális. Úgy 
tűnik, ha frusztráció ér bennünket, ingerlékenyek leszünk, és 
könnyen reagálunk agresszívan olyan eseményekre is, amelyek 
más körülmények közt viszonylag ártalmatlannak tűnnek. 

Leonard Berkowitz pszichológus amellett érvel, hogy szinte 
mindenfajta kellemetlenség fokozhatja az agresszív válaszra való 
hajlamunkat. A frusztráció az egyik ilyen esemény, ám a lényeges 
elem az, hogy egy kellemetlen inger kiváltja a „negatív izgalom" 
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állapotát. Ha egyszer ebbe az állapotba kerülünk, kevésbé va
gyunk képesek tárgyilagosan reagálni a körülöttünk zajló esemé
nyekre, és hajlamossá válunk az olyan ingereket is negatívabban 
értelmezni, amelyeket más körülmények közt legfeljebb semle
gesnek találnánk.105 

Ha a frusztráló körülmények csökkentik az agresszív válasz kü
szöbét, mi lehet a tényleges kiváltó ok? Ha kellőképp elő vagyunk 
feszítve, szinte bármi kiválthatja az agressziót, mivel az észlelé
sünk torzul. Például bejelentkezünk az internetre, és találunk egy 
levelet egy kollégától: „SZÜKSÉGÜNK VAN AZ ANYAGOD
RA HOLNAP! KÖSZ!" Higgadtabb tudatállapotban csak mo
solygunk rajta, és elképzeljük, amint munkatársunk kétségbees
ve könyörög felbecsülhetetlen segítségünkért a munkájához. Ám 
ha frusztrált állapotban vagyunk, ami hatással van észlelésünkre, 
értelmezhetjük ezt az e-mailt egészen másként is, és dühbe guru
lunk kollégánk öntelt és tolakodó viselkedésétől. 

Miközben nyers válaszunkat fogalmazzuk, meg vagyunk győ
ződve róla, hogy felbosszantottak bennünket, és válaszunk rideg
sége teljesen jogos. Sérelmünket meg kell torolnunk, rendre kell 
utasítanunk őt. Vagy biztosak akarunk lenni benne, hogy megér
tette az álláspontunkat. Nem valószínű, hogy az adott pillanatban 
elutasító válaszunkat aktuális rossz hangulatunknak tulajdoní
tanánk. 

Egy felmérésben a válaszolók azt állították, szóbeli agresszió
juk fő oka az volt, hogy alátámasszák érveiket, ami különösen ér
dekes válasz, amennyiben az internetes személyeskedő vitákra 
gondolunk.106 Talán részben a frusztrációból származó feszültség 
vagy más típusú negatív érzelem miatt viselkedünk agresszívan, 
de ez persze nem olyan indok, ami eszünkbe jutna. Emlékezzünk 
csak a kognitív disszonancia elméletére - nem szeretjük, ha a vi
selkedésünk nincs összhangban az énképünkkel, ám a követke
zetlen viselkedés és a hangulatunkon alapuló észlelés nem telje-

1 0 5 Berkowitz, L., Cochran, S. T. és Embree, M.: Physical pain and the goal of 
aversively stimulated aggression. Journal of Personality and Social Psychology, 40 
(1981)687-700. p. 

1 0 6 Infante, D. A., Myers, S. A. és Buerkel, R. A.: Argument and verbal 
aggression in constructive and destructive family and organizational disagree-
ments. Western Journal of Communication, 58 (1994) 73-84. p. 
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sen ésszerű magyarázat a szóbeli agresszióra. Könnyebb egy egész
séges énképet fenntartani, ha továbbra is úgy gondoljuk, hogy a 
helyzetet megfelelően és pontosan értelmeztük, és a válaszunk 
jogos volt. 

Megtorlás 

Hogyan határozzuk meg, mit tartunk „jogos" válasznak, és mi a 
megfelelő megtorlás egy konkrét helyzetben? Egyes felmérések 
szerint a sértés legkihívóbb fajtái azok, amikor valaki a szerepün
ket, alkalmasságunkat vagy fizikai küllemünket támadja.107 Ez azt 
jelenti, hogy egyes események az interneten nagy valószínűséggel 
megtorlást vonnak maguk után, különösen ha már más feszültség 
is gyűlik bennünk. Nem meglepő például, hogy John meghök
kent, amikor Tallyho hülyének nevezte őt, vagy hogy az e-mail
fogadó durván válaszolt, amikor úgy érezte, hogy az alkalmassá
gát kérdőjelezik meg. 

Nagyon is emberi és bevett gyakorlat a hasonló jellegű megtor
lás egy valódi vagy képzelt sérelemre. Az általános eset az Ószö
vetség „szemet szemért, fogat fogért" elve, nem pedig az újszö
vetségi „tartsd oda a másik orcádat is". A megtorlás egy tipikus 
laboratóriumi vizsgálatában két személyt párba állítanak, hogy 
versenyezzenek egymással egy reakcióidő-kísérletben. A nyertes 
minden kör után meghatározza, hogy a vesztes milyen erősségű 
áramütést kapjon. A kísérletet azonban ravaszul találták ki, és va
lójában csak egy személy játssza: a másik egy számítógépes prog
ram, amit arra terveztek, hogy megjósolható módon kezelje a 
nyeréseket, vesztéseket és az áramütések szintjét. Amint azt 
sejthetjük, a személyek hasonló megtorlásokat alkalmaznak. Ha 
a számítógép Terminátor 2-nek van programozva, és nagy erőssé
gű áramütést ad a játékosnak, ha veszít, a játékos legalább akkora 
erővel vág vissza.108 

107 Martin, M. M., Anderson, C. M. és Horvath, C. L.: Feelings about verbal 
aggression: Justifications for sending and hurt from receiving verbally aggressive 
messages. Communication Research Reports, 13 (1996) 19-26. p. 

108 Dengerink, H. A. és Myers, J. D.: Three effects of failure and depression 
on subsequent aggression. Journal of Personality and Social Psychology, 35 (1977) 
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Amikor kigondoljuk a bosszú módját és agresszivitásunk mér
tékét, kiválasztunk egy módszert és egy szintet, ami szerintünk 
megfelel a támadásnak, majd egy kissé emeljük a tétet. Eseten
ként ez úgy hallatszik, mint egy gyerekes feleselés, egymásra lici
tálás: „Gyagya vagy", „Te kétszer olyan gyagya vagy", „Te meg tíz
szer olyan gyagya vagy", „Te és az egész családod mind gyagyás." 
Azok számára, akik kívülről szemlélik, mindez a személyes viták
hoz hasonló ostobaságnak látszhat. 

Mások komolyabb és részletesebb érveket sorolnak fel egy 
kérdés ellenében vagy mellett, verbális agressziót alkalmaznak, s 
alig leplezett személyes támadásokat intéznek, amelyek a vita 
eszkalálódásával egyre mélyebbre mennek. Mindez sok héten ke
resztül is eltarthat, miközben a felek változatlanul állíthatják, 
hogy nincs köztük vita; csak „megtárgyalnak" egy témát, és 
„megvitatnak" egy álláspontot. A partvonalról azonban érződik a 
feszültség, és világossá válik a nyelvhasználatból és a viselkedés
ből is, amelyet a való életben teljesen elfogadhatatlannak tarta
nánk. Mivel az emberek gátlástalanabbak az interneten, és nem 
kell szembesülniük a kedvezőtlen következményekkel a fizikai 
távolság és a felelősségre vonhatatlanság miatt, gyakran olyan 
taktikát használnak, amit személyes helyzetben aligha vetnének 
be. Például ha a beszélgetés Tallyho és John S. között személye
sen folyt volna, a „hülye" kitétel fizikai szembesüléshez vezetett 
volna, és nem szóháborúhoz. Nem nehéz elképzelni egy sport
eseményt, ahol a lelátón a verbális agresszió ezen szintje ökölhar
cot eredményez. 

A régóta létező, egyébként békés csoportokban feltörő szemé
lyeskedő viták bomlasztó hatásúak, és elkedvetlenítik a csoport
tagokat. A vitázók nagyon visszautasítók lehetnek azokkal szem
ben, akik megkísérlik elcsitítani a szópárbajt. Ismerek néhány rit
kán megszólaló levélírót, akik kivételes bölcsességgel és egy hiva
tásos közvetítő készségével segítenek a hadban álló feleknek, 
hogy a kevésbé problémás dolgokra koncentráljanak, gyakran 

88-96. p. Taylor, S. P. és Pisano, R.: Physical aggression as a function of frus-
tration and physical attack. Journal of Social Psychology, 84 (1971] 261-267. p. 
Ohbuchi, K. és Kambara, T.: Attacker's intent and awareness of outcome, 
impression management, and retaliation. Journal of Experimental Social Psycho-
logy, 21 (1985)321-330. p. 
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csak azért, mert mulattatja őket, amint szelíden megfeddik a vi
tatkozókat. Megpróbálják elkerülni a kényes pontokat, és a téma 
élvezetes oldalára terelni a figyelmet, ami megerősítheti a cso
port-összetartozást. Ám ezek az emberek kevesen vannak, s min
dig azt kockáztatják, hogy maguk is belekeverednek a háborúság
ba, ha hozzászólásaikat mások félreértik. Amíg a csoportnak 
nincs moderátora, aki valóban le tudja tiltani az üzeneteket, a há
ború megsemmisítheti a csoportot, amikor mások megunják, 
hogy a vitázókat csitítgassák, és inkább elvonulnak. 

Szubjektív benyomások: mikor személyeskedő egy vita? 

Philip A. Thompsen és Davis A. Foulger megkísérelte megállapí
tani, mitől lesz személyeskedő egy vita, legalábbis a csoport azon 
résztvevői számára, akik nem érintettek benne közvetlenül.109 

Kieszeltek egy üzenetváltást dr. Sí és Hó prof. között, amely fo
kozatosan ellenségessé válik, és elmérgesedik, az önkénteseket 
pedig a világ különféle tájairól arra kérték, értékeljék a küldemé
nyeket egy 1 -től (nem személyeskedő vita) 7-ig (személyeskedő 
vita] jelölt skálán. A kínos helyzet akkor kezdődött, amikor „Egy 
Teljesen Kezdő" javaslatot kért egy jó síiskolára. A következő pél
dákban minden sor, amely a > jellel kezdődik, az előző levélből 
vett idézet, követve az aszinkrón vitafórumok bevett gyakorlatát. 

2. üzenet, Hó prof.-tól, Egy Teljesen Kezdő kérdésére vála
szolva: 
Egy Teljesen Kezdő kérdezi: 
> Van egy jó síiskola vagy síoktató-csomag, 
> amit valaki ajánlana? 
Brighton jó hely a sítanuláshoz. Ott tanultam én is, és szerin-
tem kezdők számára különleges lehetőségeket nyújtanak. 
} Hó prof. 

1 0 9 Thompsen, P. A. és Foulger, D. A.: Effects of pictographs and quoting on 
flaming in electronic mail. Computers in Human Behavior, 12 (1996) 225-243. p. 
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3. üzenet, dr. Sítől szintén Egy Teljesen Kezdő kérdésére vála
szolva: 
Válaszul Egy Teljesen Kezdőnek, aki azt írta... 
> Meg akarok tanulni síelni. 
Altát javaslom. Altának igazán remek lejtői vannak, ráadásul 
rengeteg. Ott síelek szinte minden héten. 
- Dr. Sí 

Hó prof. és dr. Sí között a feszültség néhány üzenet után, ame
lyekben nem értenek egyet, kissé fokozódik: 

6. üzenet, Hó prof.-tól dr. Sínek: 
Ha Altának hírneve van, az leginkább zsúfolt lejtői miatt lehet
séges. Altán síelni tanulni olyan, mint vezetni tanulni főúton! 
:-) Azoknak, akik csak most tanulnak síelni, Brighton a remek 
hó, a kellemes környezet és a visszafogott iram legjobb kombi
nációját kínálja. 

A 9. üzenetre a szereplők csatája már beindul: 

9. üzenet, dr. Sítől, válasz Hó prof. levelére: 
Hó prof. utalt erre: 
> a sísznobok, mint dr. Sí, aki Altára megy 
Sznobok? Vicces! A valódi síelők azért szeretik Altát, mert ko
molyan veszik a síelést. A síelés több mint puszta hó, lejtők, sí
felvonók, amit Brighton kínál, és azt is csak éppen hogy. Csak 
az olyanok, mint Hó prof. választana síelésre egy Brighton-
szerű gödröt. :-) 
- Dr. Sí 

10. üzenet, Hó prof.-tól dr. Sí egyik levelére válaszul: 
Nyilvánvaló, hogy dr. Sí nem akar békésen beszélgetni. Az is 
nyilvánvaló, hogy dr. Sínek halványlila gőze sincs a síelésről. 
Hadd kérdezzem meg, dr. Sí, ön a diplomáját egy müzlis do
bozban találta? :-) 
- Hó prof. 
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Az értékelések azt mutatták, hogy a vizsgálatra felkért személyek 
egy fokozatosan eldurvuló sorozatot látnak, amely ellenvetéssel 
kezdődik, és egyre hevesebb személyeskedéssé alakul át. Van egy 
pont, amikor a vélemények átbillennek a személyeskedő vitába, s 
a megfigyelők ekkor némi feszültséget észlelnek, mint jelen eset
ben a 6. üzenetben. Amikor az egyik szereplő támadásba lendül, 
és megjelenik a közönséges nyelvezet, a megfigyelők széles kör
ben egyetértenek abban, hogy itt bizony személyeskedő vitáról 
van szó. Érdekes, hogy amíg a vita normális mederben folyt, a kis 
smiley110 segített csökkenteni az üzenetek személyes élét, ám a 
valóban durva üzeneteket csak még gúnyosabbnak láttatta. 

A személyeskedő viták laboratóriumi és terepvizsgálata 

A számítógépes kommunikációval kapcsolatos korai kutatások 
némelyike meglehetősen megrémítette a kutatókat. Kiesler és 
munkatársai laboratóriumi vizsgálataiban például kis csoportok
nak kellett megegyezésre jutniuk különböző feladatokban. A 
problémát egyes csoportok személyes találkozók során, mások 
aszinkrón számítógépes konferenciákon, megint mások online 
csevegőn oldhatták meg. Szokás szerint gyakrabban találtak szit
kozódást, sértést, gúnyolódást, ellenséges megjegyzéseket tartal
mazó üzeneteket a számítógép-használóknál. A személyes cso
porthoz képest a számítógép közvetítését használók ellensége
sebbnek mutatkoztak. Egy drámai incidens során a résztvevők 
annyira feldühödtek, hogy a kutatóknak egyenként kellett kikí
sérniük őket az épületből, nehogy összetalálkozzanak.111 

Azonban amint az eredmények sokasodtak, úgy váltak egyre 
zavarosabbá. Nem mindig találták a verbális agresszió magas 
szintjét, bár legtöbbjük azt figyelte meg, hogy a számítógépet 
használó önkéntes személyek sokkal feladatorientáltabbak a sze
mélyes csoporthoz képest, különösen, ha határidőre kell a mun-

10 Oldalra fektetett arcok, amelyekkel érzelmeket fejezhetünk ki, mint a :-) 
(A ford.) 

111 Kiesler, S. és Sproull, L.: Group decision making and communication 
technology. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 52 (1992) 
96-123. p. 
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kát befejezniük. Josheph Walter és munkatársai például közel 
egy tucat tanulmányt vizsgáltak meg, ahol a kutatók arról próbál
tak kideríteni valamit, hogyan történik a szociális és antiszociális 
kommunikáció a hálón.112 Arra a következtetésre jutottak, hogy 
ha a személyeket nem sürgette a határidő, a barátságos, társas jel
legű üzenetek megszaporodtak. A személyeskedő vita azonban 
igazán ritka volt - még ha ketyegett is az óra. 

Az internet-felhasználók nem lepődtek meg ennyire a korai 
eredményeken, hiszen láttak már néhány személyeskedő vitát 
kirobbanni a hálón az egyetemi vagy kutatás jellegű vitafórumo
kon. Mindazonáltal azt is tudták, hogy sok kiscsoport hatékonyan 
működött a hálón, és alig fordultak elő problémák. A természe
tes helyzethez közelebbi tanulmányok azt mutatják, hogy a ver
bális agresszió és a személyeskedő viták valójában jelen vannak, 
és egyes helyzetekben sokkal gyakoribbak, mint másokban. Pél
dául egy felmérés feltárta, hogy a személyeskedő viták sokkal 
gyakrabban fordulnak elő csoportos fórumokon, mint magánle
velekben.113 Ugyancsak néhány fórum „gyakran feltett kérdése
ket" fogalmaz meg, amelyek kitiltással fenyegetik a vitázókat, 
míg mások sokkal elnézőbbek a verbális agresszióval szemben. Az 
íratlan szabályok, amelyek minden csoportban kialakulnak és 
egyes tekintélyek ereje, nyilván hatnak a verbális agresszióra, s az 
ellenséges helyzetek így részben kézben tarthatók. 

Rosszallások 

Amint azt az előző fejezetben tárgyaltam, a rosszallás annak egyik 
módja, hogy az emberek a hálón megpróbálják megfékezni a sze
mélyeskedő vitát és azokat, akik viselkedése nincs összhangban a 
vitacsoport szabályaival. A résztvevő finoman vagy kevésbé fino
man emlékezteti a küldőt - nyilvánosan vagy személyes levélben -
az elfogadható csoportviselkedésre. A következő példa a külön-

1 1 2 WaIther, J. B., Anderson, J. F. és Park, D. W.: Interpersonal effects in 
computer-mediated interaction. A meta-analysis of social and antisocial com-
munication. Communication Research, 21 (1994) 460-487. p. 

1 1 3 Thompsen, P. A. és Ahn, D.: To be or not to be: An exploration of E-prime, 
copula deletion and flaming in electronic mail. Et Cetera: A Keview of General 
Semantics, 49 (1992. nyár) 146-164. p. 
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böző Usenet hírcsoportokban, mint például a soc.singlesben 
(tars.egyedulallok) történt helytelenítő epizódok vizsgálatából 
származik. A kutatók osztályozták az üzeneteket, először azono
sítva a támadást, majd a helytelenítést. Bár a támadók gyakran 
nem válaszolnak a rosszallásra, példánk szereplője mégis megtet
te, és a kutatók mentegetőzésként azonosították a válaszát.114 

Támadás: 
Hello, 23 éves egyetemi hallgató vagyok, és szeretnék kapcso
latba lépni bármilyen nősténnyel ebben a hírcsoportban. 
- (Egy nem hálóbarátnak küldve) -

Helytelenítés: 
Na, szevasz! Végre valaki úgy szeretne egy nőstényt, hogy nem 
határozza meg pontosan a fajt - el se hinnéd, hányan akarnak 
ezen a hálón nőt, ami persze mind embert jelent *kuncogás* 

A nevem Susa, és ötéves maki vagyok a Philadelphiai Állatkert
ben. A méreteim 12-12-12, amit elég szexinek tartanak a makik 
*kuncogás*. Hobbim: szaladgálás, fáramászás és tetvészkedés; 
remélem sűrű szőrű fejed van! 

Csak ostoba embereknek szoktam írni, akik személyes levele
ket küldenek a soc.single-re; a többiek túl okosak nekem - mi, 
makik amúgy nagyon ennivalók tudunk lenni *kuncogás*, bár az 
értelmi skálának az alsóbbik fele felé hajlunk. Tudom, hogy az üze
neteddel nagyon bárgyú lennél egy ember számára, de számomra 
épp tökéletes vagy! *kuncogás* 

Mentegetőzés: 
A néhány órával ezelőtti levelemmel kapcsolatban... Csak 
most vettem észre, hogy ez nem az a hírcsoport! Egyébként 
köszönet sok mindenkinek, és ha nem küldtök több levelet, 
akkor továbbállok. 
Rendben? De akinek nincs jobb dolga, az nyugodtan csináljon 
azt, amit csak akar! 

1 1 4 Smith, C. B., McLaughlin, M. L. és Osvorne, K. K.: Conduct control on 
Usenet. Journal of Computer-mediated Communication [Online] 2 (4). Elérhető: 
http://jcmc.mscc.huji.ac.il/vol2/issue4/smith.html [1997. április 21.]. 
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A helytelenítőket is meg szokták leckéztetni különféle okokból. 
Ha a támadás valamilyen ismeret hiányából fakad, egy gúnyos 
helytelenítőt azzal vádolnak majd, hogy cikizi az újoncokat. Lát
tam olyan levelezési listákat és hírcsoportokat, ahol hosszasan 
tárgyaltak egy ilyen dorgálást, és számos választ küldtek a táma
dásra, a rosszallásra és a megfelelő helyesbítésre vonatkozóan. 
Egy metavita azonban felemésztheti az egész csoportot, még mi
előtt a harag elpárologna. 

Túlzott visszavágás 

Amennyiben úgy gondoljuk, hogy valaki ártott nekünk, a legva
lószínűbb reakció a visszavágás: bosszút állunk szavakkal vagy 
tettekkel. De tegyük fel, hogy a visszavágás erősebbre sikerül, 
mint egy egyszerű „szemet szemért, fogat fogért". Mi történik, 
ha elcsépelünk valakit csak azért, mert a lábunkra lépett? Éssze
rűen azt feltételeznénk, hogy elkelne egy bocsánatkérés, különö
sen, ha az illető nem szándékosan ártott nekünk. Sajnos az embe
rek nem mindig ésszerűek, annál is kevésbé, mivel legtöbbünk 
azt szeretné gondolni, hogy tisztességes és becsületes. A saját ra
cionalitásunkba vetett hitünk azonban nagyon különös észlelési 
torzításhoz vezethet. 

Leon Festinger széles körben ismert kognitív disszonancia el
mélete azt jósolja, hogy kényelmetlenül érezzük magunkat, ha 
olyasmit teszünk, ami nincs összhangban a nézeteinkkel, hiedel
meinkkel és a látottakkal. Ez a feszültség késztet arra bennünket, 
hogy tetteinket valamiképp újra összhangba hozzuk gondolata
inkkal, s mivel nem könnyű cselekedeteinket meg nem történtté 
tenni, inkább az érzékelésünket módosítjuk. Felülvizsgáljuk a tá
madóval kapcsolatos nézeteinket, és elkezdjük a helyzetet kedve
zőtlenebbnek gondolni, mint amilyen valójában volt. Ez a mentális 
felülbírálat bármikor megtörténhet, amikor agresszívan viselke
dünk valakivel szemben, aki nem érdemel ilyen durva bánásmó
dot. Még aggasztóbb, hogy ez olyankor is megeshet, ha egyáltalán 
nem érdemel megtorlást. 
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Keith Davis és Edward Jones egyik vizsgálata115 különösen ta
nulságos, mivel kifejezetten a verbális agresszióval foglalkozik, 
amely pedig az interneten igen gyakori. A vizsgálati személyeket 
a laboratóriumba hívták, hogy nézzenek meg egy interjút egy diák
kal, aki valójában a kísérletvezető beavatott embere volt. A kuta
tó mindenkitől azt kérte, hogy adjon negatív visszajelzést a diák
nak (beavatottnak), és hozza világosan a tudtára, hogy felszínes, 
megbízhatatlan, általában ostoba és unalmas személynek tartja. 
Mielőtt a kísérleti személyek ezeket a durva kijelentéseket meg
tették volna, általában rokonszenvesnek találták az interjúalanyt. 
Az interjú után azonban kedvezőtlenebb képet alkottak róla, s 
már nem találták annyira rokonszenvesnek, mint eleinte. Valaho
gyan összhangba kellett hozniuk a viselkedésüket a gondolataik
kal. Tudták, hogy verbálisan kegyetlenek voltak vele, így hát 
felülbírálták véleményüket, hogy viselkedésük közelebb kerül
jön a nézeteikhez. Még úgy is megváltoztatták véleményüket, 
hogy a kedvezőtlen visszajelzés nem is a saját választásuk volt, ha-
nem a kísérletvezető u t a s í t á s á r a cselekedtek. 

Tudván, mennyire hajlamosak vagyunk igazolást keresni ag
resszív viselkedésünkre, és milyen keveset tudunk az internetes 
támadóról, nem nehéz megjósolni, hogy nagyon negatív képet fo
gunk festeni az elítélt személyről. A rövid személyes hirdetés fel
adójának címzett rosszallást ilyen túlzott visszavágásnak érez
tem, mert tele volt másokra kacsintó humorral, maró gúnnyal és 
személyes éllel. A visszavágó talán disszonanciacsökkentő manő
verbe kezd, hogy igazolja a szükségesnél nyersebb megrovást, ta
lán arra gondolva, hogy a támadó egyáltalán nem szimpatikus, és 
megérdemli a szemrehányást. A soc.singles (tars.egyedulallok) 
résztvevői valószínűleg ráuntak már a csalókra, de egy egyszerű 
„személyes hirdetések tilosak ebben a hírcsoportban" figyelmez
tetés elég lehetett volna, hiszen az első támadás nem volt annyira 
súlyos. 

115 Davis, K. és Jones, E. E.: Changes in interpersonal perception as a means of 
reducing cognitive dissonance. Journal of Abnormal and Social Psychology, 61 
(1960)402-410. p. 
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Névtelenség és fizikai távolság 

A névtelenség vagy legalábbis annak látszata ugyancsak fontos té
nyező az agresszió kialakulásában. Amikor az emberek azt hiszik 
hogy cselekedeteik nem tulajdoníthatók közvetlenül nekik, haj
lamosak gátlástalanabbá válni a társas szabályok és korlátok áthá
gásában. Ez kedvező is lehet kényes témák tárgyalásakor, hiszen 
így nagyobb biztonságban érezhetik magukat. Amint majd e feje
zetben később láthatjuk, az online segítő csoportok talán amiatt 
is lettek olyan népszerűek, mert sok résztvevő szabadabban tár
gyalhatja meg félelmeit a névtelen internetes környezetben, 
mint ahogy azt egy személyes segítő csoportban tehetné. A név
telenség azonban az agresszív viselkedést is felszabadíthatja. 

A legtöbben kétségkívül nem rejtőzködnek az interneten, és 
készségesen megadják nevüket, cégüket, telefonszámukat és ked
venc idézeteiket az e-mailjeikben és fórum-hozzászólásaikban. 
Mindazonáltal számos üzenettel kapcsolatban a résztvevők -
helyesen vagy helytelenül - azt hiszik, hogy személyük nem azo
nosítható. Sara Kiesler egy másik vizsgálata kimutatta, hogy ez a 
tényező megváltoztathatja a viselkedésünket. Ebben az online 
csoportos döntéshozatali kísérletben összehasonlították olyan 
személyek közléseit, akik neve megjelent a számítógépes üzene
teken, olyan csoportokkal, amelyek névtelenül szóltak hozzá.116 

Az utóbbi feltételek közt a résztvevők nem tudták, ki mondott 
valamit, és hogy hívják a többieket. Amikor összeszámolták az el
lenséges megjegyzések számát, azt találták, hogy a névtelenül ta
nácskozó csoport több mint hatszor annyi kíméletlen megjegy
zést tett, mint a névvel szereplők. 

Mindkét számítógépen értekező csoport olyan programot hasz
nált, amely a mai szinkrón csevegőszobákéra hasonlít, sőt a név
telen csoport feltételei még jobban hasonlítottak ezekre a szobák
ra. A csevegők a belépéskor becenevet választanak, amit tetszés 
szerint változtatnak a beszélgetés során. Ezen alapul a csevegők 

1 1 6 Siegel, J., Dubrovsky, V, Kiesler, S. és McGuire, T.: Group processes in 
computer-mediated communications. (1983) A vizsgálatot idézi Kiesler, S., 
Siegel, J. és McGuire, T. W.: Social psychological aspects of computer-mediated 
communication. American Psychologist, 39(10) (1984) 1123-1134. p. 
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azon hite, hogy inkognitóban vannak, s hogy nem lehet őket nyo
mon követni. 

A névtelenség azonban az interneten mozgó célpont. Egyre fi
nomodnak az internethasználók azonosítására szolgáló eszközök 
és azok a technikák is, amelyek a névtelenséget ezek ellenére is 
lehetségessé teszik. Bármilyen, a követésre irányuló próbálkozás 
sikere a követő és a követett eltökéltségén és képességein múlik. 
Azonban ha az egyén azonossága követhető is, a névtelenség érzé
se sokszor elég a gátlástalanabb viselkedéshez. 

A szolgáltatások és taktikák, amelyek lehetővé teszik az inter
net-felhasználók e-mailazonosságának elrejtését, izgalmas kér
déseket vetnek fel.117 Amikor levelet küldünk valakinek, az 
e-mailcímünk legtöbbször világosan látható a fejlécben, az út
vonal információval együtt. Bár az e-mailcímünk nem tartalmaz 
sok információt rólunk, felhasználói nevünk és Internet-szol
gáltatónk mégis megtalálható benne. Ha a fogadó nem tudja is a 
valódi nevünket, jogszerű eszközökkel kinyomozhatja, különö
sen, ha zaklatásról van szó. Azonban megvannak a különböző 
módjai annak, hogy valóban névtelenül küldhessünk e-mailt, ami 
megnehezíti azonosításunkat. Például sok névtelen újraküldő 
szolgáltatást találunk a hálón, amelyek elrejthetik az üzenet ere
detét, és az e-mailfejlécet és -címet így meghamisíthatják. A név
telenséget bizonyos mértékig úgy is elérhetjük, hogy valamelyik 
ingyenes, weben elérhető e-mailszolgáltatást használjuk, amilyen 
például a Hotmail vagy a Yahoo. Mivel ezeken a helyeken semmi
lyen hitelkártya-információra nincs szükség e-mailhozzáférés lét
rehozásához, nincs semmilyen megbízható kapcsolat az egyén és 
az e-mailcím között. 

Viszonylag könnyű névtelen vagy ál-e-maileket küldeni, ami 
nem különbözik túlzottan a hagyományos postai levéltől, kivéve, 
hogy sokkal többet küldhetünk belőle. Jelenleg az e-mailküldés 
ingyenes, és nagyon egyszerű dolog. Annyit és annyi címzettnek 
küldhetünk, amennyit és ahánynak csak akarunk, s nem kell a 
postai díjakkal törődnünk. Más szóval, egy dühös ember komoly 

1 1 7 Lee, G. B.: Addressing anonymous messages in cyberspace. Journal of 
Computer-mediated Communication [Online] 2(1), (1996. június), 33 KB. Elér
hető: http://www.use.edu/dept/annenberg/vol2/issuel/anon.html [1198. má
jus 20.]. 
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pusztítást végezhet kis költséggel, kis erőfeszítéssel és kis követ
kezményekkel. 

Az online világ másik jellegzetessége, ami valószínűbbé teszi 
hogy kijöjjünk a sodrunkból, hogy viszonylag nagy távolságból vág
hatunk sértéseket egymás fejéhez. Az internet-felhasználók a világ 
bármely részén élhetnek: a virtuális közösségek tagjai ugyanúgy le
hetnek szomszédok, mint ahogy élhetnek a Föld túlsó oldalán is. A 
fizikai távolság nagyságrendekkel nagyobb, mint személyes talál
kozás esetén. Könnyebb letámadni valakit, ha nem látható és 
messze van. Nem látjuk a sértett arckifejezést, és nagyobb bizton
ságban is érezzük magunkat az ellentámadással szemben. 

A # $ @ @ ! ! ! & szoftver 

Az általunk használt szoftverek bizonyos tulajdonságai ugyancsak 
növelhetik annak az esélyét, hogy ingerültebben fejezzük ki 
magunkat a hálón, és provokatívabbnak látszunk, mint kellene. 
Ennek nyilvánvaló példája a Küldés gomb. Ha valami vagy valaki 
nagyon felbosszant, az interneten könnyű válaszolni, és megfon
tolatlanul elküldeni, mielőtt a vérnyomásunk visszatérne a nor
mális szintjére. Hasonlítsuk ezt össze azzal, amikor egy ugyan
ilyen levél postán érkezik. A válaszszöveget be kell gépelnünk, ki 
kell nyomtatnunk, meg kell címeznünk a borítékot, találnunk 
kell egy ósdi, ragacsos, bélyeg nevű valamit, el kell mennünk a 
postaládához, és be kell dobnunk a levelet. Mindez időt vesz 
igénybe, ezért könnyen juthatunk arra a következtetésre, hogy 
talán eltúloztuk a dolgot, és fölösleges felhergelnünk magunkat. 

Bár a „mond" és „mondta" szavakat használjuk, amikor arra 
utalunk, hogy az emberek mit tesznek az interneten, valójában 
nem halljuk a hangjukat. Olvassuk a szavakat, de mint fentebb 
tárgyaltam, sok társas-érzelmi árnyalat hiányzik a gépelt szöveg
ből. Képtelenek vagyunk észrevenni a különbséget az ártalmatlan 
vagy finoman csipkelődő megjegyzés és a ravaszul gúnyos vagy el
lenséges kijelentés között, s minden bizonnyal kevesen tudnak 
árnyalt különbségeket megjeleníteni internetes kommunikációs 
eszközök segítségével. Ha nagyon frusztráltak vagyunk, tele fe
szültséggel, könnyen téves ítéletet hozunk, azt gondolván, hogy 
az üzenet bosszantó, holott a küldő nem is annak szánta. 

162 

A szoftverek egy másik izgalmas jellegzetessége, amely vala
melyest közelebb vihet bennünket ahhoz, hogy akaratlanul is vi
tákba bonyolódjunk, az a lehetőség, hogy a küldő üzenetéből 
idézhetünk. (Láthattunk néhány példát dr. Sí és Hó prof. üzene
teiben, amelyekben a másik idézetei > jellel kezdődtek.) Széles 
körben használt taktika az érvelő típusú vitákban, hogy az ellen
felet idézzük, általában a szövegkörnyezet nélkül, és a megjegy
zéseket ízekre szedjük vagy tréfát űzünk belőlük. A levelező 
programok nagyon könnyen használható eszközöket nyújtanak 
arra, hogy a másik üzenetéből töredékeket vágjunk ki, és il
lesszünk be egy különleges karakterrel, például a > jellel kiemel
ve. Ez a jellegzetesség különösen hasznos, hiszen külön-külön 
válaszolhatunk az üzenet bekezdéseire, és a feladót emlékeztet
hetjük minden témára anélkül, hogy újra leírnánk őket a saját 
szavainkkal. Nincs más kommunikációs médiumunk, amely ezt 
lehetővé tenné: a leghasonlóbb dolog, ami hirtelen eszembe jut, a 
feljegyzések szélére firkantott, kézzel írt megjegyzések, amelyet 
visszaküldünk a feladónak. Ez esetben azonban nem áll rendelke
zésünkre a szövegkörnyezeten kívüli idézés rugalmassága, ami az 
interneten viszont létezik. 

Edward Mabry kommunikációkutató azt vizsgálta, hogy az 
internet-felhasználók hasonlóan alkalmazzák-e az idézeteket má
sokkal való vitáikban, mint ahogy a szónokok használják az ismét
lésként ismert stratégiát.118 A szónok pontról pontra újra megfo
galmazza és összegzi az ellenfél elképzeléseit, majd egyesével 
megcáfolja őket. Ez a taktika nagyon hatékony lehet, mert a hall
gatóság felidézheti az ellenfél álláspontját a szónok ellenvetései
nek összefüggésében. Mabry a H-terv adatait vizsgálta. Ez egy 
olyan nemzetközi együttműködés, amelyben hozzávetőlegesen 
3000, hírcsoportra, hirdetőtáblára és levelezési listára küldött 
üzenetet elemeztek.119 Említettem már ezt a vizsgálatot az előző 

118 Mabry, E. A.: Framing flames: The structure of argumentative messages on 
the net. Journal of Computer-Mediated Communication [Online] 2 (4) (1997, 
március) 55 KB. Elérhető: http://jcmcc.mscc.huji.ac.il/vol2/issue4/mabry.html 
[1998. május 20.]. 

19 Rafaeli, S., Sudweeks, R, Konstan, J. és Mabry, E. A.: Project H Overview: 
A quantitative study of computer mediated communication [Online]. (1994. 
január) Elérhető: http://www.arch.usyd.edu.au/~fay/netplay/techreport.html 
[1998 . május 20.]. 
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fejezetekben: a kutatók a terjedelmes adatbázist különböző fel
tevések ellenőrzésére használták. Mabry célja az volt, hogy meg
vizsgálja, hogyan idézte a küldő az üzeneteket, és hogyan használ
ta a másik küldeményeiből vett részleteket, majd ezt vetette 
össze az üzenet társas-érzelmi hangvételével. 

A 3000 küldemény többsége a társas-érzelmi hangvétel szem-
pontjából a semleges tartományba esett (58,5 százalék), és nagy 
részük (25,6 százalék) barátságos volt. Nagyjából 4,4 százalék fe
jezett ki feszültséget, ellentétet vagy ellenségességet, míg továb
bi 11 százalék tartalmazott egyet nem értést vagy valamilyen né
zeteltérést. Az idézést minden levéltípusban használták, de ahogy 
szaporodott az üzenetekben az egyet nem értés és vita, a küldők 
általában egyre több idézetet használtak. Az egyetlen típus, 
amelyben ez lecsökkent, a legszélsőségesebb, leplezetlenül szit
kozódó üzenetek voltak. Ha ennyire feldühödünk, talán nem for
dítunk túl nagy figyelmet a vita érveinek finom részleteire. Csak 
ordítunk, hogy „TE HÜLYE]]", és megnyomjuk a küldés gombot. 

A megfigyelők számára, akik kívülről szemlélik a vitát, az idé
zés szintén befolyásolja, hogy egy adott üzenetet személyeskedő 
vitának érzékelik-e, vagy sem. Azok, akik látták, hogyan növek
szik a feszültség a képzeletbeli dr. Sí és Hó prof. között, valame
lyest kevésbé értékelték személyeskedőnek az idézeteket tartal
mazó leveleket, ha csak puszta nézeteltérés volt a felek között, 
de sokkal személyeskedőbbnek vélték őket, amikor az üzenet el
lenségesebbé vált. Mint a gúnyos és álságos smiley esetében, egy 
rosszindulatú kijelentés az ellenfél levelében úgy érzékelteti, 
mintha cinikusan idézné a másik mondanivalóját. 

Katarzis: jót tesz a gőz kieresztése? 

Azt hiszem, nem tévedés, ha kijelentjük, hogy az internet bizo
nyos elemei megszüntetik a verbális agresszió szokásos korlátjait. 
Ugyancsak helyes megkérdezni, hogy ez vajon jó vagy rossz do
log-e. Ha hajlamosak vagyunk arra, hogy negatívabban reagáljunk 
apró semmiségekre, és olyan stílusban öntsük ki mérgünket, 
amit nem használnánk valós élethelyzetekben, kiengedhetünk-e 
vajon némi gőzt, ami egyébként másutt törne fel? A pszicho-
analitikusok azt állítják, hogy mindannyiunknak vannak agresszív 
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ösztöneink, és jót tesz, ha időnként kiadjuk a mérgünket. Ha 
nem tesszük, a feszültség felhalmozódik, és szeretteinkre le
szünk dühösek, vagy Thanatosz energiája magunk ellen fordul
hat, önpusztítás formájában. Talán az internet biztonságos játék
teret nyújt a katarzishoz, és ilyesfajta használata vidámabbá, ba
rátságosabbá és mentálisan egészségesebbé teheti a való életet. 

Az az elképzelés, miszerint az agresszív ösztönök katartikus 
felszabadítása csökkentheti a nyomást, és megóv bennünket a he
ves kitöréstől, első ránézésre valószínűnek látszhat. Sajnos a pszi
chológiai kutatások azt mutatják, az esetek többségében ez nem 
így működik. Az agresszív viselkedés, ahelyett hogy csökkente
né, mintha tovább növelné agresszív hajlamunkat. 

Az egyik ezt demonstráló kutatásban olyan embereket hívtak 
be, akiket elbocsátottak munkahelyükről, és ez valószínűleg dü
hítette őket.120 Amikor felmondásuk kézhezvétele után interjút 
készítettek velük, a kutatók rávezető kérdések segítségével - pél
dául: „Milyen eset jut az eszébe, amikor a vállalat tisztességtele
nül járt el önnel szemben?" - lehetővé tették, hogy kitöltsék dü
hüket munkaadójukon. Számos elbocsátott munkás megragadta 
az alkalmat, hogy kifejezze dühét. Később, amikor mindannyian 
kitöltöttek egy kérdőívet, amely a vállalattal és igazgatójukkal 
kapcsolatos véleményükről kérdezte őket, a dühüket kifejezők 
mutatták a legnagyobb ellenségességet. A katarzis nem enyhítet
te, sőt fokozta a feszültségüket. 

A széles körben elterjedt nézet, miszerint a katarzis jót tesz, az 
Angry.Org (duh.org) nevű webhely gyors fejlődéséhez vezetett.121 

Ez a hely azt kérte a látogatóktól, írják le, mi szokta őket feldühí
teni igazán, majd az összes szöveget megjelentették. Jonathan 
Mergy, a fejlesztő elmesélte, miért hozta létre a katarzis eme ott
honát: „Üldögéltem, és éppen azt meséltem néhány barátomnak 
és munkatársamnak, hogy amikor hirdetőtábla-rendszereket 
üzemeltettem San Franciscóban, néhányan nagyon feldühítet-

1 2 0 Ebbesen, E. B., Duncan, B. és Konecni, V J.: Effects of content of verbal 
aggression on future verbal aggression: A field experiment. Journal of Ex
perimental Social Psychology, 11 (1975) 192-204. p. 

1 2 1 Duderstadt, H.: The world's weirdest web pages and the people who create 
them. San Francisco, 1975, No Starch Press. Az Angry.Org webhely mintha el
tűnt volna, de a katarzissal kapcsolatos állásfoglalásuk ezen írás idejében elérhető: 
http://www.angry.net [1998. május 20.]. 
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tek, akik ostoba kérdéseket és megjegyzéseket küldtek e-mailen 
Arról is beszéltem nekik, hogyan rúgtak ki néhány rendszerből 
mert sértegettem és szidtam másokat. Arra gondoltunk, jó volna 
ha lenne egy hely, ahol kedvünkre zsörtölődhetünk és kimorog
hatjuk magunkat." Az egyik ilyen kirohanás a Postát sértegeti: 
„Ugyan minek hirdetnek ezek a tunya kretének? Nem versenyez
nek senkivel! Ha magáncég is kézbesíthetné a leveleket, a Posta 
bezárhatna. Nem engedélyezik a versenyt! Az egyetlen, amit a 
postai dolgozók jól csinálnak, hogy egymást szidják." 

Tudtommal nincs olyan kutatás, amely azt vizsgálja, van-e bár-
milyen katartikus szerepe az agressziónak az interneten, ám sze
rintem ez nagyon valószínűtlen. A személyeskedő vitába kevere
dők a kutatások szerint valószínűleg hajlamosabbak lesznek az ag
resszióra, és talán nemcsak az interneten. 

Agresszió: internetstílus 

A való életben az agressziót számtalan módon kifejezhetjük. Me
reven bámulhatjuk áldozatunkat, vagy sértéseket vághatunk a fe
jéhez. A fizikai erőszak számos formájával élhetünk, meglökhetjük 
a karját, de főbe is lőhetjük. Az agressziót rendszerint úgy határoz
zák meg, mint olyan viselkedésformát, amelynek célja a másiknak 
kárt vagy sérülést okozni, a konkrét megvalósítás gazdag tárhá
zával. 

Ez a meghatározás az internetre is megfelel, bár a választási le
hetőségek köre különböző. A hálón valószínűleg a verbális ag
resszió írott formája a leggyakrabban használt módszer. Jól ismer
tek a személyeskedő viták és a személyes támadások a Useneten. 

Az agresszió egy másik formája a gyűlölködő webhely, amely a 
rágalom határán egyensúlyoz, ám a szólásszabadság keretein be
lül marad, vagy legalábbis eddig megúszta per nélkül. Egy Mis
souri állambeli középiskolás nemrégiben élt az alkalommal, és ily 
módon kritizálta a tanárait és az adminisztrátorokat. Az iskola 
körzeti megbízottja követelte, hogy vegye le az oldalt, mivel 
azonban nem tette, felfüggesztették iskolai tagságát, és megbuk
tatták a vizsgákon. A bíróság úgy döntött, hogy az iskolának vissza 
kell őt vennie, és nem akadályozhatják meg internetes vélemé
nyének közzétételében. Rodney Sippel bíró szerint „a megjegy-
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zéseinek tartalma felett érzett düh vagy elégedetlenség miatt 
nem korlátozhatják szólásszabadságában".122 

Azonban még saját weboldalt sem kell felállítanunk, hogy sé
relmeinknek hangot adjunk. Azoknak a helyeknek is hasznát ve
hetjük, amelyeket arra építettek, hogy a feldühített emberek 
nyilvánosan visszavágjanak. A Pöcs Lista például női látogatókat 
vár, hogy kitölthessék dühüket olyan férfiakon, akik igazságtala
nul bántak velük: beküldhetik a férfi nevét, és leírhatják a vétsé
gét. A fejlesztő azt reméli, hogy a hely egyfajta panaszkönyvvé 
válik, és a látogatók terület és név szerint is kikereshetik a felke
rült személyeket. Ismét a katarzis szolgál a vállalkozás indítékául. 
A Wired interjújában a hely tulajdonosa megjegyezte: „Sok nőt 
ismerek, tizenévesektől elvált háziasszonyokig, akik végül felül
kerekedtek dühükön."123 

Egyes internethelyeken az emberek megváltoztathatják azo
nosságukat, és ily módon is kiadhatják dühüket. A MUD-okban a 
játékosok például „bábukat" alkothatnak, akiket maguk irányíta
nak, de a kijelentéseik mások nevében hangzanak el. A szobában 
a többiek látják a bábut és kijelentéseit, ám azokat tévesen a való
di játékosnak tulajdonítják. Egy ilyen típusú agresszió szörnyű 
példája volt az a megalázó eset, amely Mr. Balfékkel történt 
(amelyet a 11. fejezetben tárgyalunk majd). Akkor az áldozatok 
tudták, hogy Mr. Balfék őket testesíti meg a mágikus babákkal, 
más helyzetekben azonban az áldozatok ezt észre sem veszik. Egy 
csevegő nagyon elkedvetlenedett emiatt, mivel úgy érezte, hogy az 
IRC hírneve - amelyet éveken keresztül épített néhány politikai 
témájú csevegőszobában - könnyen tönkremehet, ha egyik ellen
sége az ő nevében kezd el másutt renitenskedni. 

A névtelen újraküldő szolgáltatások egyedi és újszerű módon 
nyújtanak lehetőségét arra, hogy valaki másnak adjuk ki magun
kat. Ezt egyesek kihasználják mások hírnevének lejáratására. Pél
dául valaki rasszista levelet küldött ki húszezer címzettnek egy 
egyetemi tanár nevében. Amint korábban említettem, a lehető
ség erre a fajta agresszióra messze felülmúlja azt, amit az ag-

122 Student finds speech freedoms on internet. Curriculum Review [Online] 
38 (7) 5. Elérhető: EBSCOhost/Academic Search/1567787 [1999. március 11.]. 

1 2 3 Lohr, N.: The Dick List [Online]. Elérhető: http://www.urbekah.com/house-
wife/dicks.html [1998. május 20.]. Dicks-R-Us. Wired, 1997. szeptember, 169. p. 
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resszor pusztán papír és toll segítségével tehetett meg. A kocká
zat miatt sok kormányzati hivatalnok fogad e-mailt a polgároktól 
ám csak csigapostán válaszol. 

Ártó szándékkal kiadhatjuk magunkat valaki másnak az inter
neten, és a Useneten kiönthetjük mérgünket mások üzeneteinek 
törlésével, ha a megfelelő program a rendelkezésünkre áll. Egy 
névtelen polgárőrt, akit csak Cancelmooseként ismernek, külö
nösen bosszantottak a kéretlen reklámok, és rendszeresen töröl
te azokat a Usenet leveleket, amelyek szerinte reklámnak minő
sültek. A szcientológiai egyház is használt egy ilyen törlőprogra
mot, hogy az általa szerzői jogdíjasnak minősített anyagokat tar
talmazó üzeneteket törölje, ami nagy felbolydulást váltott ki az 
internethasználók között. 

A csatornaháború és -megszállás egy további, megfoghatatla-
nabb agresszióforma, amely egyfajta internetes gengszterháború. 
Ha a csevegőcsatornák tulajdonosai zavarják az ártó szándékú em
bereket - azokat, akik olyan webhelyeket olvasnak, amelyek el
magyarázzák, hogyan használjunk a csatornát elárasztó programo
kat, és a tulajdonos és a rendszergazda emiatt elveszíti az irányítás 
feletti hatalmát -, egyszer csak azon veszik észre magukat, hogy ki 
lettek rúgva, és a gerillák birtokolják a csatornájukat. Az IRC-
arnage-nak nevezett, önjelölt varázslók egy csoportja büszkén tette 
közzé az általuk bevett csatornák listáját. A régi A-Csapat televíziós 
sorozat hagyományának megfelelően az IRCarnage nagylelkűen 
felajánlja, hogy visszaszerzi és visszajuttatja a jogos tulajdonosának 
azt a csatornát, amelyet egy másik portyázó brigád foglalt el. 

Egyesek amellett érvelnek, hogy az internethasználók eleve 
hajlamosabbak az agresszívabb viselkedésre más csoportokhoz 
képest. A hálóhasználók még mindig főleg férfiak, akik általában 
agresszívabbak, mint a nők. De függetlenül attól, hogy az inter
nethasználók az embereknek egy különösen agresszív almintája-e 
- bár nem hiszem, hogy azok volnának -, sokkal fontosabb azt 
megértenünk, hogy a probléma magában a környezetben gyöke
rezhet. Gondolhatjuk magunkról, hogy békés emberek vagyunk, 
ám a kutatások azt jelzik, hogy az internetnek vannak olyan jel
legzetességei, amelyek felszabadítanak bizonyos agresszív visel
kedésformákat. Ha csökkenteni akarjuk a kialakult feszültséget a 
hálón, és a szorítón kívül akarunk maradni, fontos, hogy felismer
jük ezeket a jellegzetességeket. 
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7. Vonzalom és szerelem a hálón 
A személyközi vonzalom pszichológiája 

Személyes információ 

Kor: 35 
Családi állapot: 
Rassz: 
Nőtlen 
Fehér 
Leírás 
35 éves egyedülálló me 
zöld szemű, egészséges 
írjon! Küldjön képet! 

Dohányzik: Nem 
Iszik: Igen 
Gyerekek: Van 

gbízható férfi vagyok, 
! Hálózati mérnökként 

Vallás Keresztény 
Testfelépítés: Átlagos 

175 cm, 82 kg, barna hajú, 
dolgozom. Ez egy állás! 

Mr. és Ms. Igazi keresése új fordulatot hozott az internet időszá
mításában. Szép számban találunk online társkeresőket: a web
helyekre feltett hirdetéseket többen látják, mint a helyi újságban 
megjelenteket. A levélben megrendelhető házasságközvetítés 
újra megjelent az interneten, és a potenciális házastársak az éte
ren keresztül is találkozhatnak és ismerkedhetnek egymással, 
függetlenül attól, hogy a Föld mely részén élnek. Valószínűleg 
nem véletlen egybeesés, hogy az utóbbi években megnőtt az 
olyan külföldieknek kiadott vízumok száma, akik amerikai állam
polgárral szeretnének összeházasodni. Az internet lehet küzdőtér 
a vitatkozók számára, de találkozóhely is az idegeneknek, ahol jó 
barátokká válhatnak, vagy akár egymásba is szerethetnek. 

Egy tréfás tesztkérdés azt tudakolja, hogy „Több barátod van-e 
az interneten, mint a való életben?" Bárhogyan válaszolnánk is, 
nem kell meglepődnünk, ha azt halljuk, hogy az emberek szoros 
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kapcsolatokat és szerelmi kötelékeket alakítanak ki a hálón, és 
némely kapcsolat meglehetősen tartósnak bizonyul. Ezek gyak
ran az internet olyan csoportorientált környezeteiben kezdőd
nek, mint a MUD, a csevegőszoba vagy egy szakmai levelezőlista. 
Két ember felfedezi, hogy van valami közös bennük, és elkezde
nek e-mailen levelezni. Az idő múltával a kapcsolat kiterjedhet a 
telefonhívásokra, információ és fényképek cseréjére, néha sze
mélyes találkozásokra - bár az is lehet, hogy mindez soha nem 
történik meg. Bármilyen vonzalom alakul is ki a barátok vagy sze
relmesek közt, maradhatnak ott is, ahonnan indultak: az éterben. 

Ki barátkozik online? 

Egyesek szerint az online barátság nem több, mint alkalmi kap
csolat: egy csúcstechnológia biztosította levelezőtárs nem lehet 
valódi barát. Szerintük a személyes kapcsolat társas jelenlét nél
kül nem működhet. Lehet, hogy a számítógép-buherátorok nagy
ra tartják, ám a többségnek szükséges az együttlét közelsége és 
közvetlensége. A kutatások azonban azt mutatják, hogy az online 
barátság sokkal általánosabb és mélyebb, mint ahogy sokan felté
telezték, legalábbis azoknál, akik valóban bevonódtak a kapcso
latba. 

Malcolm Parks és Kory Floyd a Washingtoni Egyetemen hír
csoportok előfizetői közt azt vizsgálta, kik barátkoznak a kiber
térben, és mit gondolnak a kapcsolatokról.124 A hírcsoportok ská
lája felölelte a számítógép-irányultságú comp hierarchiától kezd
ve a bolondos rec (kikapcsolódás) csoportokon át az alt (alterna
tív) hierarchiákat. A cél az volt, hogy ne csak a számítógépguruk, 
hanem az emberek tágabb csoportját is megvizsgálják, bár a min
ta mindenekelőtt olyan emberekre korlátozódott, akik hírcso
portokban vettek részt. Ez természetesen az internethaszná-
löknak csak egy viszonylag kis hányadát jelenti.125 

124 Parks, M. R. és Floyd, K.: Making friends in cyberspace. Journal of 
Communication, 46 (1) [1996) 80-97. p. 

1 2 5 Egy 1997-es felmérésben a Business Week/Harris azt találta, hogy a válasz
adók 20%-a vett részt tanácskozásokon vagy fórumokon. 
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A kérdőívre válaszoló emberek közel kétharmada arról szá
molt be, hogy alakítottak már ki személyes kapcsolatot olyan 
emberekkel, akikkel hírcsoportban találkoztak. Az arányok ha
sonlók voltak valamennyi hírcsoportban. Az ellenkező nemű kap
csolatok valamivel gyakoribbak voltak, mint az azonos neműek, 
ám csak egy kis hányaduk (7,9 százalék) volt szerelmi kapcsolat. 

A válaszadók többnyire férfiak voltak (67,7 százalék), ami 
megfelelt az akkori nemi arányoknak. Bár a nők kisebbségben 
voltak, a férfiakhoz képest gyakrabban számoltak be online kap
csolatról, amit többféleképp is magyarázhatunk. Talán a nők 
könnyebben barátkoznak a hálón, vagy a férfiakhoz képest erő-
sebb motivációval csatlakoznak a hírcsoportokhoz, hogy kapcso
latot létesítsenek. De az is lehetséges, hogy egyszerűen azért köt
nek több barátságot, mert kisebbségben vannak, és többször kö
zelednek feléjük. Azok az emberek, akik személyes viszonyt 
alakítottak ki internetes ismerősükkel, általában régebben vettek 
részt a hírcsoportban, jobban bevonódtak, és feltűnőbbek voltak 
a hírcsoport résztvevői számára, olyan értelemben, hogy több 
üzenetet küldtek ki. Hosszabb ideig tart, amíg valakivel online 
megismerkedünk, hiszen a használt jelzések korlátozottak. Jól 
mutatta ezt Joseph Walter vizsgálata a benyomáskeltés ütemezé
séről számítógépes vitacsoportokban, amint azt egy korábbi feje
zetben tárgyaltuk.'26 Amikor az idegenek elkezdenek csoportok
ban dolgozni, miközben a számítógépet használják kommuni
kációra, meglehetősen bizonytalan képük alakul ki egymásról. 
Néhány hét leforgása alatt benyomásuk a csoport tagjairól (akár 
negatív, akár pozitív) fokozatosan egyre markánsabb lesz. A hír
csoportban ez az ütemezés befolyásolja a barátság alakulásának 
mintázatát, így nem meglepő, hogy a régebbi résztvevők alakíta
nak ki több személyes kapcsolatot. 

1 2 6 Walther, J. B.: Impression development in computer-mediated inter-
action. Western Journal of Communication, 57 (1993) 381-398. p. 
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Az online viszonyok természete 

Korábbi kétkedéseinkkel ellentétben tehát már tudjuk, hogy a 
személyközi vonzalom él és virul a hálón, barátságok és szerel
mek szövődnek. De milyen ezeknek a kapcsolatoknak a termé
szete? Sekélyes, kiszámíthatatlan és kérész életű? Valóban mé
lyen érinti a résztvevőket? Vajon végül az éterből kiemelkedve 
megjelenik egy hagyományos kapcsolatforma? 

A Parks és Floyd által kiküldött kérdőívekre válaszoló hírcso
porttagok sok mindent elmondtak online kapcsolataik fejlődésé
ről. Arra kérték őket, ítéljék meg, mennyire értenek egyet olyan 
állításokkal, mint „Általában elmondom neki, mit érzek", vagy 
„Ő és én nagy hatással voltunk egymásra". A kutatók olyan kije
lentéseket választottak, amelyek a kapcsolat több jellegzetessé
gét feltárják: egymásrautaltságot, fesztelenséget, mélységet és 
elkötelezettséget. 

Az eredmények azt mutatják, hogy az online kapcsolatok más 
kapcsolatokhoz hasonlóan igen változatosak. Némelyik különö
sen intenzív és tartós, míg mások halványabbak és rövidek. Egy 
kérdéssor például az online kapcsolat fesztelenséget vizsgálta: „A 
kommunikációnk csak néhány meghatározott témára korlátozó
dik", és „A kommunikációnk felölel olyan témákat is, amelyek túl
mutatnak bármely hírcsoport témáján". Azt is feltételezhetnénk, 
hogy mivel egy bizonyos érdeklődésű hírcsoportban találkoznak, a 
beszélgetések többsége az adott téma körül forog. Valójában nem 
ez történt. A válaszolók több mint fele azt mondta, hogy online 
kapcsolatuk a hírcsoport témájánál nagyobb területet ölelt fel. 

A válaszok legtöbbször közepes mértékű elköteleződést sugall
tak, ám ez is változó volt. Néhányan lelkesen egyetértettek olyan 
állításokkal, mint „Nagyon elkötelezett vagyok a kapcsolat fenn
tartásában", míg mások lagymatagabbak voltak. A barátok általá
ban támaszkodhatnak egymásra, és a válaszok szerint ez az online 
barátságokban is így van. Többségük őszintén egyetértett azzal az 
állítással, hogy „Minden tőlünk telhetőt megtennénk, hogy szük
ség esetén segítsünk egymásnak". 

Az emberek a való életben baráti körökbe csoportosulnak, és a 
körön belül egy-egy személy barátai gyakran egymásnak is barátai. 
Ok azonban olyan társaságokhoz is tartozhatnak, amelyekkel 
nincs vagy csak kis átfedés van, és ez bonyolulttá teszi, hogy egy 
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vendégségbe „meghívjuk az összes barátjukat". A munkahelyi ba
rátunknak kevés közös érdeklődési területe lehet a vitorlásklub-
béli haverjainkkal vagy az egyházi barátainkkal. A válaszadók azt 
mondták, hogy „hálóbarátaik" egy újabb kört jelentenek, amely
nek nincs átfedése a való életbeli baráti köreikkel. Bár sokan 
mondták, hogy „átfedő társas köreik vannak a hálón", nagyon ke
vesen mutatták be a hálói barátaik bármelyikét való életbeli bará
taiknak vagy rokonaiknak Ezt részben megmagyarázhatja a földraj
zi távolság is, de mivel több mint egyharmaduk személyesen is ta
lálkozott a hálóbaráttal, nem biztos, hogy ez kielégítő magyarázat. 
Valószínűbbnek látszik, fogy a háló vitacsoportjai a saját köröknek 
biztosítanak helyet, és más körökkel az átfedés kicsi marad. 

Amikor találkozunk valakivel a hálón, hogyan döntjük el, hogy 
kedveljük-e, és szeretnénk-e vele barátkozni? Mi vonz bennün
ket hozzá, és őt mihozzánk? Sokat tudunk arról, hogy a vonzalom 
hogyan fejlődik a való életben, s ezekből a kutatásokból követ
keztethetünk arra, hogyan működik ez a folyamat a hálón. 

A fizikai vonzerő mágnese 

A való életbeli helyzetekben a személyközi vonzalom legerősebb 
mágnese - bár ez lehangolóan hathat - a fizikai vonzerő. Bár azt 
valljuk, hogy a „szépség nem minden", a valóság mégis az, hogy a 
fizikai vonzerőnek hatalmas haszna van, ha azt akarjuk, hogy ked
veljenek minket. Ez különösen igaz az ellenkező nemre, de a saját 
nem tagjaira is. A kellemes küllemű emberekről alkotott sztereo
típiáink továbblépnek a puszta külsőnél. Vidámabbnak, társasá-
gibbnak, melegebb szívűnek, kedvesebbnek, rokonszenvesebb
nek, sikeresebbnek és intelligensebbnek ítéljük őket. 

A fizikai vonzerő sztereotípiái olyannyira áthatók és befolyáso
sak, hogy szinte állandóan hatással vannak a másokról alkotott 
ítéleteinkre. Például a tanárok, akik diákok intelligenciáját és jö
vőbeli sikereiket ítélik meg írott jellemzés és fénykép alapján, 
hajlamosabbak a vonzóbb tanulóknak kedvezni, a kevésbé von
zókhoz képest.127 A vonzerő befolyásolja a munkahelyi felvétel 

1 2 7 Clifford, M. M. és Walster, E. H. (Hatfield): The effect of physical attrac-
tiveness on teacher expectation. Sociology of Education, 46 (1973) 248-258. p. 
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esélyeit a személyzetisnél, hatással van a politikai jelölt esélyeire 
és még az emberek keresetére is kihat. Nem meglepő, hogy a 
kozmetikai sebészet fellendülőben lévő üzletág. Feltételezhet
jük, hogy bármilyen sebészeti beavatkozás, ami egy vagy két fok
kal vonzóbbá tesz, kifizetődik.128 A szerelmi kapcsolatokban a 
külső különösen kritikus szerepet játszik. A Minnessotai Egye
tem egyik klasszikus vizsgálatában újonnan érkezett gólyák töl
töttek ki egy személyiségteszt csomagot, majd véletlenszerűen 
párokba rendezték őket, hogy találkozzanak egymással. A talál
kozó után kikérdezték őket, mennyire kedvelték meg a partnerü
ket, és találkoznának-e újra vele. Nem az intelligencia, a kedves
ség, a humor vagy a bölcsesség számított, hanem a külső.129 

Mivel a kellemes külsejű embereket előnyösebb színben lát
juk, jobban bánunk velük, és inkább figyelünk rájuk. A pozitív bá
násmód pedig gyakran hozzásegíti őket, hogy a legjobb teljesít
ményt nyújtsák, és magabiztosabbak legyenek. Egy vizsgálat a po
zitív bánásmód és a pozitív válasz spirálját mutatta be. Megkér
tek főiskolás fiúkat, hogy vegyenek részt egy „ismerkedés" 
kísérletben.130 Lány hallgatókkal állították őket párba, de nem 
személyesen, hanem egy belső telefonrendszeren keresztül is
merkedhettek meg. Minden fiú kapott egy mappát, amely part
neréről tartalmazott információkat és egy fotót, ám amint azt 
sejthetjük, a kutatók meghamisították a fényképeket. A fiúk fele 
azt hitte, hogy nagyon vonzó nővel beszélget, a másik fele pedig 
azt, hogy sokkal kevésbé vonzóval. 

Nem túl meglepő, hogy azok a férfiak, akik úgy gondolták, 
gyönyörű nővel beszélgetnek, sok tekintetben kedvezőbben ítél
ték meg partnerüket. Feltételezték, hogy kiegyensúlyozott, hu
moros, társaságkedvelő és általában bámulatos. Akik kevésbé 

1 2 8 Frieze, I. H., Olson, J. E. és Russell, J.: Attractiveness and income for men 
and w o m e n in management. Journal of Applied Psychology, 21 (1991) 1 0 3 9 -
1057. p. 

1 2 9 Walster, E. (Hatfield), Aronson, V, Abrahams, D. és Rottman, L.: Im-
portance of physical attractiveness in dating behavior. Journal of Personality and 
Social Psychology, 4 (1996) 508-516. p. 

1 3 0 Snyder, M., Tanke, E. D. és Burscheid, E.: Social perception and inter-
personal behavior: On the self-fulfilling nature of social stereotypes. Journal of 
Personality and Social Psychology, 35 (1977) 656-666. p. 

174 

vonzónak hitték beszélgetőtársukat, nem voltak ennyire elragad
tatva partnerük viselkedésétől és tulajdonságaitól. A fénykép a 
nők magatartását is befolyásolta, bár ők nem tudták, hogy part
nerük milyen fotót lát. Független megfigyelők is meghallgatták a 
felvett beszélgetéseket, és ők is úgy ítélték meg, hogy azok a lá
nyok magabiztosabbak és elragadóbbak, akiket csinosnak gondol
tak. Egy gyönyörű (ám nem valós) fényképet nézegető férfi pozi
tív bánásmódja elég volt ahhoz, hogy a nők a legjobb formájukat 
hozzák a telefon túlsó végén, függetlenül valódi külsejüktől. 

Vonzerő a sötétben 

Egy online főiskolai kurzus hallgatója megjegyezte, hogy egy ha
gyományos osztályban alig mer megszólalni. Korlátnak érezte, 
hogy nem túl vonzó, és igyekezett elkerülni, hogy felelnie kell
jen, vagy vitába bonyolódjon másokkal. A többiek általában fi
gyelmen kívül hagyták megjegyzéseit, így hát egy idő után felha
gyott a próbálkozással. A hálón azonban talált egy helyet, ahol 
nem utasítják el a külseje miatt. Amikor először csatlakozott egy 
szöveg alapú csoportos vitához, némi humorral fűszerezte a té
mával kapcsolatos alapos megjegyzését. Egy-két napon belül töb
ben is válaszoltak, egyetértve a nézeteivel, és az ő oldalára álltak a 
vitában. „Ez sosem történt meg velem az iskolában" - jegyezte 
meg, most már nem reménytelenül vágyakozva, hanem tágra 
nyílt szemmel és izgatottan. Az internet játéktere, ahol a fizikai 
tulajdonságok nem játszanak szerepet, a legjobbat hozza ki belő
le, és magabiztosabbá teheti, hogy megmutassa a képességeit ké
sőbb akár a való életben is. 

Bizonyos kapcsolatokban az internet kihúzza a lábunk alól a 
szőnyeget, és - legalábbis eleinte - nem támaszkodhatunk jó 
megjelenésünkre a személyközi vonzalom kialakulásában. Ez 
megteremti a lehetőségét, hogy megismerhessük egymást a fizi
kai vonzerő sztereotípiáinak súlya nélkül. Ha az interaktív videó 
és hang elérhetőbbé válik, a helyzet majd újra megváltozik. Egy 
rövid ideig, talán csak a történelem egy röpke pillanatában azon
ban a szépség ereje korlátozott. A fizikai vonzerő mankója nélkül 
hogyan dönthetjük el, hogy a képernyő túloldalán valaki lehet
ne-e a barátunk, szerelmünk vagy eljövendő hitvesünk? Nézzünk 



meg néhány kutatást, amely az emberek egymás iránti vonzódá
sának további okait tárja fel, és azt, hogy ez hogyan működhet az 
interneten. 

Távolság: ki a szomszéd a hálón? 

Valahol a lista elején foglal helyet a távolság. Azokkal kötünk ba
rátságot vagy házasodunk össze, akiket gyakran látunk - a fiút 
vagy lányt a szomszédban. Gyakran ugyanabban az irodában dol
gozunk, ugyanabban a háztömbben lakunk, ugyanahhoz a klub
hoz tartozunk, vagy naponta ugyanazon a vonaton utazunk. 

A távolsági hatás egy kézenfekvő oka, hogy lehetőséget nyújt a 
találkozásra és az alaposabb megismerkedésre. A régi bölcsesség, 
miszerint az ismerősség semmibevételt szül, pontatlan. Gyakran 
épp fordítva történik: vonzalmat ébreszt. Ez utóbbi jelenség 
annyira erős, hogy akár arra is hatással lehet, mennyire vonzó egy 
új inger. Egy meglehetősen régi vizsgálatban Robert Zajonc pszi
chológus kísérleti személyeknek különféle sokszögeket mutatott 
nagyon rövid időre, a másodperc ezred részére felvillantva.131 Ké
sőbb ezeket bemutatta több új sokszög közé keverve, és megkér
dezte, melyik alakzatok tetszettek, és látták-e már őket koráb
ban? Az emberek a felismerési próbában csupán találgattak, ám 
furcsa módon jobban „kedvelték" azokat a sokszögeket, amelye
ket korábban már láttak, mint amelyekkel nem találkoztak. Bizo
nyos szinten - tudom, ez furcsán hangzik - pozitív érzelmi viszo
nyuk alakult ki a sokszögekkel, pusztán az ismertség révén, még 
ha tudatosan nem volt is számukra világos, hogy már látták őket 
korábban. 

Az interneten a távolság és a meghittség megfelelője a - nevez
zük így - találkozási gyakoriság. Ez nyilvánvalóan egészen más, 
mint a földrajzi távolság a való életben. Azt fejezi ki, hogy milyen 
gyakran keresztezzük egymás útját a hálón. Az online barátjelöl
tek a földgolyó másik felén is lehetnek, ám ha gyakran találkoz
nak ugyanabban a hírcsoportban vagy levelezési listán, ugyanah
hoz a szálhoz csatlakozva vagy ugyanabban a MUD-ban (és ter-

1 3 1 Zajonc, R.: Feeling and thinking: Preferences need not inferences. Ame
rican Psychologist,.35 (1980) 151-175. p. 
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mészetesen ugyanakkor) játszanak, a távolsági hatás valószínűleg 
megjelenik. Valójában ez még erősebb lehet online, mint a való 

I életben, hiszen a résztvevők gyakran jönnek-mennek, és a részvé
tel nagyon változékony lehet. Még egy idegennel való második 
találkozás is kiválthatja a távolsági hatást, amikor véletlenül is
mét összefutunk vele. Bizonyos szoftverek, mint az AOL Instant 
Messenger-e vagy az ICQ segít az internethasználóknak, hogy 
mindezt jobban kézben tarthassák, hiszen a program tudatja ve
lük, ki van velük egy időben a hálón. Telepítés után a felhaszná
lók beírhatják az „ismerősök listáját", s így értesülhetnek, amikor 
bármelyikük fellép a hálóra. 

A hírcsoport-résztvevők vizsgálata a távolsági hatás egy másik 
olyan jellegzetességére világított rá, amely fontos az online kap
csolatokban. Azok, akik ilyen barátságokat kötöttek, és azok, 
akik nem, nem különböztek abban, hogy mennyit olvassák az 
üzeneteiket, ám az írás mértékében eléggé különböztek. A né
mán háttérbe húzódók, akik kevesebb üzenetet küldtek, kevésbé 

i kötöttek barátságokat. Nem elég csak jelen „lenni". Láthatóvá 
kell válni, hogy másokkal találkozzunk, és az interneten ez azt je-

l lenti, hogy meg kell szólalnunk. Persze amit mondunk, hatással 
lesz arra, hogy mennyire - ha egyáltalán - vonzódnak hozzánk, 
ám a felmérés megmutatta, hogy aki nem vesz részt a társalgás
ban, kisebb valószínűséggel alapoz meg kapcsolatot, mint azok, 
akik aktívan részt vesznek. 

A való életbeli távolság azért segíti elő a vonzalmat, mert a kö
zelség elvárásokat kelt a jövőbeni kapcsolatra. Ha tudjuk, hogy 
valakit újra látni fogunk, mert ugyanabban a háztömbben lakik, 
barátságosabban viselkedünk vele. Egy tanulmányban Joseph 
Walther bemutatta, hogy a hálón a jövőbeni kapcsolat elvárása is 
fontos tényező abban, hogyan viselkednek az emberek egymás
sal.132 A vizsgálati személyek önként jelentkeztek egy kísérletre, 
amelyről azt gondolták, hogy sok héten keresztül fog tartani. 
Amikor megérkeztek, Walther csoportokba osztotta őket, hogy 

. együtt dolgozzanak: vagy online csevegőrendszeren keresztül 
kommunikálhattak, vagy aszinkrón számítógépes tanácskozáson, 

132 Walther, J. B.: Anticipated ongoing interaction versus channel effects on 
relational communication in computer-mediated interaction. Human Commu-
nication Research, 20 (4) V (1994) 473-501. p. 



vagy pedig személyesen. Némelyik csoportnak azt mondták, 
hogy ugyanazokkal a partnerekkel fognak dolgozni az egész vizs
gálat alatt, míg mások úgy tudták, hogy minden feladat után 
partnert váltanak. Ezután mindannyian megtartották az első „ta
lálkozójukat", hogy teljesítsék az első feladatot, azon a médiu
mon keresztül, amelyikre beosztották őket. 

Az első „találkozás" után Walther arra kérte vizsgálati alanyait, 
töltsenek ki néhány kérdőívet, és értékeljék az élményeiket és a 
partnereik iránti attitűdjeiket. Amikor befejezték, azzal lepte 
meg őket, hogy a kísérletnek vége van. Az eredmények azt 
mutatták, hogy azok, akik arra számítottak, hogy ugyanazzal a 
partnerrel sokáig fognak együtt dolgozni, barátságosabban, gyen
gédebben és általában melegebben kommunikáltak azokhoz ké
pest, akik úgy tudták, hogy csak egyszer dolgoznak együtt, aztán 
továbbállnak. Több nyitottságot és egyetértést mutattak egymás 
iránt, függetlenül a kommunikációs médiumtól. 

Ez az egyszerű összetevő igen sokféleképp nyilvánul meg az 
interneten. Egy főiskolai szakmai levelezési listán például nem 
tekintenénk a résztvevőket átmeneti futóvendégnek. Azok az 
emberek, akikkel egy szakmában dolgozunk, valamennyire elkö
telezettek iránta, s így inkább elvárható az intenzívebb kapcsolat, 
mint azokban a hírcsoportokban, amelyeket kevésbé szentelnek 
a munkaorientált vitáknak, mint például a politika, mozi, hobbi 
vagy jogi kérdések. 

Az ellentétek vagy a hasonlóságok vonzzák egymást? 

Az igazságtétel e két egymást kölcsönösen kizáró kijelentés kö
zött gyakori téma a pszichológiában. Vajon a hasonlók vonzzák 
egymást? Vagy inkább az ellentétek vonzzák egymást? Melyik az 
érvényesebb szabály? A kérdés nagyon is divatos, s úgy tűnik, a 
hasonlóságok a fontosabbak, nem pedig a mágneses erők. Számta
lan vizsgálat kimutatta, hogy inkább azokat kedveljük, akik hason
ló nézetekkel és elképzelésekkel rendelkeznek, mint mi. Ezek az 
eredmények a vonzalom törvényeként váltak ismertté. Egy jel
lemző kísérletben a résztvevőknek egy sor állítást kell megítélni
ük, például hogy mennyire szeretik a klasszikus zenét, vagy mit 
gondolnak a gyerekek oktatásáról. Ezután mások válaszait is meg-
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nézik, és ki kell találniuk, hogy kedvelnék-e egymást. Az eredmé
nyek közvetlen egyenes kapcsolatot mutatnak: minél nagyobb a 
hasonló attitűdök aránya, annál jobban vonzódunk a partnerhez. 

A vonzalom törvénye a közös attitűdök arányából jósolja meg 
a rokonszenvet, vagyis nem a teljes számból, ami fontos lehet a 
személyközi vonzalom szempontjából az interneten. Például is
merhetjük Jane nézeteit hat témáról, és tudjuk, hogy háromban 
egyetért velünk (50 százalék]. Jack többet mondott; tíz témáról 
ismerjük a véleményét, és négyben értünk egyet (40 százalék). 
Még ha több témában értünk is egyet Jackkel, Jane szimpatiku-
sabb lesz, mert a hasonlóság aránya magasabb. Nyilvánvalóan 
nem végezzük el ezeket a strigulázásokat számológéppel a való 
életben, ám a tendencia mégis létezik. 

Az interneten, ahol bonyolultabb és időigényesebb megtudni, 
hogyan vélekedünk összetett témákról, a vonzalom törvénye „té
ves indításokhoz" vezethet a barátságban. Egy levelezési listán 
megtudhatjuk Barbara üzenetéből, hogy ugyanazt gondolja a jólé
ti reformról, mint mi. Mivel keveset tudunk róla, a közös nézetek 
aránya igen nagy: 100 százalék. Ha találkoznánk a való életben, 
akkor - a kognitív gazdaságosság jegyében - az öltözködése, kora, 
megjelenése, arckifejezése, beszédmintázata és akcentusa alapján 
nagyon sok mindent már eleve feltételeznénk róla. A feltevéseink 
hamisak is lehetnek, ám mindenképp kialakítanánk egy benyo
mást, amely egyes területeken némi találgatást is magába foglalna 
Barbara attitűdjeiről. Ha például motoros csizmát visel és bőr
dzsekit, a motoros sztereotípiája és attitűdjei jutnának eszünkbe. 
Barbara attitűdjeinek a teljes száma, amelyről tudunk, vagy amely
ről tudni vélünk, sokkal magasabb lenne személyes találkozásnál, 
és a közös nézetek aránya valószínűleg 100 százalék alá esne. 

A Simon Frazer Egyetemen Geoffrey Hultin szakdolgozatában 
a hirdetőtábla-rendszerek üzeneteit elemezte három ember közt, 
akik hónapokon keresztül találkoztak a hálón.133 Rick online is
meretségét Janettel a következőképpen kezdte: „Helló! Ritkán 
lehet kínaiakkal találkozni az ilyen hirdetőtáblán. Mondj valamit 
magadról, és én is mondok valamit, és nem kell megijedned, csak 

133 Hultin, G. A.: Mediating the social face: Self-presentation in computer 
communication. Publikálatlan szakdolgozat, 1993, Department of Communi-
cation, Simon Fraser University. 
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barátokat keresek... semmi komoly. Remélem hamarosan hallok 
felőled." 

A kezdeti baráti vonzalma Janet iránt eredetileg két informáci
ón alapult: Janet kínai volt (mint Rick), és ugyanazon a hirdető
táblán vett részt. Eddig tehát 100 százalékos a hasonlóság. Janet 
azonnal válaszolt. Hónapok alatt sok mindent megtudtak egy-
másról, és a hasonló tulajdonságok aránya zuhanni kezdett. Janet 
elmondta, hogy könyvmoly, tévét néz, zongorát tanít, és borzal
mas sofőr. Rick megírta, hogy autóőrült, az akváriumában elpusz
tulnak a halak, mivel nem foglalkozik velük, és nem szeret olvas
ni. Nem túl meglepő, hogy üzeneteik egyre rövidebbek és ritkáb
bak lettek, míg végül teljesen elmaradtak. A személyközi vonza
lom, a közös nézetek arányában lecsökkent. 

Kiegészítő kapcsolatok 

A hasonlóság nagyon nagy erő a személyközi kapcsolatokban, de 
ésszerű azt is feltételezni, hogy lehet a másiknak néhány olyan 
tulajdonsága, ami jobb, ha különbözik a miénktől. Nem lenne 
boldog együtt egy szadista és egy mazochista? Egy domináns sze
mélyiség és egy alárendelődő? Az interneten nem vonzódna 
olyasvalaki, aki szeret kérdésekre válaszolni és szakértőként sze
repelni, egy állandó kérdezőhöz? Furcsa módon a legtöbb kutatás 
azt mutatja, hogy még ha a megfelelő kiegészítő tulajdonságok 
nyerő párosnak tűnnek is két ember között, ott is a hasonlóság a fő 
vonzerő. Ez az eredmény olyan rejtélyesnek látszott, hogy a pszi
chológusok nem adták fel, és tovább kerestek olyan eseteket, 
amelyekben az ellentétek vonzzák egymást. 

Egy ilyen helyzet került elő a Stanfordi Egyetemen, ahol nők 
ravaszul kieszelt beszélgetésben vettek részt, hogy a kutatók lás
sák, vajon a domináns emberek alárendelődő embereket vonza-
nak-e, és fordítva.134 A laborba érkezés előtt minden nő kitöltött 
egy kérdőívet, amely azt mérte, mennyire domináns vagy aláren
delődő társas helyzetekben. Amikor megérkeztek, megtudták, 

1 3 4 Dryer, D. C. és Horowitz, L. M.: When do opposites attract? Interpersonal 
complementarity versus similarity. Journal of Personal and Social Psychology, 72 
(3) (1997)592-603. p. 
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hogy más nőkkel kell majd megosztaniuk nézeteiket a személy
közi kapcsolatokról, és el kell mondaniuk, mennyire elégedettek 
a sajátjaikkal. A beszélgetés persze megrendezett és a beszélgető
társ beszervezett ember volt, aki csak felolvasta a forgatókönyvét. 
Minden forgatókönyv ugyanúgy kezdődött: leírtak egy problé
mát egy túlságosan is figyelmes barátról, majd a kísérleti személy 
elmondta a véleményét. A beépített személy ekkor szerepe sze
rint vagy a domináns, vagy az alárendelődő forgatókönyv szerint 
válaszolt. A domináns forgatókönyv ezt írta: „Aha, ez olyan prob
léma, amit magamnak kell megoldanom. Szerintem senki nem 
oldhat meg helyetted személyes problémákat: magadnak kell vé
giggondolnod." Az alárendelő forgatókönyv pedig: „Aha, értem, 
amit mondasz. Nem tudom miért, de úgy érzem, hogy nem va
gyok képes megoldani ezt a problémát egyedül. Igazán segítségre 
volna szükségem." 

Melyik kombináció volt a kielégítőbb? A domináns nő elége
dettebb volt a hasonló domináns stílust mutató beavatott sze
méllyel? Több alárendelő nő részesítette előnyben az alárendelő 
szerepet játszó beépített embert? Vagy az ellentétek érvényesül
tek? Az eredmény meglepő. A nők akkor voltak a legelégedetteb
bek, ha a beavatott személy kiegészítő módon viselkedett, akit 
ugyanakkor magukhoz hasonlóbbnak ítélték! Úgy tűnik, amikor 
a dominancia-alárendelés mintázata fontos, boldogabbak vagyunk 
kiegészítő barátokkal, bár egyáltalán nem vagyunk tudatában an
nak, hogy kiegészítjük egymást. Az interneten ugyanez a mintá
zat rajzolódik ki, különösen a technikai segítség területén. Azok, 
akik szeretnek másoknak segíteni, és a szakértelmüket csillogtat
ni, kedvelik és nagyra tartják azokat, akik a segítségüket kérik. 

A „te szeretsz, én szeretlek, te még jobban szeretsz" spirál 

Ha valaki kedvel bennünket, hajlamosabbak vagyunk az illetőt vi
szontszeretni. Részben azért, mert ez hízelegő számunkra, von
zalma növeli az önértékelésünket, és meleg, puha, kellemes érzés 
fog el, amikor más szeret minket. Ha csak megtudjuk, hogy vala
ki kedvel minket, az jót tehet az énünknek, és a legközelebbi ta
lálkozáskor hajlamosak vagyunk egy kissé másként viselkedni 
vele - talán egy kicsit melegebben, kicsit barátságosabban. A má-
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sik észreveszi a változást, és kedvezően reagál rá, még jobban sze
ret bennünket, és még kedvesebben bánik velünk. Ahogy a fizikai 
vonzalom megteremti a pozitív bánásmód és pozitív válasz spirál
ját, ez történik akkor is, ha valaki szeret bennünket. 

Egy ezt bemutató kísérlet emlékeztet a „névtelen üzenetre", 
amit serdülők használnak olykor, hogy kissé felbolygassák a társas 
helyzeteket. A tréfacsinálók aláíratlan levelet küldenek a meg
tréfálandó osztálytársnak, és szerelmet vallanak neki. A szervez
kedő félrevezető célzásokat kezd terjeszteni, hogy ki írhatta a le
velet, s az áldozat viselkedése megváltozik. Elhiszi, hogy az illető 
szereti őt, és emiatt ő is viszontszereti. 

Egy kísérletben a kutatók, Rebecca Curtis és Kim Miller kísér
leti személyekkel elhitették, hogy egy másik személy szereti vagy 
épp nem szereti őket. Amikor a két ember újra találkozott, az, 
akinek azt mondták, hogy a másik kedveli, még rokonszenveseb
ben viselkedett. Több információt tártak fel magukról, és barát
ságosabbak voltak a partnerükkel azokhoz képest, akik úgy gon
dolták, hogy a partnerük nem kedveli őket. A partner szemében 
ennek hatására rokonszenvessé vált a másik, ha a másik is szeret
te, és ellenszenves lett, ha a másik is hasonlót sejtett. A spirál 
gyorsan mozgott felfelé, a kettejük közötti vonzalom irányába, 
vagy lefelé, az ellenszenv csapdájához közelítve. Az eredeti „név
telen levélnek" ebben a tanulmányban a személyek félrevezetése 
felelt meg, ami beindította a láncreakciót. Az egyik egy felfelé 
mozgó spirált eredményezett a személyközi vonzalomban - egy 
egymást kölcsönösen csodáló párost. A másik ellenszenvhez ve
zetett a két ember között.135 

A való életben nincs szükségünk névtelen levelekre, hogy kita
láljuk, hogy valaki kedvel-e minket. Figyelnek, mosolyognak 
ránk, és sok tulajdonságunkat dicsérik. És a mások irántunk ér
zett vonzalma általában oda vezet, hogy mi is kedvelni fogjuk 
őket, amíg azt gondoljuk, hogy a viselkedésük őszinte, nem pedig 
egy machiavellista fogás, hogy befolyásoljanak minket, vagy vala
mit elérjenek nálunk. 

1 3 5 Curtis, R. C. és Miller, K.: Believing another likes or dislikes you: Be-
haviors make the belief come true. Journal of Perrsonality and Social Psychology, 
51 (1986)284-190. p. 
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Az interneten az emberek hasonló jelzések sokaságát használ
ják, hogy megtudják, valaki szereti-e őket, és az eredmények is 
hasonlónak látszanak. Amikor egy másik fórumrésztvevő okos 
hozzászólásunkat dicséri, és utána újabb levél érkezik, amelyben 
további ismeretekre kíváncsi rólunk, úgy érezhetjük, hogy nagyra 
értékel és kedvel bennünket, mint ahogy ezt más társas helyzet
ben is éreznénk. Ha nem láttuk is az illetőt, és keveset tudunk 
róla, érezzük, hogy kedvel, és ez fontos dolog. Az interneten 
azonban korlátot támaszt, hogy kevesebb eszköz áll rendelkezé
sünkre érzelmeink kimutatására, ha valakit kedvelünk. A leg
fontosabb talán a figyelem. Valakinek válaszolni egy csoportvi
tában, egyetérteni vele és támogatni, hivatkozni rá név szerint, 
mind hatékony jelzés lehet, különösen, ha a rokonszenvünk ki
fejezésére alkalmas többi módszer nem érhető el. Nem moso
lyoghatunk, léphetünk közelebb, bólinthatunk; csak azt mond
hatjuk „Amint Jack említette...", „Melanie-nak jó ötlete volt, 
hogy...", és „Szimpatikus, ahogyan Lopez kapitány elmagyarázta 
a dolgokat..." 

Amikor a spirál lefelé mozog 

Érdekes jelenség a személyközi vonzalom kutatása számára, hogy 
néha még inkább igyekszünk megszerezni valakinek a rokon
szenvét, ha nem nyűgöztük le őt a kezdetekkor. Ha sikerül meg
változtatnunk az érzéseit, és egy idő után pozitívabb képet alakít 
ki rólunk, még jobban fogjuk kedvelni, mintha nyomban megsze
retett volna minket. 

A szociálpszichológus Elliott Aronson és Darwyn Linder egy 
ötletes vizsgálatot gondolt ki e jelenség laboratóriumi ellenőrzé
sére, amely egy „titkos terv egy titkos tervben egy titkos terv
ben" fordulatot tartalmazott. Amint az összes női kísérleti sze
mély megérkezett, azt mondták nekik, hogy a vizsgálat a verbális 
kondicionálásról szól, s hogy egy másik önkéntes hamarosan 
megérkezik. (Ez a „másik önkéntes" valójában egy beavatott sze
mély volt.) A kísérletvezető elmagyarázta, hogy minden próbaso
rozathoz két emberre van szüksége: egyikőjük lesz a „segítő", a 
másik pedig a vizsgálat alanya. Mivel pedig a kísérleti személy ér
kezett meg először, ő lesz a „segítő". 
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A „segítő" szerepét játszó valódi személynek azt mondták, 
hogy meg kell hallgatnia egy rövid beszélgetést a kísérletvezető 
és a másik nő között, és fel kell jegyeznie, hogy a nő hányszor 
használ többes számú főnevet. A kísérletvezető azt mondta, 
megpróbálja kondicionálni a beszélgetőtársát, hogy használjon 
több többes számú főnevet, minden alkalommal verbális jutal
mazással („ühümmm") honorálva ezek használatát. Majd a „segí
tő" veszi át a beszélgetést, de nem ad verbális jutalmat a többes 
számú főnevekre, és a kísérletvezető fogja figyelni, hogy az 
„alany" továbbra is több többes számú főnevet használ-e, mint 
egyébként. Magyarán az a kérdés, hogy a kondicionálás átvivő
dik-e egy másik beszélgetésre egy másik személlyel. A kísérletve
zető és a „segítő" folyamatosan cserélnek, mindaddig, amíg hét 
külön beszélgetés el nem készül. 

Aronson és Linder ezután fondorlatosan beillesztettek egy 
utolsó titkos tervet a titkos tervbe. Azt mondták a segítőnek, 
hogy fontos, hogy az alany ne tudja a vizsgálat valódi célját, és a 
fedő történet az volt, hogy az egész kísérlet a személyközi vonzal
makról szól! A kísérletvezető a segítő és az alany összes beszélge
tése után megkérdezi az alanyt a segítőről kialakult benyomásá
ról, és egy asszisztens teszi majd ugyanezt a segítővel. A turpisság 
az volt, hogy a „segítő" belehallgatott az „alany" róla szóló értéke
lésébe, gondosan számolgatva a többes számú főneveket. Mivel 
az „alany" valójában beavatott volt, a „segítő" pontosan azt hal
lotta, amit kellett, hogy halljon: egy megtervezett forgatókönyv 
szerint, amely a személyek egy részével azt hitette el, hogy mind
végig kedvelték őt, egy másik részükkel azt, hogy egész végig nem 
kedvelték őt, egy harmadik csoporttal pedig azt, hogy az „alany" 
értékelése az idők folyamán változott. Egyes kísérleti személyek 
„nyereséget" tapasztalhattak - vagyis eleinte negatív értékelést 
hallhattak, amely az interjúk folyamán egyre pozitívabbá váltak. 
Mások „veszteséget" tapasztalhattak - a „személy" értékelése 
egyre rosszabb lett. 

A vizsgálatnak meg kellene nyernie a fortélyos kísérleti forga
tókönyv díját a pszichológiai kutatás évkönyvében. A valódi sze
mélyeknek végül leleplezték a kísérletet. A trükk működött: so
sem gyanították, hogy megrendezett helyzetekben vettek részt. 

Hogyan reagáltak a nők a véletlenül kihallgatott értékelésekre? 
Azok szerették a partnerüket a legjobban, akik pszichológiai nye-
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reséget tapasztaltak. Őket követték azok, akik folyamatosan po
zitív értékelést hallottak magukról. Azok a nők idegenkedtek a 
másiktól a leginkább, akik veszteséget szenvedtek el, amint part
nerük a vizsgálat során egyre negatívabban értékelte őket. Arról, 
aki kedvezően változtatja meg a véleményét rólunk, azt hisszük, 
megnyertük magunknak. Azt gondoljuk, hogy kezdeti negatívabb 
képe téves volt, s amint jobban megismert bennünket, rájött, 
hogy valójában rokonszenvesek vagyunk. Ez hatalmas lökést ad 
önértékelésünknek, annál is nagyobbat, mint ha valaki mindvégig 
kedvel minket. Végül is, az utóbbi lehet hízelgő alak, vagy valaki, 
aki csak felszínes tulajdonságainkra reagált (mint például a kelle
mes külsőnk). 

Az ellenszenv azok iránt, akik végül kedvezőtlenebbül ítélnek 
meg minket, mint kezdetben, szintén intenzívebb. Azokat, akik 
kezdettől fogva negatívan értékeltek bennünket, akár figyelmen 
kívül is hagyhatjuk, mondván, hogy soha nem tudtak rólunk sem
mit, az azonban megrázkódtatást jelent az egónknak, hogy valaki 
eleinte kedvelt minket, ám ahogy jobban megismert, kiábrándult 
belőlünk. 

Az interneten a nyereségek és veszteségek hatása a személykö
zi kapcsolatokra valószínűleg hasonló, kivéve egyvalamit. Olyan 
könnyű kiszállni egy kapcsolatból, és belépni egy másikba, hogy 
talán kevesebb esélyt adunk maguknak, hogy ezt a nyereséget 
megtapasztaljuk. Ha valaki ellenszenvet mutat a kezdetekkor, 
kevés késztetést érezhetünk, hogy igyekezzünk jobban megnyer
ni a tiszteletét, mivel könnyebb valahol máshol próbálkozni. 
Olyan sok emberrel léphetünk kapcsolatba, hogy egyetlen ellen
szenvet jelző kommunikáció hatására a játék hirtelen véget érhet. 
A való életben sok olyan emberrel találkozunk, akik nem hagyha
tók ott ilyen könnyen. Találkozunk velük, mert egy háztömbben 
lakunk, vagy a szomszéd irodában dolgozik, és nem kattinthatunk 
az egérre, hogy elkerüljük. A „nyereség" erejének kevés esélye 
van, hogy a személyközi vonzalmat befolyásolja, mert az első 
érintkezést nehezen felejtjük. 



Humor 

A hálóra jellemző a humor, de vajon vonzóbbak-e a vicces embe
rek? Ha valaki megnevettet, jobban szeretjük őt? Attól függ. A 
társas vonzerő egyik vizsgálatában Melissa Bekelja Wanzer és 
munkatársai arra kérték a vizsgálati személyeket, hogy töltsenek 
ki néhány kérdőívet a saját humorérzékükről és társas életükről. 
Arra is megkérték őket, hogy a kérdőív egy kissé módosított vál
tozatát töltessék ki két ismerősükkel, amely azt ítélte meg, mit 
gondoltak az ő humoráról és vonzerejéről.136 

A vizsgálati személyek általában pontosan ítélték meg saját hu
morérzéküket, amint azt ismerőseik véleménye is megerősítette. 
A társas vonzalom szempontjából azonban megítélésük a humor 
fajtáján múlott. Ha általában más embereken élcelődtek, a tár
sas vonzerejük nem volt túl magas, míg ha inkább önmagukon, 
akkor igen. A leghumorosabb emberek a csoportban kevésbé vol
tak magányosak, ami egy másik jele annak, hogy általában ked
velték őket, és keresték a társaságukat. 

Az interneten a humor hatékony erő lehet a személyközi von
zalom alakításában, különösen, mert a fizikai megjelenés nem 
fedi el. A humort nagyon könnyű kifejezni a hálón pusztán beírt 
szöveggel, és azok, akik kiemelkednek benne, valószínűleg plusz
pontokat szereznek a személyközi vonzalom skáláján. Egy MUD-
ban történt incidens világosan megmutatta, hogyan reagálnak az 
emberek a másikra irányuló humorra, illetve az öniróniára. A já
tékosok beprogramozhatják a belépő üzenetüket, így amikor a 
szobába bejelentkeznek, a többiek láthatják az egyénileg beállí
tott egy-két mondatukat. Cowboy belépője a következő volt: 
„Cowboy mesterien vágtat be a terembe csődörén, és amint lova 
felágaskodik, hogy megálljon, Cowboy magabiztosan ugrik le 
róla... csakhogy a lába beakad a kengyelbe, és ő elterül a földön." 
Sok ember nevetett ezen, ám Toby megjegyezte: „Cowboynak 
meg kellene szabadulnia attól az ócska gebétől... jól jönne valami 
új poén." Az emberek felsegítették Cowboyt, leporolták, és rög
tön a figyelem középpontjába került. 

1 3 6 Wanzer, M. B., Booth-Butterfield, M. és Booth-Butterfield, S.: Are funny 
people popular? An examination of humor orientation, loneliness and social 
attraction. Communication Quarterly, 44 (1996) 42-52. p. 
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A való életben Toby megjegyzése egy hunyorítás vagy vigyor 
kíséretében enyhébbnek tűnhetett volna, az interneten azonban 
sokkal ellenségesebbnek és érzéketlenebbnek hangzott, mint 
amilyen valószínűleg valójában volt. A mások feletti ironizálás ta
lán nem csökkenti túlzottan a társas vonzerőnket, mert az embe
rek sok egyéb jó tulajdonságunkat látják. Ám, amint azt már sok
szor megfigyeltük, az interneten elérhető korlátozott jelzések 
felnagyíthatják viselkedésünk egyes jellegzetességeit, és a má
sokra irányuló humor az egyik ilyen. 

Egyes internetes közösségeknél igen gyakori a humor, és a ta
gok új és eredeti módokat eszelnek ki a tréfálkozásra. Nancy 
Baym, a Wayne Állami Egyetemen a humor megnyilvánulásait 
vizsgálta a rec.arts.tv.soap-on (szorak.muvesz.tv.szappan), vagy 
röviden r.a.t.s.-on,137 egy olyan Usenet hírcsoportban, ahol a 
résztvevők elmesélték a szappanoperák legutóbbi történéseit, és 
értékelték a szereplőket és a cselekményt.138 Baym több hóna
pon keresztül azokat a küldeményeket elemezte, amelyek az All 
My Children (Gyermekeim) című sorozat bonyodalmaival fog
lalkoztak. Vizsgálta a résztvevőket is, hogy megismerje a humor
ról vallott nézeteiket. A válaszadók többnyire a vicces küldemé
nyeket gondolták a legjobbnak, és sok résztvevőt a jókedv készte
tett arra, hogy folyamatosan visszatérjenek a hírcsoporthoz. Az 
egyik válaszadó megjegyezte: „Ami egy r.a.t.s.-küldőt sikeressé 
tesz, az a humor, amellyel sok Gyermekeim-küldő rendelkezik, 
különösen Lyle és Granma, akik a kedvenceim. Hatalmas képze-
lőerejük van." Világos, hogy bármit csináltak is a tréfálkozó ked
vű levelezők, egy-két pontot hozzátettek a háló alapú társas von
zerejükhöz. 

A humoros történetek és viccek szöveges formában évszáza
dok óta léteznek, de a humoros előadások a hálón gyakran alakít
ják ki a saját normakészletüket. A humor a r.a.t.s.-en például kü
lönös szójátékokban, zárójelbe tett vagy mellékes megjegyzések
ben és az ostoba levélírókról szóló gúnyos hozzászólásokban 
jelent meg. Az egyik küldő hosszú, kötőjeles jelzőket használt, 

1 3 7 Az angol mozaikszó jelentése: „patkányok". (A ford.) 
1 3 8 Baym, N. K.: The performance of humor in computer-mediated commu-

nication. Journal of Computer-Mediated Communication [Online] 1 (2). (1995) 
Elérhető: http://jcmc.mscc.huji.ac.il/voll/issue2/baym.html [1998. május 20.]. 
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hogy a szereplő érzelmi állapotát leírja, mint a „gyorsan-bekat-
tant-Temp-által-kirúgott Carter". Ezt a küldőt tartották a cso
portban az egyik legmókásabbnak, bár ezt sokan vitatták, mivel 
időnként mások rovására ironizált. Az írókat és színészeket sza
badon lehetett gúnyolni, ám egyes válaszadók más csoporttagok 
alkalmi csipkelődéseit negatívnak tekintették. 

Feltárulkozás 

Egy másik személlyel való szoros kapcsolat feltételez némi köz
vetlenséget és feltárulkozást. Egyre kellemesebben érezzük ma
gunkat vele, így rábízhatjuk az érzéseinket, álmainkat, önbiza
lomhiányunkat, és biztosak lehetünk abban, hogy nem fog eluta
sítani vagy hibáztatni bennünket. Normális esetben ahhoz, hogy 
elérjük ezt a fajta bensőségességet, a kölcsönösségre támaszko
dunk. Ha elmondunk valamit magunkról, ő is elmond valamit 
magáról. Az idő múltával a csere elmélyül, és a két ember egyre 
több információt fed fel a másiknak önmagáról. A feltárulkozás 
tánca kényes és problémákkal terhes lehet. Például ha a legmé
lyebb érzéseinket túl korán vagy nem megfelelő helyzetben önt
jük ki, a másik személy labilisnak gondolhat bennünket. 

A hírcsoport-résztvevők, akik válaszoltak Malcolm Parks és 
Kory Floyd kérdőívére, azt jelezték, hogy a feltárulkozás az 
online barátság fontos része. Többségében egyetértettek a kije
lentéssel, miszerint „úgy érzem, bármilyen dolgomba beavathat
nám", vagy „általában pontosan elmondom neki, hogy mit ér
zek". A vizsgálat összes kérdése közül a „Sosem mondanék el 
neki bizalmas vagy személyes dolgot magamról" váltotta ki a leg
szélsőségesebb válaszokat a résztvevőkből, akik erősen tiltakoztak. 

A klinikai pszichológus számára az egyik fontos számítógépes 
alkalmazás - a páciensek jegyzékén és számláin kívül - a számító
gépesített interjú. A kliensek leülnek egy terminálhoz, és kérdé
sekre válaszolnak magukról, a problémájukról és a viselkedésük
kel kapcsolatos hiedelmeikről. A számítógépes interjút eleinte 
vitatták, bár minden bizonnyal időt takarít meg. Sok praktizáló 
pszichológus gondolja úgy, hogy a kliensnek inkább emberi lé
nyekkel kellene beszélnie és kialakítania kapcsolatot, így hát 
mindmáig kevesen használják. Egy furcsa dolog azonban körvo-
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nalazódni kezdett: a kliensek feltárulkozóbbnak látszottak, ami
kor a számítógép kérdezte őket, mint amikor egy jegyzetelő sze
méllyel beszélgettek. Amint egy későbbi fejezetben látjuk majd, 
ezek az eredmények a számítógép alapú és online terápia izgal
mas fejlődéséhez vezettek. 

Az internet szempontjából fontos összetevő, hogy az emberek 
hajlamosabbak egy számítógépnek feltárni magukat, még ha tud
ják is, hogy valaki el fogja olvasni, amit mondtak. Igen, ezt a sze
mélytelen és rideg médiumot néha mégis olyasmi jellemezheti, 
amit Joseph Walther hiperszemélyesnek ír le.1 3 9 Ülünk a számító-
gép képernyője előtt, viszonylag névtelennek, távolinak érezzük 
magunkat, fizikailag biztonságban, s néha közelebb érezzük a 
képernyő túloldalán lévőket, akiket sohasem láttunk, mint a szom
széd szobában ülőket. Többet tárhatunk fel számukra magunk
ból, több vonzalmat érezhetünk irántuk, és több érzelmet fejez
hetünk ki - még ha csak egy ASCII billentyűzettel rendelkezünk 
is. A billentyűzet előtt tudunk kizárólag magunkra figyelni, a sza
vainkra és az érzésekre, amelyeket át akarunk adni. Nem kell az
zal törődnünk, hogy nézünk ki, milyen ruhát viselünk, és nem 
kell aggódnunk a felesleges kilók miatt, amit le szerettünk volna 
dolgozni. „Szörnyű dolog a kilókra gondolni" - amint azt Walther 
sugallja, ám a hálón az energiáinkat az üzenetre összpontosíthat
juk. Akár vég nélkül eszményíthetjük azt a személyt, akivel kap
csolatban állunk. Valaki, akit csak „Holdsugárként" ismerünk, és 
aki sok bizalmas részletet mondott el az életéről - ám a nevét, cí
mét vagy telefonszámát nem -, olyan, mint egy vászon mindössze 
néhány szivárványszínekben játszó ecsetvonással. A minimalista 
mű többi részét a képzeletünkkel tölthetjük ki. 

A való életbeli szerelem erősítése az interneten 

Bár a legtöbb kutató az internetes történetekkel kapcsolatban az 
online randevúzó párokra figyel, a háló fontos szerepet játszik a 
való életbeli szerelmekben is. Azok, akik szerelmi kapcsolatot 

1 3 9 Walther, J. B.: Computer-mediated communication: Impersonal, inter-
personal, and hyperpersonal interaction. Communication Research, 23 (1) (1996) 
3-43. p. 
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ápolnak, használhatják a hálót levélváltásra, online csevegésre, 
együttes játékra és közös webhely építésére. Amikor fizikailag 
távol vannak egymástól, a háló nyújthat olyan eszközt, amellyel 
elkerülhetik a drága távolsági hívásokat. 

Van egy ok, ami miatt azt gondolhatjuk, hogy a szöveg alapú 
kommunikáció, amelyet az internet legtöbb szegletében haszná
lunk, különleges alkalmat nyújthat a szerelmi viszonyok gazdagí
tására. Például egy, a jegyespárok kommunikációját vizsgáló ta
nulmányban azok a párok voltak a csoportban a legboldogabbak, 
akik sok levelet írtak, amikor földrajzilag távol voltak egymástól.140 

Ők jobban összehangolódtak, és több szeretetet mutattak egy-
más iránt, mint azok a párok, akik kommunikációjuk legnagyobb 
részét közvetlenül vagy telefonon intézték. Talán a feltárulkozás-
ra való megnövekedett hajlam a számítógép képernyője előtt na
gyobb nyitottságra és meghittségre bátorítja a való életbeli páro
kat. Bár az internetet kényelmi okokból kezdik el használni, a 
környezet valami pozitív dologgal járul hozzá a kapcsolatukhoz. A 
levélküldés vagy a webes elektronikus „üdvözlőlap" küldésének 
könnyedsége például elősegítheti a párok közti gyakoribb kom
munikációt. 

Jerry és Tamara L. szeret internetes játékokba belépni, mint-
egy lehetőségként arra, hogy együtt szórakozzanak, amikor Jerry 
üzleti úton van egy távoli városban. Jerry magával viszi a laptop
ját, és rákapcsolódhat az internetre szállodai szobájából: csatlako
zik Tamarához, aki az otthoni számítógépről lép be egy esti ka
landra, ahol beszélgethetnek egymással, cseveghetnek más játék
beli barátokkal, és felderíthetik a virtuális világot avatar jelmeze
ikbe öltözve. A pár egy másik kedvenc időtöltése az online 
bridzs. Sosem jelent gondot másik párost találni, akik csatlakoz
nak hozzájuk egy esti kártyapartira, és egy csomó új barátra tettek 
szert a virtuális kártyaasztalnál. Tamara elmesélte, hogy ő és Jerry 
hogyan pletykálnak, és árulnak el titkokat, amikor bridzspartne-
reik unalmasak. Nyitnak egy külön csevegőablakot, és magánüze
neteket gépelnek be, a többi játékos számára láthatatlanul. 

Mielőtt ily módon kezdték volna együtt tölteni az idejüket, 
Jerry utazásai alatt kommunikációjuk mindössze néhány telefon-

1 4 0 Stafford, L. és Reske, J. R.: Idealization and communication in long-dis-
tance premarital relationships. Family Relations, 39 (1990) 274-279. 
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beszélgetésre korlátozódott, és mindketten tévénézéssel töltöt
ték el magányos estéiket. Most nagyon elégedettek az új lehető
séggel, és várják a virtuális közös estéket. 

Virtuális légyott 

Az interneten a személyközi kapcsolat összetevői közül talán a 
nyílt szexuális légyottot értjük a legkevésbé, amelyre MUD-
okban, csevegőszobákban és grafikus metavilágok magánszobái
ban kerül sor. A kibertérben a szex gyakorlását sokféleképp neve
zik, valamelyest különböző felhanggal. A példák közt szerepel a 
hálószex, virtuális szex [V-Szex), kompuszex, kiberszex, kibe-
relés, MOOszex, aprószex. A virtuális légyott minden jel szerint 
kezd elég népszerűvé válni, részben mivel a médium elég jól tá
mogatja és bátorítja a hiperszemélyes kommunikációt, amint azt 
már tárgyaltuk. 

Az America Online csevegőszobái és az IRC különösen neve
zetes a szexuálisan nyílt találkozók és beszélgetések bőségéről. 
Például az IRC Dalnet csevegőcsatorna listája olyan neveket so
rol fel, mint #FelnottBeachHouse, #szexi_n_meztelen_hires-
segek, és persze az egyszerű #szex és #kiberszex neveket. Az 
egyik #30-40+flortoles nevű csatorna a céljait a címében árulja 
el: Fantazia*Bujasag*Ravaszsag*Csabitas*Itt mind. A nap bár
mely órájában ezrek jelentkeznek be ezekre a csatornákra, olyan 
beceneveket viselve, mint az alább felsoroltak, akik délután 2 óra
kor (a keleti part ideje szerint, Észak-Amerikában) csütörtökön 
mind a #sex csatornán voltak: szex Eduardo - foyuyu Grafik 
Lovello monir Paolo pjs13 Kyle - lisabi Maria_21 barcasfiu 
Supremo Dr_Derekboseg tuzluk okos21 peterlany johnynagyodak 
abangmanja johhnn ^NagyD RADEK_18 Nagyragadozo 
l/2ejt97 Barbie_20 Amator Ugyved49f OrultF pUuu 
RADIO_VAGYOK wld69 SoTeTjEg Kiezha sij leszb^ ^ mikex 
Temp' ^Melissa Tommyfegyver chelsea21 Konnyuver hazi-
szajha SzexNYCMost joek enenen SZEX-SRAC-20 JimmyKK 
rawther @Abuz TTBBQ 

Ebből a listából is láthatjuk, hogy az emberek a becenevükön 
keresztül célzásokat tesznek a korukra, foglalkozásukra, szándé
kukra, szexuális irányultságukra, hogy leszűkítsék a partnerkere-

191 



sést, és kézben tartsák a benyomáskeltést. Ugyved49f például 
egész sok mindent elmond magáról a becenevén keresztül, na
gyon gyorsan feltárva a foglalkozását, korát és nemét. Hogy ezen 
információk bármelyike igaz-e, az persze kérdés. Bár nagyon ne
héz a nemek arányát megbecsülni ezekben a szobákban, többsé
gükben férfiaknak tűnnek, talán túlságosan is. Ha egy női vagy 
nemileg kétértelmű névvel csatlakozunk egy csatornához, azon
nal több kérést kapunk magán csevegőn keresztül. A meleg csa
tornák kivételével a férfi beceneveket figyelmen kívül hagyják. 

Nancy Deuel feltáró tanulmánya azokról, akik MUD-okban 
hasonló találkozókon vesznek részt, arra a következtetésre jutott, 
hogy a kibertér virtuális oldala egy újszerű és egyedi világot kínál, 
ahol az emberek viszonylag biztonságosan fedezhetik fel a szexua
litást és a személyes kifejezésmódokat.141 Egy MUD-ban a prog
ramozott környezet lehetővé teszi, hogy a résztvevők különösen 
kreatívak legyenek, és a képzeletet a valósággal vegyítsék. Fel
építhetik saját szobáikat, berendezhetik borosüvegekkel, gyer
tyákkal és lágy zenével. Az egyik játékos szobáját „halványan pis
lákoló gyertyafény világítja meg; ellazulsz, és magad mögött ha
gyod minden gondod és problémád". Egy másik, nyíltabb pár 
Nudista Lakókocsit épített, és egy feliratot helyezett el a bejára
ton: „Ha van rajtad ruha, hagyd az ajtóban!" 

Michel Adamse és Sheree Motta pszichológusok számos kiber 
szerelmi ügy és online szexuális kapcsolat történetét gyűjtöttek 
össze webhelyükön, amelyekből rengeteg változatot találtak.142 

Egyesek véletlen online találkozásról számoltak be a vitafórumo
kon, amely e-mail- és fényképcseréhez, telefonhívásokhoz, végül 
személyes találkozásokhoz vezetett. Sajnos féktelen hajlamunk, 
hogy idealizáljunk valakit, amikor a szokásos közvetlen jelzések 
nincsenek jelen, sok túlzó elváráshoz és téves reményhez vezet
het, és a valódi találkozás gyakran a kapcsolat végét jelentette. 

1 4 1 Deuel, N. R.: Our passionate response to virtual reality. In Herring, S. C. 
(szerk.): Computer-mediated communication: Linguistic, social and cross-cul-
tural perspectives. Amsterdam, 1996, John Benjamins Publishing Company, 
129-146. p. 

1 4 2 Adamse, M. és Motta, S.: Online friendship, chat-room romance, and 
cybersex. Deerfield Beach, FL, 1996, Health Communications, Inc. 
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Néha azonban a vonzalom túléli a bonyolult átmenetet a kiber-
térból a való világba, ahogy ez Britt-tel történt, aki a történetét 
elmesélte Adamse-nek és Mottának. Erickkel, aki Németország
ban élt, egy német nyelvű csatornán találkozott. Néhány év múl
va és többezernyi IRC óra után találkoztak, majd összeházasod
tak. A kibertérben köttetett házasságok egykor főcímen szere
peltek, de ma már nem így van. 

Sok interjúalany sosem szándékozott online partnerrel talál
kozni, ehelyett az internetet arra használták, hogy egy biztonsá
gos helyen megengedhessenek maguknak egy egyéjszakás kiber-
légyottot. A hálózaton olyan csatornákat találhatunk, amelyek 
neve is jelzi a szokásos találkozóhellyé vált bárok légkörét (for-
rofurdo, kiberbuli), és szinte minden elképzelhető szexuális vál
tozat is felbukkan, mint az Igaz_vagy_Meresz_Szex Móka, me-
legserdulo, 3feleszex, felajzottfelesegegyedulotthon és SM. Az 
internet jellegzetességei vonzóvá teszik ezeket a helyeket, ahol 
képzelegni lehet szexuális kalandokról, és akár el is játszhatjuk a 
billentyűzet segítségével, biztonságos távolságból. A hiperszemé-
lyes kommunikáció a felnőttek között egy új és vitatott szintre 
lép ebben a helyzetben. Hogy ez jó-e vagy rossz, az vitatott, és 
nehéz dolguk lesz még ezzel a kutatóknak. Deuel amellett érvel, 
hogy a Vszexet úgy kellene kezelnünk, mint a társas kapcsolatok 
egy változatát, amelyet sok interjúalany nagyra értékel, mint az 
egyéni tanulás, fejlődés és felfedezés egy formáját. Azoknak a 
házastársaknak a története sem ritka, akik úgy érezték, meg
csalják őket, amikor tudomást szereztek partnerük online ka
landjáról. 

Az interneten a szexualitással kapcsolatos kíváncsiság nagyon 
messzire vezethet, és nagyon sok különös hely tartalmaz olyan 
gyakorlatot, amely elég nehéz vagy akár lehetetlen lenne a való 
életben az erkölcsök, társadalmi bírálat, fizikai kockázat és a jogi 
következmények miatt. A csatornák, amelyek olyan neveket vi
selnek, mint verfertozes, eroszakosszex, mosdoszex, kulonle-
gesnoikinzas, hullaszex, gyerekszex és bino_kutyaszex mind lé
teznek az interneten, bár ez az összesnek csak egy kis részét teszi 
ki. Ezek a kis helyek a szenzációhajhász sajtó célpontjai lehetnek, 
es érdekelhet bennünket, hogy mennyi látogató nézi szájtátva, 
mi történik ott, vagy hány újságírót érdekel a történet. Mindazon
által van egy nagyon csekély, biztos alapként szolgáló kutatás, 
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amely igyekszik meghatározni, valójában kik vesznek részt ezek
ben, mik a mozgatórugóik, és hogy e névtelen és interaktív meg
nyilvánulási lehetőségek elérhetősége hogyan hat rájuk. 

Rózsák a hálón 

Az emberi lények évezredek óta használják az írott szót az egy-
más iránti érzelmek és szerelem kifejezésére. Költeményekben, 
levelekben, odafirkantott sorokban és akár „kétségbeesetten ke
resem Susant"-féle apróhirdetésekben találunk lehetőséget arra, 
hogy írásban mondjuk el, amit nem tudunk személyesen elmon
dani. Visszatekintve, valószínűleg a kezdetektől fogva tudnunk 
kellett volna, hogy az internet virágozni fog mint a személyközi 
vonzalom médiuma, s hogy az emberek itt remek lehetőséget ta
lálnak az ismerkedésre vagy akár a párkapcsolatokra. Azonban 
nem láttunk tisztán a korai eredmények miatt, amikor is a kuta
tók a laboratóriumokban olyan csoportokat vizsgáltak, amelyek
nek feladatokat kellett megoldaniuk adott problémára koncent
rálva. A bosszantó és frusztráló számítógépes kezelőfelületekkel 
küszködve sokan minden bizonnyal sértéseket és illetlen szava
kat vágnak a másik fejéhez. A társas érzelmi kifejezésekre hasz
nálható szűkös eszközök miatt az internet egyszerűen nem tűnt 
olyan helynek, amely a meghittséget támogatja. Persze sok jelleg
zetesség válthat ki verbális agressziót, mégis ma már látjuk, hogy 
vannak olyan összetevők is, amelyek elősegítik a nagyon is erős és 
gyengéd kapcsolatokat. Legtöbbjük nem a nyilvános internet te
rekben bontakozik ki, emiatt azonban talán nem meglepő, hogy a 
kutatók egy kicsit lassan kapcsoltak. 

A kialakuló kapcsolatok sebezhetők, az emberi természet és az 
internet természete miatt. Az emberek túl sokat tárhatnak fel 
magukból, és valószerűtlenül idealizálhatnak másokat, és képze
leghetnek virtuális párjukról. A szerepjátszás, a megtévesztés és a 
nemcserék az internetet kissé kockázatos hellyé teszik kapcsola
tok kialakítására, és egyáltalán nem ritka, hogy a hálón valaki, akit 
egyre jobban kedvelünk - mint barátot vagy szerelmest - eltűnik. 
Mégis, a sötétebbik fele ellenére úgy vélem, az internet azon ké
pessége, hogy támogassa és táplálja két ember kapcsolatát, az 
egyik legértékesebb tulajdonsága. Bár civakodhatnak a nyilvános 
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fórumokon, a színfalak mögött az emberek mégis történeteket 
mesélnek egymásnak, figyelnek a másikra, egyre közelebb kerül
nek egymáshoz és ASCII karakterekből összeállított rózsákat 
küldenek társaiknak.143 

1 4 3 ASCII Art 3. Advanced ASCII Art [Online]. Elérhető: http://www. 
Warmsweb.com/ezine/dts4.html [1998. május 30.]. 
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8. Az internetes pornográfia pszichológiai 
szempontjai 

Nyíltan szexuális természetű anyagok hozzáférhetők kényelmes 
bolti folyóiratállványokon, videókölcsönző boltokban, emelt dí
jazású telefonvonalakon, felnőtt hirdetőtáblákon és... az inter
neten. Az online elérhetőségük, különösen a számítógéppel és 
modemmel rendelkező kiskorúak számára, az internet egyik leg
vitatottabb tulajdonsága, és a tartalom szabályozására és korláto
zására irányuló törekvések legfőbb indoka. Az Egyesült Államok
ban például James Exon nebraskai szenátor bevitte a törvényho
zásba „kék könyvét", amely az egyik Usenet hírcsoportról letöltött 
képeket tartalmazott, s amikor a szenátus a tisztességes kommuni
káció törvényét tárgyalta, kollégáit arra ösztönözte, hogy nézzék 
meg a képeket. A törvényjavaslatról szóló vita kimenetele meg
pecsételődött. 1995-ben a szenátus 84-06 arányban elfogadta a 
törvénytervezetet, amely betiltotta a szeméremsértő online 
anyagokat, és bírságot, illetve börtönbüntetést helyezett kilátás
ba azoknak, akik az erkölcstelen anyagokat 18 éven aluliaknak tu
datosan hozzáférhetővé teszik. 

Az internet és internet-szolgáltatók számára a következmé
nyek nagy horderejűek, ám a szenátorok nem voltak abban a han
gulatban, hogy visszatáncoljanak, különösen nem a tévékamerák 
előtt. Számos változtatás és engedmény után a törvényt végül el
fogadták, és hatályba helyezték, ám a Legfelsőbb Bíróság 1997-
ben visszavonta, mivel sértette a szólásszabadságot és ezzel az al
kotmányba ütközött. A lendület, amellyel végigvonult a törvény-
hozáson és jogalkotáson vagy a világháló internetes fórumain, jól 
jelzi, valójában milyen változékony az online pornográfia és sze
xualitás témája. 

196 

A kiberpornó eltúlzása 

A legtöbben, különösen azok, akik egyáltalán nem vagy csak rit
kán használják az internetet, értesüléseiket azokból a túlzó újság
cikkekből szerzik, amelyek a hálón történő drámai incidensekről 
számolnak be. A pszichológusok azt találták, hogy az ilyen élénk 
történetek nagyon hatásosan befolyásolhatják az internettel kap
csolatos nézeteinket. Az ennek alapjául szolgáló elvet elérhetősé
gi heurisztikának, hívják: egyes témák megítélésére és nézeteink 
kialakítására ökölszabályként vagy heurisztikaként hajlamosak 
vagyunk azokat a dolgokat használni, amelyek legkönnyebben 
eszünkbe jutnak. Amikor az emlékezet számára valami könnyen 
elérhető, mert az újságok szenzációhajhász módon mutatják be, 
hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy sokkal elterjedtebb, mint 
amilyen az valójában. Például legtöbbünk jócskán túlbecsüli an
nak valószínűségét, hogy repülőszerencsétlenség áldozatai lehe
tünk, s így a biztosító társaság, amely gyorsan összetákolt életbiz
tosítás kötésére alkalmas árusítóhelyeket állít fel a reptereken, 
visszaélhet ezzel a hibánkkal. Természetesen sokkal valószínűbb, 
hogy autóbalesetben halunk meg, de a sajtó jóval nagyobb üzletet 
tud csinálni egy repülőgép-katasztrófából. A háló esetében ez azt 
jelenti, hogy néhány eltúlzott és széles körben híresztelt eset befo
lyásolhatja az emberek nézeteit, s arra az eredményre juthatnak, 
hogy néhány dolog sokkal gyakoribb, mint amilyen valójában. 

Egy ilyen történet a Time magazinból való, amelynek az 1995. 
július 1-jei borítója „KIBERPORNÓ"-val riogatott.144 A lap rész
letes leleplezést közölt az éteren át terjedő pornográfiáról. A törté
net beindította az elérhetőségi heurisztikát, különösen az USA tör
vényhozóéit, akik abban az időben a tisztességes kommunikáció 
törvényének megszövegezését mérlegelték, s ugyanez történt má
sokkal is, akik nem voltak járatosak az internetes tevékenységekben. 

A Time cikke bemutatta a Carnegie Mellon kutatóinak összeg
zését is,145 amely a letölthető, nyíltan szexuális képek fajtáit és 

144 Elmer-Dewitt, R: On a screen near you: cyberporn. Time [Online], 146. 
(1995). Elérhető: http://pathfinder.cora/time/magazine/domestic/1995/950703/ 
950703 .cover.html [1998. március 10.] 

1 4 5 Rimm, M.: Marketing Pornography on the Information Superhighway: A 
Survey of 914,410 Images, Description, Short Stories and Animations Down-
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mennyiségét vizsgálta két fő forrásból: az internet és a feliratko-
zással elérhető felnőtt hirdetőtábla-szolgáltatások alapján. A cikk 
megszövegezése azonban gyakran nem tett meg fontos megkü-
lönböztetéseket, és az internet mocskos bűnbarlangnak tűnhe-
tett fel belőle. Az első két következtetésben ezt írja: 

„Félelmetes mennyiségű pornó érhető el online. Egy 18 hónapos 
vizsgálatban a csoport 917 410 szexuális képet, leírást, elbeszé
lést és filmrészletet vizsgált meg. Azokon a Usenet hírcsoporto
kon, ahol a képeket tárolták, a képek 83,5 százaléka volt por
nográf." 

"Különösen népszerűek. A szexuális képek cseréje a tanulmány 
szerint manapság »a számítógéphálózat-felhasználók egyik leg
gyakoribb (ha nem leggyakoribb) szórakoztató jellegű időtölté-
se«. Egy amerikai egyetemen a 40 leglátogatottabb hírcsoportból 
13-nak olyan neve van, mint pl. alt.sex.stories (alt.szex.torte-
netek), rec.arts.erotica (szorak.muvesz.erotika) és alt.sex.bondage 
(alt.szex.leigaz)." 

Valójában a 917 410 képnek kevesebb, mint 1 százalékát talál
ták meg internet hírcsoportokban. Ezek egy felnőtteknek szánt 
hirdetőtáblahelyen voltak, ahol a tagok havi díjat fizettek, hogy a 
választott képeket letölthessék. A Usenet lehet zabolátlan hely, 
mint azt már láttuk, ám a hírcsoportok a forgalomnak csak egy vi
szonylag kis részét alkotják. Néhány hírcsoporton történtekből 
az egész internetre általánosítani nem volt felelősségteljes eljárás. 

A Time cikke hatalmas felzúdulást keltett az internethasz
nálók körében, és a magazin hamarosan helyesbítést közölt, tu
datva, hogy előfordulhattak módszertani hibák a tanulmányban 
és problémák a beszámolóban. A Time szerkesztői elismerték, 
hogy a cikk „hozzájárulhat a közhisztéria-keltéshez, amelyet a ke
resztény koalíció és más szélsőjobbos csoportok robbantottak 
ki". A felháborodás és az interneten megjelent tételenkénti kriti
kákra adott válaszok hatására a Carnegie Mellon és Georgetowni 
Egyetem (amelynek jogi folyóirata jelentette meg a kutatást) 

loaded 8.5 Million Times by Consumers in Over 2000 Cities in Froty Countries, 
Provinces and Territories [Online]. (1995). Elérhető: http://trfn.pgh.pa.us/ 
guest/mrstudy.html [1998. március 15.]. A cikk eredetileg a Georgetown Law 
Journal, 83 (5} számában jelent meg. 
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nyomozásba kezdett. Egy New York Timesban megjelent írás az 
internetes felzúdulást úgy kommentálta, hogy „Az internettel 
nem érdemes ujjat húzni". 

De mi van ott igazából? 

A szenzációs beszámolókat és túlzásokat leszámítva is van nyíltan 
szexuális tartalom az interneten. Talán már véletlenül is ráakad
hattunk. Kaphattunk erotikus helyek látogatására buzdító levele
ket is az erőszakos reklámküldözgetők jóvoltából, akik leveleik
kel elárasztják a hálót. A virtuális világ a maga természeténél fog
va az erotika széles körét teszi elérhetővé. A névtelenség, a fizikai 
távolság, a felelősségre vonhatóság érzékelhető hiánya a kiber
térben mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a pornográfia természe
te, használata vagy a viselkedésre való hatása némiképp módo
suljon. Pszichológiai szempontból a pornográfia lehet az egyik 
„ütős" alkalmazás, amely ezt a technológiát sok otthonba eljut
tatja, csakúgy, mint ahogyan az otthon is megnézhető pornófil
mek népszerűvé tették a videót. Amikor a felnőtteknek szánt vi
deók is eljutottak a kölcsönzőkbe, a videomagnók eladása dráma
ian megszaporodott. 

Nos, mi is a helyzet valójában? Üzleti oldalról a pornográfiával 
kereskedők, akik korábban az interneten csak az elektronikus 
hirdetőtáblát használták, kiszámították, hogy a weben a további 
nyereséget érhetnek el. Most, hogy a kuncsaftok biztonságos 
webszervereken keresztül hitelkártyával fizethetnek, a lehető
ségek végtelenek. A terjesztők felkínálnak néhány ingyenes 
mintadarabot, sokukat a Usenet hírcsoportokon terjesztve, majd 
az érdeklődő kuncsaftoktól a hitelkártyaszámukat kérik a web-
helyükön. Mielőtt elkezdenének kulcsszavak alapján a képadat-
bázisban őket érdeklő anyagok után keresni, előbb fizetniük kell. 
Az interaktív internetes világ sok más erotikus élményt is nyújt, 
amelyek a pornográfiaipar számára is újak. Az egyik példa erre a 
„forró csevegés", amelyet fizető személyeknek ajánlanak fel, akik 
beírt szövegekkel kommunikálhatnak érzéki partnerekkel. Egy 
újabb lehetőség némely helyen, hogy az előadókat élő videón lát
hatjuk, s a kuncsaft csevegőablakon keresztül kommunikálhat 
velük, és javaslatokat is tehet újszerű játékokra. 
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Létezik a szexuális anyagoknak egy másik fajtája is a hálón 
noha egyáltalán nem üzleti jellegű, és nem profitra irányul. Az 
internetes szexualitásnak ebben a típusában a férfiak és nők nem 
fizetnek az előadásért, hanem a szexuális tevékenység különböző 
lehetőségeit használják. Beszéltem a hálószexről egy előző feje
zetben, és ez lehet az egyik példa rá. Amatőrök is készítenek 
webhelyeket kalandjaik pornográf képeivel, vagy hozzájárulnak 
történetükkel olyan hírcsoportokhoz, mint az alt.sex.stories 
(alt.szex.tortenetek). Szép számmal vannak vitafórumok, és sok 
az IRC csevegőcsatorna, amelyek nyíltan szexuális címekkel hí
vogatják a résztvevőket. Az interaktív, kétoldali videó is színre 
lép olyan technológiákkal, mint a CUSeeMe. Ezzel a szoftverrel 
és egy olcsó videokamerával, amelyet a számítógépünkhöz kö
tünk, egy eléggé szemcsés és vibráló mozgóképet továbbíthatunk 
internetes barátunknak, és viszonzásul nézhetjük az ő képeit. A 
szexuális felfedezés és kifejezés ezen lehetőségei korábban nem 
álltak rendelkezésünkre. A névtelenség és fizikai távolság, amely 
az emberi viselkedés sok elemét befolyásolja, a szexuális tevé
kenységre is hatással van. 

A Usenet hírcsoportjairól letöltött 150 szexuális jellegű kép 
vizsgálata azt sugallja, hogy létezhet különbség a kereskedelmi és 
a nem kereskedelmi anyagok közt. Michael D. Mehta a Queens 
Egyetemről és kollégája, Dwine E. Plaza a Yorki Egyetemről vizs
gálatukban először meghatározták, hogy az anyagot amatőr he
lyezte-e fel, vagy nyereségorientált kereskedelemi szolgáltató, 
aki így könnyen reklámozhatja szolgáltatásait.146 65 százalékuk 
nem kereskedelmi forrásból származik, s egyúttal kevésbé nyíl
tan szexuálisak, mint az üzleti céllal készült képek, továbbá jogi 
szempontból is kevésbé kockázatosak. Például a kereskedelmi 
képek 25 százaléka, míg a nem kereskedelmi jellegű képek 9 szá
zaléka ábrázolt gyermekeket vagy serdülőket. Még ha a szóban 
forgó modellek nem kiskorúak is, a látszat miatt az anyagok né
hány országban törvényt sértenének. 

A szeméremsértő vagy pornográf szavak definíciójára a szaba
tosság soha nem volt jellemző, különösen nem jogi szövegössze-

1 4 6 Mehta, M. D. és Plaza, D. E.: Pornography in cyberspace: An exploration 
of what's in Usenet. In Kiesler, S. (szerk.): Culture of the Internet. Mahwah, NJ, 
1997, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 53-67. p. 
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függésben. Az internet korában a közösségi szabályokra nehezen 
tudunk támaszkodni, hogy eldöntsük, mi erotikus, illetve mi por
nográf. A szeméremsértő mást jelenthet Skandináviában, mint 
az Egyesült Államokban. A kormányzatok egymás sarkát taposva 
próbálják szabályozni a tartalmat. Például 1995-ben Németor
szágban a hivatalos szervek értesítették a CompuServe-et, hogy 
több mint 200 internetes hírcsoportja sértette meg a német tör
vényeket. A cég, nem akarván megkockáztatni a pert, letiltotta a 
törvénysértő vitafórumok hozzáféréseit, ám képtelenség volt 
úgy letiltani a használatot, hogy az csak a Németország határain 
belül bejelentkezett felhasználókra vonatkozzék. Ezzel az összes 
CompuServe-előfizetőt kizárták, több mint 100 országban, ami a 
világ számos pontján felháborodást keltett. A tiltakozás ellenére 
Felix Sommot, a CompuServe német részlegének akkori igazga
tóját egy bajorországi bíróságon 1998-ban elítélték, és két év fel
függesztett börtönbüntetést kapott, mivel lehetővé tette por
nográf anyagok terjesztését. Most fellebbez, és talán meg is nyeri 
a pert, mivel a német törvények azóta megváltoztak. Az inter
net-szolgáltatók most már csak korlátozott felelőséggel tartoznak 
azokért az idegen anyagokért, amelyekhez pusztán tárhelyet 
biztosítanak. 

Ami szempontunkból azonban a pornográfia vagy a szemérem
sértés jogi meghatározása a különböző országokban nem annyira 
fontos, mint a hálón elérhető nyíltan szexuális anyagoknak és te
vékenységeknek a pszichológiai hatása. Jó ez? Rossz? Közömbös? 
Mindez egyszerre? Először nézzünk meg olyan kutatásokat, ame
lyek az ilyen anyagok hatását általában vizsgálják, függetlenül az 
eredetüktől. 

A pornográfia pszichológiai oldala 

Egyes társadalomtudósok azon a nézeten vannak, hogy a nyíltan 
szexuális anyagok használata ártalmatlan, sőt egyes helyzetekben 
hasznos, egészséges és felszabadító is lehet, mert elősegíti a sze
xuális felvilágosítást, érzékibbé tehet, a felfedezés lehetőségét 
nyújthatja, és szórakoztat. Szexuális zavarok esetében hasznos le
het bizonyos terápiás kezelésekben is. Mások azonban erkölcsi és 
etikai szempontokra hívják fel a figyelmet - különösen a nők ki-

201 



zsákmányolására és tárgyiasítására. A pornográfia fogyasztói fő
leg a férfiak, és komoly gondot jelent, hogy az anyagok nagy része 
emberiességüktől megfosztva ábrázolja a nőket. Az a tény, hogy a 
legtöbb ország ilyen vagy olyan módon korlátozza a pornográfiát 
azt jelzi, hogy a Földön a pornográfiát sokan kártékonynak gon
dolják, akár ezt mutatják a kutatások, akár nem. A pszichológiai 
hatások viselkedéses kutatása az 1970-es évekig egyszerűen nem 
létezett, és az eredmények még ma sem teljesen egyértelműek. 

Az egyik következetes és nem túl meglepő eredmény, hogy az 
erotika a férfiak és a nők számára szexuálisan egyaránt izgató. 
Amikor az emberek szexuális jellegű fotókat, filmeket néznek, 
történeteket olvasnak vagy hangszalagot hallgatnak, általában az 
izgalom érzéséről számolnak be, amit az élettani mérések is iga
zolnak. Kritikus kérdés azonban, hogy a pornográfia élvezete 
okoz-e bármilyen negatív változást a nézetekben vagy a viselke
désben, és ez a pont az, ahol az adatok értelmezése elbizonytala
nodik. 

A dániai törvényeket például az 1960-as években megváltoz
tatták, s így a pornográf anyagok gyártását és terjesztését semmi 
nem korlátozta. A sokak által elvártakkal szemben az olyan sze
xuális bűncselekmények, mint az exhibicionizmus, a leselkedés 
és a gyerekek zaklatása azonnal csökkent, megerősítve azt a felté
telezést, hogy a pornográfia ártalmatlan, sőt inkább hasznos. Ta
lán az erotikus anyagok elérhetősége az ilyen hajlamú emberek 
számára szükségtelenné tette, hogy a való világban vezessék le 
késztetéseiket. Egy, az Egyesült Államokban végzett vizsgálat 
azonban mind az 50 államban kapcsolatot talált az olyan magazi
nok árusítása, mint a Hustler vagy a Playboy, és a nemi erőszak 
között.147 Alaszka és Nevada volt az első kettő a forgalmazásban, 
s ezekben az államokban követték el a legtöbb nemi erőszakot is. 
Az ellentmondó adatokat nehéz értelmezni, különösen, mivel 
egy sor tényező létezik, ami a bűnügyi statisztikákra hatással van. 
Egy különösen fontos tényező a szexuális bűncselekmények szem-
pontjából annak valószínűsége, hogy az emberek feljelentik-e a 
tettest a rendőrségen. 

1 4 7 Baron, L. és Straus, M. A.: Sexual stratification, pornography, and rape in 
the United States. In Malamuth, N. M. és Donnerstein, E. (szerk.): Pornography 
and sexual aggression. New York, 1984, Academic Press, 186-210. p. 
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Néhány laboratóriumban kísérletekkel vizsgálták a jelenséget, 
és az eredmények általában nem túl drámaiak. Például azoknak a 
férfiaknak, akik különösen vonzó nőket láttak, és szenvedélyes 
szexvideót néztek, valamelyest lanyhult a lelkesedésük saját part
nerük iránt.148 Valószínűleg a kontraszthatás működik: a gyönyörű 
modelleket erotikus helyzetekben látva az emberek elégedetle
nebbek lesznek a sorsukkal és saját partnerükkel. A mozifilmek 
ideiglenesen élénkíthetnek ugyan, hosszú távú hatásuk a férfiak 
magánéleti kapcsolatára nem annyira ígéretes. Elvégre nem túl va
lószínű, hogy valaha is találkozni fognak a pornófilm sztárjával. 

A laboratóriumi vizsgálatokat bonyolult kivitelezni, és a kuta
tóknak sok etikai kérdés okoz nehézséget. Nagyon fontos a prob
léma, de nem árthatnak vele senkinek - ez a viselkedéskutatás
nak, csakúgy, mint az orvoslásnak sarkalatos szabálya. Az egyik 
kutatócsoport rámutatott, hogy az ezzel foglalkozó tudósok 
„megkönnyebbültek attól, hogy az erotikus ingerlés a laborató
riumban nem szabadít rá másokra tolakodó szexőrülteket, akik 
erőszakoskodnának az arra járó idegenekkel."149 Ám a laboratóri
umi vizsgálatoknak is megvannak a maguk problémái - különö
sen, amikor a vizsgált kérdés ennyire intim, továbbá valószínűt
len, hogy bármilyen viselkedéses változás azonnal megmutatkoz
nék. A régóta fennálló kétségek - azazhogy a pornográfia okoz
hat-e hosszabb távú hatást, különösen erőszakos helyzetekkel 
egybekötve - tehát továbbra is megmaradtak. 

Agresszív és erőszakos pornográfia 

Amikor az 1960-as években Dániában a törvények liberalizálód
tak, és amikor az USA Szeméremsértési és Pornográfiai Bizottsá
ga az 1970-es években megállapította, hogy tudományos bizonyí-

1 4 8 Kenrick, D. T., Gutierres, S. S. és Goldberg, L. L.: Influence of popular 
erotica on judgements of strangers and mates. Journal of Experimental Social 
Psychology, 25 (1989) 159-167. p.; Zillman, D.: Effects of prolonged con-
sumption of pornography. In Zillman, D. és Bryant, J. (szerk.): Pornography: 
Research advances and policy considerations. Hillsdale, NJ, 1989, Erlbaum. 458. p. 

1 4 9 Byrne, D. és Kelley, K.: Introduction: Pornography and sex research. In 
Malamuth, N. M. és Donnerstein, E. (szerk.): Pornography and sexual aggres-
sion. New York, 1984, Academic Press, 1-15. p. 
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tékok nem támasztják alá a pornográfia káros voltát, az erotikus 
piacon még többnyire erőszakmentes filmeket forgalmaztak. Az 
1970-es években azonban a nők iránti agressziót és erőszakot áb
rázoló képek és történetek egyre gyakoribbá és szélesebb körben 
elérhetővé váltak, valószínűleg azért is, mert a pornográfiáról val
lott általános nézetek általában enyhültek. Az egyik tanulmány 
azt találta, hogy a nemi erőszak ábrázolása a keménypornó-köny
vekben 1968 és 1974 között megduplázódott.150 Egy másik ered
mény szerint a szexuális erőszakot bemutató képek száma a 1973 
és 1977 között a Playboyban és a Penthouse-ban ötszörösére nőtt.151 

Pszichológiai értelemben ez az agresszív pornográfia kevésbé 
jóindulatú, mint más típusok, különösen azért, mert negatív né
zeteket és agresszív viselkedést válthat ki a nők iránt a való élet
ben is. Edward Donnerstein a Wisconsini Egyetemen vizsgálatso
rozatot végzett a témában, és az eredmények szerint a megtekin
tett filmek jellege befolyásolta a férfiak nőkkel szembeni 
agresszivitását.152 Donnerstein férfiaknak különböző filmeket 
mutatott: némelyik semleges volt, némelyik erotikus, de erő
szakmentes, és némelyik erotikus volt erőszakos jelentekkel. Ké
sőbb a férfiak részt vettek egy vizsgálatban, amelyet egészen más 
kísérletnek gondoltak, ahol „tanár" szerepet kellett eljátszaniuk. 
A feladatuk az volt, hogy olyan erős áramütést adjanak, amilyet 
jónak látnak, a „tanulónak", amennyiben az nem tanul meg egy 
értelmetlen szótagot. A másik „személy" valójában a kísérletve
zető beavatottja volt, és a vizsgálat valódi kérdése az volt, hogy a 
filmek befolyásolták-e a férfiak nőkkel szembeni viselkedését. 
Az eredmények szerint befolyásolták. 

A férfiak, akik a semleges filmet nézték, kevésbé büntettek és 
gyengébb áramütést adtak mind a férfi, mind a női „tanulóknak". 
Az erotikus, de nem erőszakmentes videó valamelyest több ag
ressziót váltott ki a férfiakból a férfi „tanítványokkal" szemben, 

1 5 0 Smith, D. G.: The social content of pornography. Journal of Commu-
nication, 26 (1976) 16-33. p. 

1 5 1 Malamuth, N. M. és Spinner, B.: A longitudinal content analysis of sexual 
violence in the best-selling erotic magazines. The Journal of Sex Research, 16 (3) 
(1980) 226-237. p. 

1 5 2 Donnerstein, E.: Aggressive erotica and violence against women. In Mala-
muth, N. M. és Donnerstein, E. (szerk.): Pornography and sexual aggression. 
New York, 1980, Academic Press, 53-81. p. 
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de a nőkkel szemben nem. Az erőszakos szexjelenettel azonban 
más volt a helyzet. A férfiak, akik ezt a szalagot nézték meg, meg
emelték az áramütés erősségét, de csak a női áldozatok esetében 
_ a férfiaknál nem. A vizsgálati személyeket véletlenszerűen so
rolták csoportokba. A kísérlet némi bizonyítékot nyújtott arra, 
hogy a nyíltan szexuális és erőszakos anyagok hatására a férfiak 
agresszívabbak lettek a nőkkel szemben. 

Sok agresszív pornó fenntartja az erőszakmítoszt - azt a néze
tet, hogy a nők nemet mondanak, de igazából nem úgy értik, és 
valójában élvezik a szexuális kényszert. Donnerstein közelebbről 
is megvizsgálta, hogy a férfiak másként viselkednek-e a női „ta
nítványokkal" attól függően, milyen típusú agresszív pornót néz
tek. Készített egy filmet, amelyben egy fiatal nő leült két férfival 
tanulni, akik söröztek. A nőt végül megkötözték, levetkőztették, 
megpofozták, és megerőszakolták. A film egyik változatában az 
utolsó 30 másodpercben a nő mosolygott, szemmel láthatóan ön
kéntesen vett részt az eseményekben. A másik változatban a me
sélő elmagyarázta, hogy a nő a helyzetet megalázónak és visszata
szítónak élte meg. A férfiak, bármely változatot látták, magasabb 
szintű áramütést adtak, mint azok, akik semleges vagy nem ag
resszív pornót láttak, és ismét kizárólag a női beavatottaknak, 
míg a férfiaknak nem. Ám azok a személyek adták a legnagyobb 
áramütést, akik a történet erőszakmítosz változatát nézték meg. 

A vizsgálatok némelyikében Donnerstein beavatottjai a kísér
let előtt felbosszantották, sértegették a férfiakat annak érdeké
ben, hogy többet tudjanak meg arról, hogyan hat a düh a viselke
désre. Az utolsó vizsgálatban például minden férfit felbosszan
tottak a mozifilm előtt. Azt találták azonban, hogy a dühnek 
nincs hatása, ha azt az agresszív pornóváltozatot nézik, amely a 
nőt önkéntes résztvevőként mutatja be. A kimenetel akkor válto
zott, ha azt a változatot látták, amelyben a nő nem élvezte az erő
szakot. Ez esetben csak azok a férfiak voltak agresszívabbak a női 
beavatottal szemben, akiket feldühítettek. A nyugodt férfiak na
gyon kevéssé váltak agresszívvá. 

A következtetés mindebből tehát az, hogy az agresszív pornó, 
különösen a pozitív kimenetelű, korántsem ártalmatlan. A düh 
sok helyzetben válthat ki agressziót, amint azt az előző fejezetben 
láttuk, ám különleges hatással jár, ha a szexuális erőszak ábrázolá
sával párosul. A kutatásból arra nem kaptunk elegendő bizonyíté-
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kot, hogy a nem erőszakos pornónak van-e valamiféle hosszú távú 
negatív hatása, bár ez valószínűleg attól is függ, hogy ki és miért 
nézi. Az emberek számos okból választják a nyíltan szexuális 
anyagok használatát - erotikus serkentőként, szórakozásként, ta
nulásra vagy talán csak unaloműzőként. Az erőszakos pornográfia 
ártalmas hatásaira mutató bizonyítékok azonban kényszerítő 
erejűek. 

Az internet nézőpontjából 

A pornográfia hatásairól szóló viták meglehetősen gyakoriak az 
interneten is, különösen akkor, amikor a szexuális anyagokat 
amatőrök készítik kereskedelmi megfontolások nélkül. Egy vita-
szál az alt.sex.stories.d-n például azzal kezdődött, hogy valaki egy 
nemi erőszakról szóló üzenetet kifogásolt: „Csak olyan történe
teket szeretnék látni a hálón, amelyek a szexet kölcsönösen kívá
nó felnőttek közt zajlanak. Ne erőltessük rá magunkat senkire, 
arra a nagylelkű feladatra hivatkozva, hogy megmutatjuk neki a 
szex gyönyörét. Ez maga is erőszak, még ha azt gondoljuk is, hogy 
az áldozat élvezte. Nagyon utálom azokat a történeteket, ame
lyek szerint a »nem« addig jelent nemet, amíg a nő el nem kezdi 
élvezni a dolgot." 

Válaszul egy másik küldő az ilyen anyagok védelmére kelt az 
alábbi érvvel: „Az emberek erőszakos fantáziáikról írnak, mert is
merik a különbséget fantázia és valóság között... 

Úgyhogy ésszerű lehet, ha megkérdőjelezünk néhány szexuális 
nézetekkel és szexuális viselkedéssel kapcsolatos hagyományos 
bölcsességet. Az egyik bevett elképzelés szerint »azok fantáziál
nak, akik csinálják«. Tehát csakis azok az emberek írnak az erősza
kos fantáziájukról, akiknek valóban meg is tennék ezt. 

Van egy lényeges ok, hogy ez az elképzelés miért VESZÉLYES. 
Ennek a logikának megfelelően a néhány millió nő, akik arról fan
táziálnak, hogy * erőszakoskodnak velük*, beleegyeznek ABBA. Én 
*nem* hiszem, hogy azok a nők, akiknek erotikus örömük szárma
zik abból, hogy * elképzelik*, hogy akaratuk ellenére történik velük, 
vágynának arra, hogy az erőszakoskodást Valóságosan* is átéljék." 

Fontos különbség az internet és a pornográfia világában, hogy 
egy anyag kereskedelmi céllal készült-e vagy sem, s hogy a nem 
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fizetett személyeknek más a szándékuk: a nyíltan szexuális tevé
kenység mozgatórugói inkább személyesek, mint szakmaiak. 
Nem tudunk semmit arról, hogy ezt tudván másként ítélik-e meg 
a befogadók a történeteket. Például az, amikor a férfiak agresszív 
és erőszakos fantáziákat olvasnak, amelyek szerzője a becenevé
ből ítélve nőnek tűnik, az erőszakmítoszt vajon inkább állandósít
ja-e, mintha az anyagot egyértelműen anyagi megfontolásokból 
készítették volna? 

Egy újabb csavar, amitől az internetes erőszakos pornográfia 
különbözik a nem internetestől, hogy mindkét fél akarja az inter
aktivitást, és a pszichológusok még el sem kezdték azt vizsgálni, 
hogy mindez hogyan hat a résztvevőkre. Az egyik példa Gor, egy 
szokatlan szubkultúra, amely John Norman science fiction regé
nyén alapul. A könyv egy erőszakos és primitív világot mutat be, 
a Napunk túlsó oldalán, ahol a dicső és bátor férfiak uralkodnak, 
míg a nők főként rabszolgák, akiket szexuálisan kihasználnak, és 
kíméletlenül bántalmaznak. A goriak webhelyek tucatjait állítot
ták fel, és kiadtak egy online „újságot" is Gorean Daily Times 
címmel. Virtuális kocsmákat és fürdőkabinokat is építettek IRC 
csatornák formájában, ahol a bejelentkezés után a gori életstí
lusnak megfelelően élhettek, a médium korlátait figyelembe 
véve. A szexuális erőszak és az ijesztő hadakozás miatt néhány 
hálózatról kitiltották őket, ám mégis aktívak maradtak, és védték 
szokásaikat. Az egyik webhely a Gori IRC csatornát olyan hely
nek írja le, „ahol a férfiak azok, akik, és a nők olyanok, amilyen
nek lenniük kellene. Köszönet Danathnek és Strummernek a he
lyért, ahol a valódi élet és az IRC összetalálkozik. Hagyd kívül a 
játszmáidat."153 

Az IRC-n minden tevékenység önkéntes, hiszen bárki kikap
csolhatja a modemét - a rabszolgákat nem akaratuk ellenére ra
bolják el. A kutatások alapján azonban kíváncsiak lehetünk arra, 
hogy az IRC-t elhagyva milyen hatással van mindez azokra, akik 
az internet olyan helyeit látogatják, ahol amatőrök szexuálisan 
erőszakos jeleneteket adnak elő. 

1 5 3 David DiNardo aka Tarl_Cabot. Transman of Gor [Online]. Elérhető: 
http://www.geocities.corn/Area51/Rampart/8770/ [1998. május 30.]. 
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A személyazonosság ellenőrzése 

Az aggodalmakat, hogy az internetes pornográfia barátságtalan 
környezetet teremt a nők számára, elhomályosították a kiskorú
akkal kapcsolatos aggályok. Bármely társadalom számára komoly 
problémát jelent, hogy a gyermekeket megvédjék az ártalmaktól, 
és ez véget nem érő vitákat gerjesztett az internettel kapcsolat
ban. Az internet könnyű hozzáférhetősége és oktatási értéke a fő 
indok, hogy kapcsolatot építsenek ki az iskolákban, s ezt a törek
vést a világ kormányzatai általában támogatják. A közvélemény 
azonban jogosan aggódik amiatt, hogy a kiskorúak nagyon könnyen 
hozzáférhetnek a pornográf tartalmakhoz. 1996-ban az Egyesült 
Államokban ez a megfontolás volt a tisztességes kommunikáció 
törvény tartalmának a kulcseleme. Például a törvény „erkölcste
len közlés" fejezete bűncselekménnyé nyilvánította azt, ha bárki 
18 év alatti személynek tudatosan közöl „bármilyen szemérmet
len vagy erkölcstelen megjegyzést, kérést, javaslatot, ajánlatot, 
képet vagy egyéb szöveget". 

Bár a tisztességes kommunikáció törvényét az USA Legfel
sőbb Bírósága megsemmisítette, nem szűnt meg a törvényhozói 
szándék, hogy a kiskorúak védelme érdekében az internetes tar
talmakat korlátozzák. A gyerekek online védelme törvény, ame
lyet Clinton elnök írt alá 1998-ban, szövetségi szinten is bűncse
lekménynek nyilvánítja az olyan anyagok kereskedelmi célból 
történő szándékos közlését, amelyet a kiskorúakra ártalmasnak 
ítélnek. A büntetés a súlyos bírságtól és a börtönbüntetésig ter
jedhet. A polgári jogi csoportok megdöbbentek, majd ismét szer
vezkedni kezdtek, hogy tiltakozzanak a tisztességes kommuniká
ció törvény //-ként ismertté vált törvény ellen. Egy járási bíró leg
utóbb kiadott egy előzetes tiltó rendelkezést, amely az inter
nethasználókat megvédi a perbe fogástól és a büntetéstől.154 

Barry Steinhardt, az Elektronikus Határ Alapítvány elnöke a leg
utóbbi cenzúrázási kísérletet kifogásolta: „Különösen ironikus, 

1 5 4 Electronic Frontier Foundation [1999. február 1.]. Netizens Safe from 
Prosecution Under Net Censorship Law: Philadelphia Judge Bars Enforcement 
of Child Online Protection Act. [Online]. Elérhető: http://www.eff.com/pub/ 
Legal/Cases/ACLU_v_Reno_II/HTML/l 9990201_eff__pressrel.html [1999. már
cius 13.]. 
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hogy ugyanaz a Kongresszus, amely az internetet elhalmozza a 
buja Starr-jelentéssel,155 most elfogad egy nyíltan alkotmányelle
nes törvényt, hogy az »ártalmas« anyagok nehezen meghatároz
ható kategóriáját betiltsa. Azt gondolhatnánk, hogy a Kong
resszus megtanulta, hogy az »ártalmasság« attól függ, hogy ki 
nézi."156 

Mindazonáltal nem valószínű, hogy a mégoly eltökélt jogalkotói 
erőfeszítések is teljes sikert hoznak, így a kiskorúak megóvásának 
felelőssége manapság főként a szülők, tanárok és könyvtárosok ke
zében van. Ők dönthetnek olyan szoftverek telepítéséről, amelyek 
a kifogásolható anyagokat kiszűrik, az egyes helyekhez való hoz
záférést korlátozzák, és a gyerekeket is megakadályozhatják bizo
nyos információk továbbításában, mint például az otthoni tele
fonszám. A szűrő szoftverek egyik előnye, hogy a szülők választ
hatják meg, hogy a tartalmat mennyire korlátozzák, a gyermek 
korától és érettségétől függően. A besorolási sémák a felnőttek
nek szánt anyagokban kezdenek megjelenni a weben, és bizonyos 
kereső szolgáltatások lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy 
kiválassza, akarja-e, hogy a felnőtteknek szóló helyek benne le
gyenek a keresési eredményben, vagy inkább maradjanak ki. Pél
dául a Dejanewson (www.dejanews.com) kereshetünk a Usenet 
hírcsoportokban kulcsszavak segítségével, hogy érdeklődésünk
nek megfelelő üzenetet találjunk, függetlenül attól, melyik hír
csoportban jelent meg. Azt azonban kiválaszthatjuk, hogy a „fel
nőtt" vagy a „normál" adatbázisban akarunk-e keresni. 

A gyerekek is gyorsan megtanulják, hogyan védjék meg magu
kat. A Growing Up Digital (Digitális gyermekkor) című könyvé
ben Don Tapscott leírja egy online kutatás eredményeit, amely 
sok internethasználó gyermek és serdülő beszélgetését tartal
mazta.157 Ezek a fiatal N-generációsok, ahogyan Tapscott nevezi 
őket, meglepően mérsékeltek voltak az internetes pornográfiát 

1 5 5 Clinton elnök 1998-ban nagy botrányt kavaró szerelmi afférját részletesen 
taglaló jelentés, amelyet a vizsgálatot vezető ügyész neve fémjelez. (A ford.) 

1 5 6 ACLU v. Reno, Round 2.: Broad Coalition Files Challenge to New Federal 
Net Censorship Law (1998. október 22.) [Online] Elérhető: http://www.eff. 
org/pub/Legal/Cases/ACLU_v_RenoII/HTML/l9981022-plaintiffs-pressrel.html 
[1998. október 27.]. 

1 5 7 Tapscott, D.: Growing up digital: The rise of the net generation. New York, 
1998, McGraw-Hill. 
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illetően, és sokuk úgy vélte, hogy az emberek túlzott mértékben 
tartanak tőle. A tizenöt éves Austin Locke például azt mondta-
„Sok szülő elfordult az internettől a rossz híre miatt, amely a 
kereskedelmi használat kezdetekor keletkezett 1995-96-ban 
egyes kifogásolható helyekre vonatkozóan. Sokan nem veszik ész
re, hogy a jó dolgok ezerszer lényegesebbek, mint a rossz dolgok." 

Sok fiatal azt is gondolja, hogy a felnőttek túlbecsülik a kifogá
solható anyagok mennyiségét, különösen ahhoz képest, amit a 
metróban látnak. Egy másik tizenöt éves fiatal, Reanna Alder 
mutatott rá: „Soha nem botlottam olyan helybe, amelyet nem 
akartam megnézni. Nem úgy, mint a tévében, ahol egyszer-egy
szer úgy váltottam csatornát, hogy »belebotlottam« egy hátbor
zongató gyilkossági jelenetbe." 

Mennyire kell aggódnunk? 

Túl keveset tudunk az internetes pornográfiáról - ki használja, és 
milyen hatással jár - ahhoz, hogy túl sok megbízható következte
tést vonhassunk le. Mindazonáltal többet tudunk a pornográfia 
pszichológiai hatásairól általában, és feltevéseket dolgozhatunk 
ki az internet természete alapján. Először is, az emberek valószí
nűleg igénybe fogják venni az interneten a pornográfiát, mint 
ahogy régebben is igénybe vették a szexuális anyagokat, csak más 
forrásokból. Másodszor a hagyományos úton terjesztett pornog
ráfiához képest az internet szélesebb körű terjesztést tesz lehető
vé, és jóval több ember számára lesz elérhető. Végtére is ez az 
internet lényege. 

Harmadszor, az internet természete valószínűleg kiváltja azt a 
gátlástalanságot, amelyet gyakran látunk az online viselkedés más 
aspektusaiban. Az emberek könnyebbnek érzik, hogy erotikus 
történeteket olvassanak, és szexuális képeket nézegessenek a há
lón, holott mondjuk soha nem léptek be egy erotikus moziba, 
vagy nem látogattak meg egy élő szexműsort. Szintén könnyebb
nek érezhetik, hogy fétiseket, alternatív szubkultúrákat és külön
cöket kutassanak fel, ami korábban nem volt lehetséges. Ez eltol
hatja az internetes pornográf tartalmat a főiránytól az egzotiku
sabb irányába. Bár a nem erőszakos, kölcsönös beleegyezésen 
alapuló anyagok hatása nem drámai, jó okunk van feltételezni, 
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hogy az agresszív pornográfia elérhetőségének és hatásának növe
kedése ártalmas lehet, és fokozhatja a nőkkel szembeni agressziót. 

Végül találgathatunk afelől is, hogy a széles körű és olcsó hoz
záférés egy ilyen hatalmas mennyiségű anyaghoz végső fokon 
csökkenti-e az emberek érdeklődését - egyfajta érdektelenségi 
hatásként. A HomeNet vizsgálat előzetes eredményei, amelyben 
a pennsylvaniai Pittsburgh 50 családjának tényleges internetes 
tevékenységét figyelték, azt jelzi, hogy a legtöbb embert nem ér
dekli olyan nagyon a hálón található erotika.158 A leselkedők kí
váncsisága átmeneti jelenségnek tűnik csupán. A vizsgálat első 
éve alatt csaknem a felük mindössze egy vagy két alkalommal le
selkedett. Jellemzően a tiltott dolgok a legkívánatosabbak. A 
vonzerő, amellyel a pornográfia rendelkezik, egyszerűen szerte
foszlik vagy unalmassá válik az ismerősségtől. 

1 5 8 Manning, J., Scherlis, W., Kiesler, S., Kraut, R. ls Mukhopadhyay, T.: 
Erotica on the Internet: From the HomeNet trial. In Kiesler, S. (szerk.): Culture 
of the Internet. Mahwah, NJ, 1997, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 
68-69. p. 
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9. Az internet mint időpocsékolás 

Emlékszem, amikor a SABRE,159 a repülőgép járatkereső és -fog
laló szolgáltatás először elérhetővé vált a weben, azon gondolkod
tam, milyen hatalmas időmegtakarítást jelent majd. Beírhatjuk 
a célállomást, és lehetőségek tucatjait kapjuk meg, kiegészítve a 
menetdíjjal, a szabályzattal, az árakkal, az átszállásokkal és a re
pülőgépek típusával. Elbűvölve a kényelemtől, és hogy kézben 
tarthatom a dolgokat, órákat töltöttem el különböző járatokat 
keresve a világ távoli városaiba a nyári szabadságomhoz, miköz
ben mérlegeltem az összes lehetőséget és költséget. A 33,6 
kb/mp-es modememmel 2 órányi frusztráció után megtanultam 
a leckét. Már az is hosszú perceket emészthet fel, hogy egy vonzó 
járat díjszabásának kódjaira kattintsunk, amely egy adózási kézi
könyvre hasonlít. Remek ötlet volt, hogy mindezt online elérhe
tővé tették a fogyasztók számára, ám jobban jártam volna az 
időm és a frusztráció szempontjából, ha inkább felemelem a tele
fonkagylót, és felhívok egy tapasztalt utazási ügynököt. 

Amint eljuttatjuk minden lakásba, iskolába és vállalathoz az 
internetet, számos előnyét dicsérve, gyakran figyelmen kívül 
hagyjuk az online világnak ezt a sajátságos tulajdonságát. Időpo-
csékolássá válhat, és a viselkedésünk és hajlamaink segítenek azzá 
tenni. Volt például egy telefon az asztalomon, és rendelkezésre 
állt az utazási ügynököm száma az elektronikus címtáramban. 
És mégis, mint sokan mások, makacsul ragaszkodtam a webhez. 
A pszichológiai okokat ebben a fejezetben fogom feltárni. 

1 5 9 Az egyik ilyen szolgáltatás a Travelocity. Miután regisztráltuk magunkat, és 
kaptunk felhasználói azonosítót és jelszót, foglaltathatunk is helyet az online szol
gáltatáson keresztül. Elérhető: http://www.travelocity.com [1998. május 30.]. 
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Az utóbbi időben az internet időpazarló jellege több figyelmet 
kapott, mert a HomeNet kísérlet egyes eredményei, amely kí
sérletben két éven keresztül követték pittsburghi háztartások 
egy mintájának online tevékenységét, azt sugallják, hogy a meg-
növekedett internethasználat nem szükségszerűen előnyös a jó 
közérzet vagy a társas kapcsolatok szempontjából.160 Ebben a ku
tatásban Robert Kraut és munkatársai a Carnagie Mellon Egye
temről személyiségvizsgáló kérdőíveket adtak ki vizsgálati sze
mélyeknek, mielőtt használni kezdték volna az internetet, majd a 
vizsgálatot megismételték egy vagy két évvel később. Közben 
egy különleges szoftver segítségével azt követték, mennyi időt 
töltenek el a kísérlet alanyai az interneten, és milyen típusú al
kalmazásokat használnak. Azt találták, hogy az online eltöltött 
idő növekedésével egyenes arányban csökkent a családdal való 
kommunikáció és a társas köreik mérete. A megnövekedett 
internethasználat az idő során összekapcsolódott a magány és a 
depresszió erősödő érzésével. A látszólagos ellentmondás abban 
rejlik, hogy az internet alapvetően társas technológia, amelyről 
azt feltételezzük, hogy növeli és gazdagítja a kommunikációt, és 
segít abban, hogy intenzívebb társasági életet éljünk. Az előzetes 
eredmények azonban azt sugallják, hogy valami más történik, 
legalábbis egyesek esetében. Kraut és munkatársai feltételezik, 
hogy azok, akik gyakran használják az internetet, gyengébb minő
ségű társas kapcsolattal cserélnek le egy erősebbet, amelyben a 
való életben volt részük. Az eredmény a magány és a depresszió 
erősödő érzése lehet. 

A skála szélső végén az időpazarlás feneketlen veremmé vál
hat. Egyesek internethasználata már kóros mértékű viselkedés-
zavarnak tekinthető, amely valamelyest hasonló a kényszeres vi
selkedés más formáihoz. Nap nap után órákat töltenek el a hálóza
ton - képtelenek kilépni, vonakodnak otthagyni a számítógépet 
-, míg a korábbi valódi életbeli tevékenységeik és társas kapcsola
taik leépülnek. A jelenségnek egyelőre nincs egységes, egyezmé-

1 6 0 Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V, Kiesler, S., Mukopadhyay, T. és 
Scherlis, W.: Internet paradox: A social technology that reduces social involve-
ment and psychological well-being? American Psychologist, 53 (9) (1998) 
1017-1031. p. 
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nyes neve. Az internetfüggőség elnevezést, vagy IF-et eredetileg 
Ivan Goldberg pszichiáter viccből javasolta, de amint egyre több 
adat gyűlt össze a túlzott használat mintáiról, el kellett gondol-
kodnunk. Valóban megjelent-e egy új betegség, amelyet be kell 
vennünk a pszichiátriai tankönyvekbe? Az emberek függővé vál
hatnak az internettől? Bárhogy hívjuk is a jelenséget, világos: 
egyeseknek nehézséget okoz, hogy az életüket rendbe tegyék az 
online eltöltött idő miatt. 

Azok, akik szeretnek uralkodni környezetük felett, különösen 
sebezhetők az internet időpocsékoló jellege által. Amint majd 
látni fogjuk, ez az egyik pszichológiai ok, ami miatt a kibertér 
ilyen vonzóvá válik. 

A kontroll helye 

Klinikai gyakorlatában Julian Rotter azt találta, hogy az emberek 
különbözőképpen vélekednek afelől, milyen mértékben irányít
ják és befolyásolják életük eseményeit a külső erők. Egyesek úgy 
érzik, ki vannak szolgáltatva a körülmények kénye-kedvének, s 
ha valami jó történik velük, az csak a szerencsének tudható be. 
Mások úgy vélik, hogy sorsukat maguk irányítják, és a kellemes 
dolgok azért történnek, mert keményen megdolgoztak értük, és 
megérdemlik a sikert. Rotter elgondolkodott ezeken a különbsé
geken a kontroll helye szakkifejezés szempontjából. Azok, akik 
úgy érzik, hogy a cselekedeteik eredményesek, és a sorsuk 
irányítása az ő kezükben van, belső kontrollal rendelkeznek, míg 
azok, akik szerint a külső erők játszanak velünk, külső kontrollt 
mutatnak.161 

A társadalomtudósok szeretik számszerűsíteni a megfoghatat
lan fogalmakat, amilyen a kontroll helye is, ezért Rotter kifejlesz
tett egy sor állításpárból álló tesztet. A teszt kitöltőit arra kérték, 
válasszanak két állítás közül, és jelezzék, hogy melyikben hisznek 
inkább: 

1 6 1 Rotter, J.: Internal-external locus of control scale. In Robinson, J. P. és 
Shaver, P. (szerk.): Measures of social psychological attitudes. Ann Arbor, 1973, 
Institute for Social Research, 47. p. 
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Végső soron az emberek megkapják azt a tiszteletet, amit meg
érdemelnek az életben; 
vagy 
Sajnos az emberek gyakran nem veszik észre mások értékeit, 
bármilyen nagy erőfeszítést tegyenek is. 
Néha úgy érzem, nem irányítom eléggé az életem eseményeit; 
vagy 
Ami velem történik, az a saját tetteim következménye. 

A fogalom kíváncsivá tette a társadalomtudósokat, és más vizsgá
latokat is elvégeztek, hogy kiderítsék, hogyan viszonyulnak ezek 
a nézetek az emberek más viselkedésmintázataihoz. Amint az ki
derült, elég sok közük van az élet más történéseihez. Az erős belső 
kontrollú emberek sokkal esélyesebbek, hogy kitűnjenek az isko
lában, sikeresek legyenek az üzleti életben, meggazdagodjanak, in
kább használnak biztonsági övet és élnek a születésszabályozás le
hetőségével. Azok, akik úgy gondolják, hogy irányítani tudják a 
dolgokat, úgy viselkednek, mintha valóban meg is tudnák tenni: 
optimisták, és úgy vélik, uralni tudják a környezetüket. Vélemé
nyem szerint ők sokkal inkább lesznek az internet hódolói, mert 
internet nagy szabadságot ad az irányításra. 

Ha erős a belső kontroliunk, különösen elégedettek lehetünk a 
technológiai újításokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy kezünk
be vegyük a dolgok irányítását. Emlékezzünk csak arra, amikor a 
távirányítós tévé megjelent a piacon. Felbukkant egy olyan esz
köz, amely képessé tesz bennünket, hogy elnémítsuk a zajos rek
lámokat, és villámgyorsan az egyik csatornáról a másikra kapcsol
junk. Szinte egyetlen éjszaka alatt a műsorszórónak kiszolgálta
tott dívány-palimadárból a tévézés urává váltunk. (Erre persze 
mindig is képesek voltunk ugyan, de a megvalósítás fizikai gya-
korlatozással járt. Nem állítom, hogy a belső kontrollal rendelke
zők kevésbé lennének lusták.) Amikor megjelent a videó, egy 
újabb remek lehetőség kínálkozott, hogy a készülék irányítását 
elragadjuk a média külső erőitől. Feltéve, hogy megtanultuk a 
felvétel idejének beállítását - hogy ne a 12:00 villogjon -, felve
hettünk és később megnézhettünk bármilyen bennünket érdeklő 
műsort, áttekerhettük a reklámokat, és bármikor megállhattunk 
szünetet tartani. Még azok is, akik nem jutottak el a szakértelem 
olyan magas szintjére, hogy előre beállíthatták volna a felvételt, 
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betehettek egy kazettát a videóba, megnyomhatták a felvét 1 
gombot, és nyugodtan leülhettek a családi vacsorához. 

Ezzel szemben a vezetékes telefon mindig is bosszantott en 
gem, mint egy olyan technológia tipikus példája, amely a külső 
kontrollt hivatott elősegíteni. Minden előzetes értesítés nélkül 
megszólal, és semmi befolyásunk arra, mikor és mennyi ideig 
csörög. Nem tudjuk, ki hív, és ha felvesszük, máris belegabalyo
dunk a telefonos etikett kulturális illemszabályaiba. Nem te
hetjük le csak úgy, és ha szabadkozunk, hogy most nem tudunk 
beszélni, egyúttal azt is meg kell ígérnünk, hogy majd később 
visszahívjuk az illetőt. A telefon tolakodó természete és az irá-
nyíthatatlansága volt a fő oka annak, hogy az Egyesült Királyság
ban a telefon első beszereltetői a cselédek szállására tették a ké
szüléket. Abban az időben még nagy udvariatlanságnak számított 
előzetes bejelentkezés nélkül meglátogatni valakit, és ez a társas 
illemszabály a telefonhívásra is kiterjedt. 

Azóta megjelentek az üzenetrögzítők, hangpostafiókok és hí
vóazonosítók, amelyek képessé tesznek bennünket, hogy a tele
fonnal kapcsolatos szokásainkat jobban kézben tarthassuk, és 
mint a videó esetében, ezek a technológiák valószínűleg a belső 
kontrollal rendelkező embereket vonzzák inkább. Akár ki is kap
csolhatjuk a csengetést, elég csak időnként megnézni az üzenete
inket. 

Az irányíthatóság szempontjából az internet nagyszerű dolog, 
vagy legalábbis annak látszik. Amikor a hálón tartózkodunk, mi 
irányíthatjuk, hová megyünk, mit mondunk, milyen helyeket lá
togatunk meg, mit olvasunk, és mit töltünk le. Ha egy webhely 
képei és animációi bosszantóak és időrablók, rákattinthatunk a 
Leállítás gombra, és elmehetünk máshová - ez olyan viselkedés-
mintázat, amit a webfejlesztőknek nem volna szabad elfelejteni
ük, akik szerint mindenki szereti a részletesen kidolgozott grafi
kát és animációt. Ez a fajta irányítás azonban bizonyos mértékig 
csak látszat. Az erős belső kontrollal párosulva ez lehet az egyik 
oka, hogy sokan vesztegetik az idejüket az interneten. 

Az online járatkereső szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatom 
jól szemlélteti, hogyan történhet meg mindez. Amikor beírom a 
célállomást, és kiválasztom a járatokat, én irányítok, és találom 
meg azokat az információkat, amelyeket korábban sohasem de
ríthettem volna ki egyedül. Nem függök egy utazási ügynöktől, 

216 

ki vagy tesz erőfeszítést arra, hogy kikeresse az összes lehetősé
ét vagy sem, illetve aki bizonyos légitársaságoktól vagy bizonyos 
utazási megállapodások után nagyobb jutalékra tesz szert; mind
ezek hatalmas vonzerőt jelentenek - különösen egy belső kont
rollal rendelkező személy számára. 

Az interneten való boldogulás azért nem ilyen egyszerű, és azt 
gyanítom, hogy az internethasználók átlagosan valamelyest na
gyobb pontszámot érnének el belső kontrolláltságban, mint az 
internetet nem használók. A puszta tény, hogy időt szánnak arra, 
hogy hálózati hozzáféréshez jussanak, ugyancsak alátámasztja ezt 
a gyanút. Egyes kérdőívekből kitűnik, hogy foglalkoztatja őket az 
elfecsérelt idő. Például a Georgia Tech egyik évente felvett 
webkérdőívében a letöltés idejét és a weboldalak nézegetésével 
eltöltött időt említették a leggyakoribb problémaként. Ugyan
csak panaszuknak adtak hangot a navigáció miatt - nem lehet 
megtalálni, amit keresnek, bár tudják, hogy az anyagnak fent kell 
lennie valahol. Legutóbb egy kérdőívben ez a probléma egyene
sen a cenzúra és az adatvédelem után következett legfontosabb 
kérdésként, amellyel az interneten szembe kell nézni, sőt az eu
rópai válaszadók még az adatvédelemnél is fontosabbnak tartot
ták.162 Ugyanazok, akik az irányítás lehetőségét vonzónak talál
ják, egyben talán a legsebezhetőbbek az időpazarlás miatt. 

2. szakasz 

Az irányítás és a hatáskör csalogató érzése sokféleképp jelenik 
meg a hálón, s ennek révén intenzívebb befolyást érhetünk el a 
politika, az üzlet és a szórakoztatás világában is. Említettem több 
esetet, amikor az internethasználók különböző csoportokat al
kotva változást kezdeményeztek, és ma már a televízió is kezd 
felfigyelni az internethasználók véleményére. Egy levelezési lis
tán, amely egy La Femme Nikita nevezetű kábeltelevíziós műsor 
rajongóinak fóruma, a résztvevők épp ilyen hatást értek el. A te
levízió-műsor egy 1. szakasz nevű elit antiterrorista csoport akci-

62 GVU's WWW Survey Team, Graphics, Visualization, and Usability Cen
ter, Georgia Institute of Technology (1997). GVU's WWW User Surveys [On
line], Elérhető: http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/ [1998. május 30.]. 
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óiról szól, akiknek „céljai igazságosak, de eszközeik könyörtele 
nek". A levelezési lista, amely a 2. szakasz nevet viseli, hihetetle-
nül aktív: a résztvevők elemzik a szereplők indítékait, szinopszi
sokat cserélnek, és videoszalagokat vásárolnak. Mivel a kanadai 
nézők korábban látták az epizódokat, mint a többiek, mindig 
használják az internetes etikettnek megfelelő AKI MÉG NEM 
LÁTTA szöveget a cselekmény összefoglalója előtt. Ezután még 
sorvége jelek hosszú sora következik, és az olvasóknak le kell gör
díteniük a képernyőn, ha el akarják olvasni az összegzést, így nem 
tudják meg véletlenül a fejleményeket, ha a filmet még szeret
nék megnézni. A csoport nyíltan hangot ad véleményének a mű-
sorral kapcsolatban, és nem félnek elmondani, milyen epizódo
kat szeretnének látni. 

Sok televíziós producertől eltérően a La Femme Nikita készí
téséért felelős emberek érdeklődve követték a lista működését, 
sőt részt is vettek benne. Michael Loceffnek - a történet főszer
kesztőjének - egyik e-mailje, amit a 2. szakasz egyik vezetőjének 
küldött, megmutatta, milyen komolyan veszik a műsor készítői 
az internetes rajongók észrevételeit. Joel azonos Joel Surnow-val, 
aki az egyik producer, míg Chris nem más, mint Chris Carter, a 
La Femme Nikita és a roppant népszerű X-akták végletekig 
posztmodern producere.163 

„ Joelt most jobban érdekli az internetes visszajelzés, mint bár-
milyen más válasz a rajongóktól. Chris 20-30 e-mailből és levél
ből álló csomagot állít össze hetente egyszer vagy kétszer, és Joel 
nemcsak hogy elolvassa, hanem bejön az irodámba, és felolvassa 
NEKEM. (Addigra én már elolvastam őket.) És egyáltalán nem 
nevet rajtuk - ha nevet, csak azért, mert valaki kigúnyolja a mű-
sort, és ezzel teljesen egyetért. A történet megbeszélésekor mos-
tanában MINDEN ülésen valamennyire figyelembe vesszük az 
internetes közönséget - »nem akarják, hogy a nő túl nyafogónak 
látsszon«, »Ez a rész nem lesz túl jó egy most csatlakozó nézőnek, 
de a hűséges internetes közönséget kell kiszolgálnunk« stb. Még 
azokat az internetes elméleteket is elolvassa, amelyek a műsorok 
»varázsát« firtatják. Nem láttam még producert, aki ennyire fi-

1 6 3 This in from Michael Loceff. Elektronikus üzenet a lfnspycentral@mailinglist. 
net címre a Covert Operation Command Centerről <warywmn@cris.com>* 
[1998. április 6.]. 
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gyelné az internetes visszajelzéseket Larry Herzog »Nowhere 
Man«-je óta. 

Michael" 
Mámorító dolog lehet ez olyanok számára, akik a múltban csak 

alkalomadtán írhattak egy-egy rajongói levelet, és cserébe nem 
kaptak egyebet konzervválasznál és egy csillogó fotónál. Ez a le
velezőlista valószínűleg nem törődött semmi olyan hiábavalóság
gal, mint a csigapostán küldhető rajongói levelek. Rendkívüli 
vonzerőt jelenthet a belső kontrollal rendelkezők számára, hogy 
olyan területeken irányíthatnak, amelyek korábban jócskán meg
haladták volna a lehetőségeiket. Annak azonban, aki ezt a fajta 
hatóerőt gyakorolja, egyszersmind egyre több és több időt kell 
eltöltenie online, és egyre kevesebbet lehet a barátokkal és csa
láddal. 

Online árverés 

Az internet hatalmas lehetőségeket nyit meg a vállalkozók szá
mára, akik most egy kanadai hétvégi házból is el tudják érni a glo
bális piacot. Ez a technológia minden bizonnyal a versengő üzleti 
élet komoly változásához vezet majd, de olyan erős belső kont
rollal rendelkező embereket is vonz, akik szeretnék kiiktatni a 
közvetítő alkuszokat, és saját maguk megállapodni az üzletről. 
Ha egy különleges ajándékot keresünk egy szerettünknek, vagy 
akár csak magunknak, ellátogathatunk a történelem legnagyobb 
bolhapiacára: az online árverésre. 

Az egyik online árverés az eBay, amelynek a legutóbbi számlá
láskor közel kétmillió eladandó tárgya volt. Ha valamit el szeret
nénk adni, ingyen regisztrálhatjuk magunkat, majd elküldhetjük 
a leírást és - ha van - a képet, és dönthetünk az árverés részletei
ről: pontosan mikor záruljon, és mi a legalacsonyabb ár, amit elfo
gadunk. Az áru felkerül egy listára, és a potenciális vásárlók innen 
értesülhetnek a portékánkról, kategóriákat és kulcsszavakat 
használva turkálhatnak az árverés virtuális polcain. Az áruk listája 
tartalmazza a jelenlegi legmagasabb árajánlatot és a licitálók szá
mát. A listát az árverés záró dátuma és ideje alapján rendezik. 
Azokat, akik nagyon közel vannak a befejezéshez, a jobb felső sa
rokban tüntetik fel, vörössel kiemelve, vélhetően a figyelem fel-
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hívása érdekében, s hogy mindez az utolsó pillanatban izgatott 
várakozást keltsen. A eladó és vevő magánszemélyeken kívül az 
eBay online közössége számos kiscég tulajdonosát is magába fog. 
lalja, akik ugyanazt a terméket kínálják, amit a helyi boltban is 
árulnak. Ez az újkori globális terjesztési csatorna valójában sok 
küszködő vállalkozót mentett meg a csődtől. 

William Gibson, a regényíró, akinek a kibertér kifejezés beve
zetését tulajdonítják, sok éven át elkerülte a hálót, és még egy 
e-mailcíme sem volt. Végül azonban őt is megfertőzte az eBay, 
amely azután szenvedélyévé vált. Gibson antik órákat gyűjt, és 
szenvedélyesen járt az online árverésekre, hogy kincsekre va
dásszon. Izgalmát ecsetelve azt írja: „Mi lesz, ha valaki megszerzi 
ezt az órát, ezt az órát, amit még sosem láttam, de ami képzelet
ben már az enyém. Megéreztem az árverés lélektanának hatal
mát, amit korábban sosem tapasztaltam."'64 

Igen kiterjedt hatalomról beszél, hiszen az internetes árverés a 
nap 24 órájában bárki számára elérhető, aki számítógéppel, mo
demmel és webhozzáféréssel rendelkezik. Gibson ráébredt, 
hogy eBayes részvétele lassan kicsúszik a kezéből, emiatt elhatá
rozta, hogy rossz szokását úgy próbálja meg lezárni, hogy megcsö
mörlik tőle. Több hónapon keresztül elmerült a komoly műgyűj
tők kincsvadászatában, míg végül sokkal válogatósabb lett az 
online szolgáltatások használatával szemben. 

Az internet addiktív tulajdonságai 

Az internet egyes pszichológiai terei olyan vonzóak lehetnek, 
hogy ez intenzív használatra, akár kényszeresen túlzásba vitt 
használatra is késztethet. Az 1990-es évek közepén még harsogó 
nevetés fogadta az ötletet, hogy valaki függővé válhat az inter
nettől, de amint egyre több és több eset látott napvilágot törté
netek és felmérések révén, és többen kerestek szakmai segítsé
get, sokan elgondolkodtak. Miközben igyekeztünk a hálózatra 
kötni az otthonokat, az iskolákat, a könyvtárakat és a munkahe
lyeket, néhány erőtlenebb hang már a színfalak mögött felbukka-

1 6 4 Gibson, W.: My obsession. Wired, 1999. január, 104ff. 
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nó viselkedési problémákról beszélt. Mint mindent, aminek köze 
van az internethez és a hozzá való viszonyunkhoz, aránytalanul el
túloztak, és az „internetfüggőség" ügye intenzív vita és túlzások 
tárgya lett. 

Mindazonáltal a szenzációs beszámolókhoz alapul szolgálnak 
azok az emberek, akik bajba kerültek, mert túl sok időt töltöttek 
a hálón, és ezt nem tudták abbahagyni. Amint majd látni fogjuk, 
az internetes helyszínek némelyikének tulajdonságai intenzíveb
bé teszik ezt a viselkedési mintázatot. Kimberly Young Bradford-
ban, a Pittsburghi Egyetemen végzett vizsgálatot, miközben fel
tételezte, hogy a túlzott használat a kóros játékszenvedélyhez ha
sonló vonásokat mutat. 165 Egy olyan kérdőívet dolgozott át, 
amelyet eredetileg a kényszeres játékszenvedély felmérésére 
használtak, hogy elkülönítse az internetfüggőket a nem függők
től. A vizsgálati eszköz az alábbi kérdéseket tartalmazta; bárki, 
aki öt vagy több kérdésre válaszolt igennel, „függőnek" volt 
mondható. 

Belefeledkezik-e az internetbe (gondoljon a legutóbbi online 
tevékenységére, vagy a következő alkalomra)? 
Az idő múltával szükségesnek érzi-e az internethasználatot ah
hoz, hogy elégedett legyen? 
Tett-e többször is sikertelen erőfeszítést arra, hogy kézben 
tartsa, csökkentse vagy abbahagyja az internethasználatot? 
Nyugtalannak, rosszkedvűnek, levertnek és ingerlékenynek 
érzi-e magát, ha csökkenteni próbálja vagy abba akarja hagyni 
az internethasználatot? 
Tovább időzik a hálón, mint ahogy azt eredetileg elgondolta? 
Kockáztatta-e már fontos kapcsolatait, munkáját, tanulmányi 
vagy karrierlehetőségét az internet miatt? 
Hazudott-e már családtagjának, terapeutájának vagy mások
nak, hogy titokban tartsa az interneten töltött idő mértékét? 
Használja-e az internetet arra, hogy meneküljön a problémái 
vagy a rossz érzései elől (például tehetetlenségérzet, bűntudat, 
aggodalom, levertség)? 

165 Young, K. S.: Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. 
Paper presented at the 104th annual meeting of American Psychological Associa-
tion, Toronto, Canada, 1996. augusztus 15. 
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Young a válaszadókat újsághirdetésekben és szórólapokon, inter
netes függőséggel foglalkozó elektronikus segítő csoportokhoz 
eljuttatott küldemények és egyéb eszközök segítségével kérte 
fel, és a felmérést telefonon vagy a weben keresztül bonyolította 
le. Nagyjából 600 válasz kétharmada felelt meg a „függőség" kri
tériumának. Első körben ez megdöbbentően magas számnak tűn
het, de ha figyelembe vesszük a mintát, ez nem túl meglepő. A 
kérdőív olyan embereket célzott meg, akiket valamilyen oknál 
fogva érdekelt a téma, valószínűleg azért, mert ők vagy közeli is-
merősük tapasztalta a problémát. 

Demográfiai szempontból a függők csoportjába tartozók nem 
pontosan azok, akiket várnánk, ha a kemény internethasználók 
sémája számunkra azonos a tízes évei végén - a húszas évei elején 
lévő kócos diákfiúval. Valójában több mint 60 százalékuk nő volt, 
akiknek átlagéletkora 40 körül mozgott. Különböző csoportokra 
bontva: 42 százalékuk a „munkanélküli" kategóriába esett, ide 
számítva azt is, ha az illető háztartásbeli, rokkant, nyugdíjas vagy 
szünidejét töltő diák volt. 39 százalékuk fehérgalléros, nem tech
nikai jellegű munkát végző személy, míg 8 százalékuk mondta 
magát vezető technológiai munkakörben dolgozónak. A nem füg
gők azonban főként férfiak voltak, s ez a csoport a húszas évei kö
zepén és végén járt. Mint általában, az ilyen típusú felmérések
nek vannak gyenge pontjai, és nem pusztán a mintavétel körül. 
Azért is lehet például, hogy ennyi nő került a függők közé, mert a 
nők általában is hajlamosabbak segítséget kérni pszichológiai 
problémáikra, és készségesebbek a feltárulkozásban. Ez az ered
mény talán csak a nagyobb hajlandóságukat tükrözi, hogy első
ként válaszoljanak, beismerve a problémájukat, és hogy segítsé
get keressenek. 

A függők csoportja átlagosan 38,5 órát tölt el hetente az inter
neten, olyan tevékenységgel foglalkozva, ami nem iskolai vagy 
munkahelyi jellegű. Ez közel nyolcszorosa a nem függők heti 
4,9 órájának. 38,5 óra az emberek idejének meglehetősen nagy 
szelete - majdnem egy teljes munkaidőnek felel meg. A Home-
Net vizsgálatában a résztvevők hetente átlagosan 2,43 órát töl
töttek el a hálón, valamelyest kevesebbet, mint a nem függők. 

Más kérdőívek, amelyek az internet túlzott használatát kutat
ták, ellentmondó adatokra vezettek. Victor Brenner a Marquette 
Egyetemen például felhelyezett a hálóra egy kérdőívet, amely 
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számos kérdést tett fel az internet-használati szokásokról.166 

185 válaszadó 30 százaléka válaszolta, hogy képtelen csökkenteni 
az internethasználat idejét. Több mint a fele állította, mások már 
figyelmeztették, hogy túl sok időt tölt a hálón. Ezek a számok 
alacsonyabbak, mint Young igen nagy, kétharmados többsége, 
ám a mintavételezési problémák itt is gondot okoztak. Brenner 
megemlíti, hogy számos kíváncsi újságíró és kutató is beugrott, 
hogy kitöltsék a kérdőívet, és a válaszaik nyilván torzítják az ered
ményeket. 

Egy online kérdőív, melyet főként európaiak töltöttek ki, külö
nösen svájciak, azt találta, hogy a válaszolók sokkal kisebb mérté
kű túlzott internethasználatról számoltak be. Mindössze 10 szá
zalékuk jelezte, hogy internetfüggőnek gondolja magát. A 450 
válaszadó ezen csoportjának demográfiai adatai, Young mintájá
hoz viszonyítva, közelebb állt a szokásos demográfiai profilhoz, 
és ahhoz, amit sok széles körű internetes felmérésben találha
tunk - legalábbis a vizsgálat idejében. A megkérdezettek több 
mint a fele főiskolai diplomával rendelkezett, 84 százalékuk volt 
férfi, és az átlagéletkoruk 30 év volt. 

Mivel az összes említett vizsgálat önkénteseket szervezett be, 
akik feltehetően érdeklődtek a téma iránt, és úgy döntöttek, 
hogy időt (1) szánnak az internetes kérdőív kitöltésére vagy a te
lefonos beszélgetésre, az internet túlzott használatának gyakori
ságáról szerzett minden következtetés a legjobb esetben is csak 
tapogatódzás. Láthatjuk, hogy a felmérések, és a belőlük számí
tott százalékértékek miért olyan használhatatlanok az elemzés és 
az értelmezés szempontjából, és miért olyan félrevezetők az időt 
illetően. Láthatóan eltérő eredményeket kaphatunk attól függő
en, milyen kérdéseket teszünk fel, hogyan kérdezünk, ki vála
szol, és a válaszadók mennyire őszintén tárják fel nézeteiket és vi
selkedésüket. Azt is tudnunk kell, hogy az olyan szakkifejezések 
meghatározása, mint „függőség" vagy „túlzott használat" nagyon 

1 6 6 Brenner, V: An initial report on the online assessment of internet addic-
tion: The first 30 days of the internet usage. Marquette University Counseling 
Center and SUNY-Buffalo. (1996) Elérhető: http://www.ccsnet.com/prep/ 
Pap/pap8b/638b012p.txt [1997. december 10.]. V Brenner: The results of an 
on-line survey for the first thirty days. Papers presented at the th 105 annual 
meeting of the American Psychological Association, 1997. augusztus 18. 

223 

http://www.ccsnet.com/prep/


bizonytalan egy, a mostanihoz hasonló, új és feltáratlan terüle
ten. Nem meglepő, hogy a vizsgálatok vegyes eredménnyel zárul
tak, és senki sem tudja pontosan, a kérdőívek mit is mérnek. 

Miért olyan ellenállhatatlan az internet? 

Az internet bizonyos helyei ugyanolyan ellenállhatatlanok, mint 
a huszonegyezés a szerencsejátékos számára, egy bloomingdale-i 
kiárusítás a kényszeres vásárlónak vagy a kokain a drogosnak. 
Most felderítetlen kutatási területeken tűnődünk, de Young vizs
gálata és az esettörténetek, amelyek eljutottak hozzá, azt jelzik, 
hogy valóban van valami ellenállhatatlan az internet lélektani te
rében. Ezek nem a szokásos e-mailváltások, amelyek az online 
idő nagy részét kitöltik, nem is az időigényes webes információ
keresések, melyek a leggyakoribb tevékenységek ugyan az inter
neten, ám legtöbbször nem ezek ragadják meg az embereket, 
mint ahogyan a szerencsejáték-automata megbabonázza a játéko
sokat. 

Young függő és nem függő válaszadói váratlanul különbséget 
mutattak nemcsak a hetente online eltöltött órák számában, ha-
nem az online idejük felhasználásában is. A nem függők az idejük 
55 százalékát e-mailezéssel és webezéssel töltötték - ez olyan ér
ték, amely jól összehasonlítható más vizsgálatokkal, amelyek arra 
vonatkoznak, mennyi időt töltenek általában az emberek a há
lón. Az idő további 24 százalékát töltik egyéb dolgokkal, mint 
könyvtári keresés vagy szoftverletöltés. A függők ezzel szemben 
legtöbb idejüket szinkrón kommunikációs környezetben töltöt
ték, különösen csevegőszobákban (35 százalék) és MUD-okban 
(28 százalék). 

Az egyes csevegőszobák és MUD-ok használóitól származó 
megrendítő történetek megmutatják, hogy ezek a helyek nagyon 
vonzók lehetnek. Young például leírja Steve, a magányos, félénk 
és bizonytalan főiskolai hallgató esetét, akinek az élete hirtelen
jében megváltozik, amikor belép LambdaMOO-ra, és köz
tiszteletben álló, varázslatos játékossá, Kaméleonná változik: „A 
MUD-ok olyanok nekem, mint egy vallás, és én vagyok ott az is
ten. Minden MUD-használó engem tisztel. Tudom, hogy nagyon 
intelligens emberekkel játszom, és a nyerő stratégia kidolgozása 
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vagy a játékban való megerősödés igazán feldob."167 Ennek a vi
lágnak nehéz versenyeznie bármilyen egyhangú valósággal, külö
nösen azok számára, akik a való életben alacsony önértékeléssel, 
unalommal, a társas támasz hiányával vagy elégtelen személyes 
kapcsolatokkal kínlódnak. 

A függőség pszichológiája szinkrón pszichológiai terekben 

Nemcsak a szinkrón helyek vonzó internetes környezetek, bár 
úgy tűnik, ezek a túlzott internethasználat fő okozói. Mi miatt 
váltanak ki olyan viselkedést, amelynek szélsőséges esete függő
ségnek látszik? Hogy eljussunk a gyökerekhez, vizsgáljunk meg 
bizonyos folyamatokat, amelyek alapjául szolgálnak más addiktív 
viselkedéseknek is, például a kényszeres szerencsejátéknak. Ide
vág az operáns kondicionálás kérdése, B. F. Skinner munkájának 
fontos pontja. 

A Skinner-doboz a pszichológiai laboratóriumok ismerős esz
köze. Teljes felszereléséhez hozzátartoznak a lámpák, az emelő-
kar, az elektromos rácsok és jutalmazó tálcák, amelyeket intenzí
ven használtak az operáns kondicionálás részleteinek felderítésé
re. A főelv meglehetősen egyszerű: a jutalmazott viselkedést 
hajlamosak vagyunk ismételni. Amint megtanuljuk összekapcsol
ni viselkedésünket a következményekkel, többet fogjuk azt gya
korolni, aminek kellemes a következménye, és kevesebbszer, 
aminek kellemetlen. A folyamat részletei mutatják meg azonban, 
hogy a szinkrón internethelyek miért olyan csábítóak. Például 
kritikus az időzítés a jutalom hatékonyságának megállapításában. 
Ha túl sokáig késlekedik a jutalom, elveszíti erejét, és kisebb 
eséllyel hozzuk összefüggésbe a válasszal. 

Egy másik kritikus összetevő annak a valószínűsége, hogy ka
punk-e jutalmat, ha egy adott viselkedést megismétlünk. A meg
erősítésnek számos terve létezik, ahogy a pszichológusok neve
zik, és némelyik nagyobb eséllyel tartja fenn a válaszok magas 
szintjét, mint mások. Azt, hogy az emberek újra meg újra meg
húzzák a szerencsejáték-automata karját, egy különösen erőteljes 

1 6 7 Young, K. S.: Caught in the net: How to recognize the signs of internet 
addiction and a winning strategy for recovery. New York, 1998, John Wiley, 69. p. 
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megerősítési terv biztosítja, a változó arány terve, amikor a gépet 
arra programozzák, hogy változó számú húzás után adjon jutal
mat. A játékosok tudják, hogy az érméik végül is leesnek majd a 
tálcába, de nem tudják, hogy ehhez hányszor kell meghúzniuk 
a kart. Remélik, hogy inkább előbb, mint később, és ez a „nem tu-
dás" készteti őket arra, hogy újra meg újra visszatérjenek a félka
rú rablóhoz. 

Az operáns kondicionálással elsajátított viselkedés el is nyom
ható, ha nem kapunk többet jutalmat, de néha hihetetlenül szí
vósan fennmarad, még ha nagyon hosszú időn át nem kap is jutal
mat. A változó arány tervével például a viselkedés még jó ideig 
folytatódhat, mert az egyén már hozzászokott a sok jutalom nél
küli próbálkozáshoz. 

Az operáns kondicionálás alapvető pszichológiai folyamat, 
amely befolyásolja egész viselkedésünket; nemcsak az addiktív 
viselkedést, hanem olyan jellegzetességeket is, amelyek segíte
nek megmagyarázni, miért lehet olyan vonzó a szinkrón inter
netes környezet, mint egy szerencsejáték-automata. A jutalom 
itt azonban nem a pénz csengése. A társas környezetben, amely 
ilyen sok embert vonz, sokkal valószínűbb, hogy a felismerés és 
az ismeretlenektől kapott figyelem vagy az idealizált személyek 
jutalmaznak: mindez az arctalan és névtelen kommunikáció kö
zegében, ahol a saját szerepünket mi irányítjuk. 

Amikor egy szinkrón internetes környezetben egyetlen sornyi 
szöveggel hozzászólunk a beszélgetéshez, vagy kapunk választ né
hány másodpercen belül, vagy nem. A kis időeltolódás összekap
csolódik a változó arány tervével, amely nagyon nehezen kioltható 
viselkedést teremt, hasonlóan a „kar meghúzásához" a szerencse
játék-automatán. A szinkrón internetkörnyezetet még vonzóbbá 
teheti, hogy vég nélkül változtathatjuk online személyiségünket, 
utakat keresve a megerősítés arányának növelése érdekében. Bár 
némely szerencsejátékos babonássá válhat a karhúzás technikáját 
illetően, mert bizonyos „húzástípusok" sorozatban, kétszer vagy 
háromszor is jutalmat eredményeznek, sokkal rugalmasabbak le
hetünk egy szinkrón csevegés esetében. 

Vélhetően hasonló operáns kondicionálási folyamat készteti az 
embereket, hogy az idejüket a sokkal játékszerűbb MUD-okban 
és a csevegőszobákban töltsék el. Bár a jutalom kissé különbözik, 
az időzítés ugyanaz, és jelen van a változó arány terve is. Ilyen a 
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Trivbot csevegőszoba az IRC-n, ahol a játékosok egy vagy két csa
pathoz csatlakozhatnak, és „trivial pursuit" típusú kérdésekre vá
laszolhatnak. A robot annak a játékosnak gratulál, aki először írja 
be a helyes választ. Ilyenkor a játékos csapata újabb pontot kap, 
és a játékos élvezheti a siker jutalmát. 

Kaland MUD-okban az azonnali jutalom az adrenalin megug
rása lehet, amit a játékosok akkor éreznek, amikor egy félelmetes 
sárkányt változó és kiszámíthatatlan számú csapással végre le
győznek. Az egyfelhasználós számítógép- és videojátékokkal 
szemben ilyen környezetekben fontos a többi játékossal kialaku
ló kapcsolat, és fontos szerepet játszik a társas jutalom is. Például 
Trivbotban egy Skylark nevű játékost hangosan ünnepelnek, ami
kor pontot szerez a csapatának, vagy egy színes ASCII lég
gömb-karaktersorozatot küldenek neki a nevével díszítve. Egy ki
tűnő varázslót egy kaland MUD-ban megbecsüléssel és csodálat
tal jutalmaznak, és félelemmel vegyes tisztelettel néznek fel rá az 
alsóbb szintű játékosok, akik még csak most kezdik megoldani a 
rejtélyeket, és gyűjteni a képességpontokat. Az illető talán ritkán 
kap ilyen típusú társas jutalmat a való életben, de itt, a MUD-
ban népszerű lehet, ha elég játékidőt tölt el szereplője fejleszté
sével. A ravasz játékfejlesztők a hatást tovább erősítik ügyesen ki
gondolt megerősítési tervvel: nyilvánvalóan ismerik a pszicholó
giai elveket, amelyek az embereket a játékokhoz szegezik. Például 
a következő szint elérése elég könnyű az új játékosoknak, de egy
re nagyobb erőpróbát jelent, ahogy a játékosok fejlődnek. Így az 
új játékos, akinek a viselkedése még nem kondicionálódott elég
gé, gyorsabban kapja meg a jutalmat. A cégek azzal is bátorítják a 
játékosokat a hosszabb játékidőre, hogy a legjobb pontszámokat 
közzéteszik, és újabb játékváltozatokat mutatnak be. A csúcs-
pontszám elérése a legtöbb ilyen játékban nem a készségektől 
függ, sokkal inkább az eltöltött időtől. Mégis más játékosok gyak
ran tisztelettel és hódolattal bánnak a csúcspontszámok birtoko
saival. 

Young kérdőívének internetfüggő válaszadói az online csevegő-
szobákat és MUD-okat említették fő időtöltésükként, ám van
nak más helyek is a hálón, ahol az időzítés és a jutalmak termé
szete túlzott használathoz vezet. Például az online árverés nem 
csevegőszoba vagy MUD, a feszültség, a pergő ritmus és a nyere
ménnyel járó jutalom miatt mégis a szinkrón helyekhez lesz ha-
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sonló. Nem nehéz megérteni, miért vált Gibson megszállottsága 
időpazarlássá, s miért érezte úgy, hogy abba kell hagynia ezt. 

Egy másik környezet, amely sok tulajdonságában hasonló, a 
grafikus metavilág. Ezeken a helyeken még mindig kevesen lak
nak, mert a játék erősebb számítógépet igényel, és általában 
többletköltséggel jár, ám jó okunk van azt hinni, hogy idővel a 
csevegőszobákhoz és MUD-okhoz hasonlóan népszerűvé válnak. 
Nézzük meg közelebbről az egyik legnépszerűbb metavilágot, a 
Palotát. 

Élet a Palotában 

John Suler, a Rutgers Egyetem pszichológusa régóta figyeli a Pa
lota életét, és eredményei szerint a kényszeres túlzott használat 
egyre gyakoribb.168 A használók díjat fizetnek a csatlakozásért, 
letöltik a szoftvert, és belépnek a Palota egyik kiszolgálójára, 
amelyek témájukban kissé különböznek egymástól. Kiválasztják 
a számukra megfelelő avatart, vesznek néhány kelléket, például 
cigarettát vagy cilindert, és már el is indulhatnak a gazdagon dí
szített szobákban, hogy felfedezzék környezetüket, és csevegje
nek másokkal. A túlzott használat igen gyakori még a programo
zók körében is, akik a szoftvert írták. Ha egy lakos csevegés köz
ben megemlíti a Palota szót, például „Hol találom a Palota szoft
ver legutóbbi változatát?", a program tréfásan kicseréli a 
szöveget, és olyasféléket ír ki, mint „Hol találom meg a legutóbbi 
változatát annak a dolognak, ami az életemet felőrli?"'. Suler rá
mutat, hogy „Amikor a felhasználók végül rájönnek, hogy maga a 
Palota program cseréli fel a szavakat, zavaruk elmúlik, elmoso
lyodnak, majd hirtelen felismerik a mondat kissé aggasztó való
ságtartalmát". 

Ezek a grafikusan gazdagon kidolgozott virtuális helyek rész
ben azért vonzók, mert mindenki ismer és melegen üdvözöl ben-

1 6 8 Suler, J.: Why is this thing eating my life? Computer and cyberspace 
addiction at the „Palace." [Online] (1996) Elérhető: http://wwwl.rider.edu/ 

suler/psycyber/eatlife.html [1998. május 30.]. Suler, J.: Computer and cyber-
space addiction [Online], (1996) Elérhető: http://wwwl.rider.edu/~suler/ 
psycyber/cybaddict.html [1998. május 30.]. 
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nünket. Ha elégedettek vagyunk a bemutatkozásunkkal, és a vilá
gok valamelyikében jó hírnévnek örvendünk - mint ahogyan 
Steve is elégedett volt Kaméleon szerepével -, megpróbáljuk azt 
fenntartani. Egy online szerep felépítése időt, képzeletet és talá
lékonyságot igényel. Amint a 2. fejezetben tárgyaltam a benyo-
máskeltés témájánál, rendelkezésre áll néhány egyedi eszköz, 
amivel ez a feladat megoldható, és egyesek nagyon jó munkát vé
geznek. Nem akadályoz a fizikai külsőnk vagy a valódi életünk 
egyéb aspektusa, és tetszés szerint megváltoztathatjuk vagy mó
dosíthatjuk a megjelenésünket vagy a személyiségünket. Ha 
gyorsan gépelünk, gyorsan gondolkodunk, és van humorérzé
künk, amely a csevegőablakban is megmutatkozik, észre fognak 
venni bennünket, és népszerűvé válunk. A Palotában használha
tunk avatarokat, és persze olyat választunk, amilyet csak aka
runk. A Palotában szokatlanul sokan átlagon felüliek, legalábbis 
külsőre. 

Suler éleslátóan mutat rá, hogy a virtuális jó hírnevünk fenn
tartása és az online bemutatkozás a túlzott használat egy másik 
kulcsösszetevője lehet: „Az egyik ilyen feladat paradox módon 
egyeseknél a függőség kialakulásához vezet. A Palota ígéretes te
rületének meghódítása földfoglalással kezdődött. Egy csomó új 
használó bukkant fel. Ha barátokat akarunk szerezni az egyre nö
vekvő tömegben [...], ha azt akarjuk, hogy ismerjék a nevünket 
[...], állandóan vissza KELL jönnünk. Minél több időt töltünk el 
itt, minél többen ismernek meg bennünket, annál inkább tarta
nak maguk közül valónak. Ha néhány napig vagy még tovább nem 
jelentkezünk be, úgy érezhetjük, hogy elveszítjük a talajt a lá
bunk alól, és elfelejtenek minket. Nem akarjuk, hogy a kialakult 
kapcsolatok elenyésszenek. Így hát kényszert érzünk, hogy vissza
menjünk, és ápoljuk a kötelékeket. Sokan pontosan ezek miatt a 
társas kötelékek miatt térnek vissza rendszeresen. Ezek nélkül 
a Palota csak egy újabb videojáték-őrület lenne, amely gyorsan 
szertefoszlik." 

Újoncok betegsége? 

Young azt találta, hogy a függők és a nem függők abban különböz
tek, hogy milyen régen használják a hálót. A függőként kategori
zált résztvevők általában újoncok voltak - nagyjából 83 százalé-
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kuk egy éve vagy még rövidebb ideje használja az internetet. A 
nem függők azonban leginkább veteránok - mindössze 28 száza
lékuknak volt kevesebb mint egyéves tapasztalata. A számok azt 
jelezhetik, hogy a használók rögtön online kalandjaik első hónap
jaiban válnak függővé. Egy másik értelmezés szerint azonban a 
„függőség" csak ideiglenes betegség egyesek számára, amelyből 
az újoncok felépülnek. A sietség és az izgalom után a virtuális vi
lág megszokottá válik, és az internethasználók felismerik, hogy 
talán túl sok időt töltenek terméketlen tevékenységekkel, sokan 
pedig egyszerűen kinövik a betegséget, és elvetik arctalan külse
jüket. 

A The Psychology of Addictionban Mary McMurran rámutat 
arra, hogy a függő viselkedés nem feltétlenül súlyosbodik, és az 
ingadozás vagy a váltakozás igen gyakori. „A bevonódás szintje in
kább egy kontinuum, attól függően, hogy a nehéz helyzetekkel 
hogyan képes megküzdeni az illető. Például sok ember ingadozik 
a problémás droghasználat szempontjából, attól függően, hogy 
éppen állást talált, éppen stabil párkapcsolatban él, vagy szakított 
partnerével, hogy megfelelő körülmények közt lakik-e, vagy épp 
elvesztette otthonát."1 6 9 

Ugyanez valószínűleg igaz a túlzott internethasználatra is. Az 
emberek, akiket „elkap a háló", a függőség és normál használat 
közt ingadoznak, különösen, ha felismerik a problémát, és lépé
seket tesznek, hogy megbirkózzanak vele. 

Egy hajdani Palota-„függő" elmagyarázta John Sulernek, ho
gyan és miért hagyta el rossz szokását. Nagy hatással volt rá Suler 
webhelye, a Palotoholista, és azon kezdett tűnődni, hogy el tud
na-e érni az önmegvalósítást olyan értelemben, ahogyan Maslow 
leírta, miközben a számítógép előtt üldögél és avatarokkal bí
belődik: „Gondoltam, küldök egy rövid levelet, egy »köszö-
nöm!«-mel. A Palotában éltem szeptember óta, amióta elkezd
tem a főiskolát, és arra jöttem rá, hogy lassan, de biztosan fel
emészti az időmet és a társas életemet (már azt a keveset, ami 
volt). [...] Függővé váltam, és egyszer vagy kétszer meg is próbál
tam abbahagyni, de néhány órával »végleges« távozásom után 
visszakerültem. [...] Mindenesetre hajnali kettő körül átadtam a 

1 6 9 McMurran, M.: The psycholgy of addiction. London, 1994, Taylor & 
Francis Ltd. 
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regisztrációs kódomat egy arra érdemes vendégnek, és megkér
tem a varázslót, hogy töröljön. Jó kis drámai jelenetet rendeztem 
távozásom örömére, és letöröltem ezt az élősködőt, hogy meg
tisztítsam a merevlemezemet. (Elég furcsa módon arra jöttem 
rá, hogy a görkorcsolya megfelelő alternatíva a Palota helyett, 
úgyhogy amikor késztetést érzek, hogy a Palotába menjek, kime
gyek az utcára.)" 

Azok számára, akik más helyzetekben is hajlamosak a túlzásra, 
minden bizonnyal nagy nehézséget okoz a túl sok internethasz
nálat kézben tartása - különösen, ha interaktív csevegésbe, 
MUD-okba és metavilágokba keverednek. Ivan Goldberg, aki el
indította az internetfüggőség levelezési listát, kiemeli, hogy a 
kényszeres viselkedés mögé kell nézni. Az igazi ok az, hogy bár
mi, amit túlzásba lehet vinni, túlzásba vihetnek. Goldberg bizo
nyára sokakról hallott, akik csatlakoztak a listához, és megosztot
ták élményeiket egymással. Világos, hogy nem csak az internet 
ellenállhatatlan szegletei felett veszíthetjük el az irányítást. 

A probléma megnevezése: függőség? Túlzott használat? 
Saját vágyak kielégítése? 

Nemcsak abból kerekedett vita, hogy a túlzott használat mennyire 
elterjedt, hanem arról is, mi legyen a neve. Bár egyesek az inter
netfüggőség kifejezést használják, sok tudóst elriaszt a függőség laza 
használata. A Mentális betegségek diagnosztikai és statisztikai ké
zikönyve IV (DSM), az a dokumentum, amelyet az Amerikai Pszi
chiátriai Társaság adott ki a mentális zavarok osztályozására, nem 
sorol fel ilyen betegséget. Mielőtt a betegség besorolása megtör
ténne, megbízható kutatások szükségesek, hogy felderítsék a gya
koriságot, a tüneteket, a kórlefolyást és a kezelést. A tovább
lépéshez egyelőre a történetek, néhány felmérés és a társadalom 
aggodalma áll rendelkezésünkre. Az internet olyan gyorsan mozgó 
célpont, hogy ez a fajta kutatás finoman szólva is komplikált lesz. 

A felszínre került esetekre alapozva senki nem tagadja, hogy a 
hálón átélt túlzott bevonódás komoly hatással lehet a személy 
életére. Például azoknak a diákoknak, akik hosszú órákat tölte
nek el csevegőszobákban, MUD-okban és grafikus metavilá-
gokban, kevés idejük marad tanulni, másokkal összejárni vagy 
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akár aludni. Kihagynak órákat az iskolában, egész éjszaka játsza
nak, és a tanulmányi eredményük leromlik. Az internet persze 
sohasem kapcsol ki, és mindig található legyőzendő sárkány meg 
csevegőszoba, amit hajnali háromkor vagy négykor meg lehet lá
togatni. Egy nagy egyetemen New Yorkban az elsősök kiesési ará
nya drasztikusan megnőtt, amikor az egyetem számítógépeket 
vásárolt, és megszaporodott az internet-hozzáférések száma. Az 
ügyintézők megtudták, hogy a kiesők 43 százaléka minden éjsza
ka internetezett. Ugyancsak szép számmal akadnak történetek 
olyan házastársakról, akik fennakadtak a hálón, és különösen ele
venbe vág, amikor egy internetes szerelmi kapcsolatba kevered
nek. Mit tehet valaki, ha látja, hogy házastársa órákat tölt az 
interneten, és az adatvédelemre hivatkozva feldühödik, amikor 
afelől kérdezik, hogy mit csinál? 

A figyelmeztetések ellenére sok kutató túlságosan korainak 
vagy félresikerültnek találja az internetfüggőség címkét. Sokszor 
csupán a szakemberek patologizálják azt, amit az interneten csi
nálunk. Talán sok esetben inkább csak a saját vágyak kielégítésé
ről és az önkontroll hiányáról van szó, ugyanúgy, mint amikor túl 
sok időt töltünk el fecsegéssel. Az „F" laza használata az internet 
szóval összekötve talán csak a kórtan növekvő listájához tesz hoz
zá egy újabb tételt, és inkább negatív, mint pozitív következmé
nyekkel jár. Léteznek pszichológiailag vonzó területek az inter
neten, amelyek túl sok időt igényelnek. Lassan azt is kezdjük 
megérteni, miért. Van már elég történetünk, esetünk, és előzetes 
felmérésünk, hogy azonosíthassuk ezeknek a pszichológiai he
lyeknek a jellegzetességeit, és azt is felismerjük, hogy egyesek 
különösen fogékonyak rájuk. Az internet azonban nem kokain, 
alkohol vagy nikotin. Akik megértik, miért lehet az internet idő-
pocsékolás, képessé válhatnak arra, hogy a problémát kézben 
tartsák, és visszatérjenek a hasznosabb tevékenységekhez. 
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10. Altruizmus a hálón 
A segítségnyújtás pszichológiája 

Csakúgy, mint a való életben, az újságok ritkán közölnek történe
teket arról, hogy az emberek sokszor kedvesek, sőt nagylelkűek 
egymáshoz az interneten. Míg a pusztítás, az internetes bűncse
lekmények, tömegtiltakozások vagy pornográf csoportok maguk
ra vonják az újságírók figyelmét, a kevésbé szenzációs emberi tör
ténetek csak a magazinok utolsó oldalainak kitöltésére szolgál
nak. Mégis, a színfalak mögött a jóindulat rendszeres tulajdonság, 
és meglepő, hogy a hálóhasználók milyen önzetlenek. 

A jóindulat esetleges megnyilvánulásai: internetstílus 

Paradox módon a háló pszichológiai tere bátorítani látszik az ön
zetlenséget, ugyanakkor magasabb agressziót is eredményez. A 
hálón az önkéntességnek hosszú hagyománya van: szabadidejük
ben emberek ezrei nyújtanak technikai segítséget, működtetnek 
kiszolgáló számítógépeket, segítenek kezdőket, és moderálnak 
vitafórumokat. Ezek a telekommunikációs lehetőségek gyors vá
laszlehetőséggel szolgálnak a segítségkérésre - a rosszkedvű és ki-
csinyes bitfolyamok ellenére. 

A hálót használók számos kisebb-nagyobb dologban segítenek 
egymásnak. Rendkívül gyakoriak a kérésekre adott segítő vála
szok, és a segítséget nyújtani hajlandó személyek sokasága az oka 
annak, hogy olyan sokan vesznek részt vitafórumokon. Valaki 
küld egy rövid üzenetet egy hajózásról szóló levelezési listára: 
„Tudja valaki, hol lehet jó vitorlásiskolákról információt szerez
ni?" A válaszok akár hetekig is eláraszthatják a kérdező leveleslá
dáját. Semmi sem szabadítja fel jobban a segítőkészséget az 
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interneten, mint egy jó kérdés. Ha be akarunk kerülni egy vitafó
rumba, amelyben ez idáig csak megfigyelők voltunk, és vonakod
tunk volna bármit küldeni, próbáljunk meg feltenni egy kérdést 
Valószínűleg örömmel tapasztaljuk, hogy egy vadidegen szinte 
azonnal válaszol. 

Az internetes játékokban szintén megszokott esemény a segít
ségnyújtás. Ha huszonegyezés közben elfogy a virtuális pénzünk 
asztalszomszédunk valószínűleg felajánlja a csevegőablakon ke
resztül, hogy kisegít némi készpénzzel. Persze sokkal könnyebb 
játékpénzt kölcsönözni egy idegennek, mint valódit, de a jóindu
latot nagyra értékelik, és a segítőkészség ragályos. Egy csihi-puhi 
jellegű, több résztvevős szerepjátékban az új játékos értékes 
fegyvereket és védőfelszerelést kaphat néhány veterántól, továb
bá tippeket, hogyan juthat feljebb a ranglétrán. Amint egy koráb
bi fejezetben említettem, a játékok jellegzetességeinek drámai 
hatása lehet arra, mennyi agresszív viselkedéssel találkozhatunk. 
Ezek a jellegzetességek befolyásolják azt is, mennyire altruisták a 
játékosok egymás iránt. Ha a játék célja a másik legyőzése - mint 
például a Monopoly internetes változatában -, akkor nem nagyon 
találkozunk segítő viselkedéssel. Ha azonban a játékosok együtt 
dolgoznak egy közös ellenség megbuktatásán, a játék egészen más 
képet mutat. A fölérendelt cél, amelyhez csoportmunkára van 
szükség, több altruizmushoz vezet. 

Az altruizmus legdrámaibb és legsokatmondóbb példáinak né
melyike az érzelmi támaszt nyújtó fórumokon jelenik meg. John 
Grahol pszichológus, miután megtudta, hogy gyerekkori barátja 
öngyilkos lett, súlyos depresszióba esett. Ekkor bukkant rá az 
alt.support.depression (alt.tamogato.depresszio) hírcsoportra. 
Ebben a hírcsoportban olyan emberek vesznek részt, akik hajlan
dók meghallgatni és támogatni egymást a depresszióval szembeni 
hosszú küzdelemben, az ajtók pedig éjjel-nappal nyitva állnak, a 
hét minden napján. Grahol akkoriban pszichológia szakos hallga
tó volt, és az online segítőkkel való élmény hatására egyre inkább 
érdekelte az internetes segítségnyújtás témaköre. Kis csoportok 
hatalmas hálózata ez, melynek tagjai együtt sírnak, együtt nevet
nek, lelket öntenek egymásba, és megosztják egymással örömü
ket, bánatukat. Ilyen csoportok léteznek a weben, hírcsoportok
ban, levelezési listákon, csevegőszobákban, Grahol számos pszi
chológiai problémával foglalkozó csoportban vált fontossá. Mos-
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tanában másokat segít abban, hogy új csoportokat indítsanak az 
alt.support hierarchiában, amikor a már létező csoportok nem 
megfelelők. 

A segítségnyújtás - vagy proszociális viselkedés - pszichológiá
jának kutatása a hatvanas években indult el, Kitty Genovese sok
koló esete nyomán, ami 1964-ben hónapokig szerepelt a hírek
ben. Genovese hazafelé tartott New York-i lakásába, amikor egy 
férfi késsel megtámadta. Emberek tucatjai hallották, amint segít
ségért kiabált. A fültanúk lakásuk ablakához siettek, hogy meg
nézzék, mi történik, de senki nem sietett a segítségére. Fél órán 
át még csak fel sem hívták a rendőrséget, miközben Genovese 
segítségért könyörgött, és lassanként elvérzett a szúrt sebektől. 
Az egész országot felzaklatta a tragikus esemény, sokan a New 
York-iak érzéketlenségét hibáztatták. Akkoriban még sokkal 
könnyebb volt azt hinni, hogy normális emberek, mint önök meg 
én, odarohantunk volna segíteni, s csakis valami szörnyű jellem
hiba gátolta meg ebben azokat a szívtelen embereket, akik az ab
lakukból nézték végig a tragédiát. Amint azonban a kutatások 
előbbre haladtak, világossá vált, hogy hasonló körülmények kö
zött valószínűleg a legtöbben ugyanezt tettük volna. A lakás kör
nyékén a környezet és a helyzet számos eleme csökkentette a se
gítségnyújtásra való hajlamot. Igaz, hogy egyesek szinte bármi
lyen helyzetben segítőkészebbek, mint mások, de mindannyi
unkra hatással vannak a körülmények is. Bizonyos körülmények 
közt jóságos szamaritánusokként viselkedünk, más helyzetekben 
azonban kevésbé vagyunk segítőkészek. 

Az interneten persze azok a helyzetek, amelyek altruizmust 
igényelnek, szinte soha nem ilyen drámaiak, de a segítségnyújtás 
pszichológiájának több évtizedes kutatása feltárt néhány érdekes 
körülményt, ami érthetőbbé teszi, hogy az emberek miért visel
kednek gyakran jószívűen a hálón, talán áldozatosabban, mint 
ahogy hasonló helyzetben a való életben tennék. 

Számvetés 

A helyzet egyik jellegzetessége, amely meghatározza, hogy segí
tünk-e egy idegennek, egyszerűen a körülöttünk lévő emberek 
száma. Ha sok ember van jelen, drámaian lecsökken annak az 
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esélye, hogy bárki segíteni fog. Bibb Latané és James Dabbs ezt 
liftes helyzetek százaival demonstrálta. A kutató elejtett egy 
pénzérmét vagy egy tollat. Sokkal valószínűbb volt, hogy valaki 
felveszi a tárgyat, ha csak egy vagy két ember volt a liftben, mint 
ha tele volt.170 Magyarul sokkal valószínűbb, hogy segítséget ka
punk, ha kevesebb ember van jelen, mint ha több. Lehet valami 
biztonság a nagy számokban, de nem akkor, amikor segítségre 
van szükségünk. 

Ennek az az egyik oka, hogy a való életben sok bámészkodó, 
amennyiben nem hívják fel a figyelmét rá, észre sem veszi, hogy 
valakinek segítségre van szüksége. A liftben állhatunk a másik ol
dalon is, és talán nem is látjuk azt, aki a tollat elejtette. Egy zsú
folt városi utcán egy ájult gyalogost a járókelők akár észre sem 
vesznek siettükben. Néhány kutatás valóban azt sugallja, hogy a 
segítségnyújtás sokkal valószínűtlenebb városokban, mint ritkáb
ban lakott településeken, egyszerűen emiatt a tényező miatt. 
Zsúfolt területeken pusztán a zaj és zűrzavar is nehezebbé teszi 
bárki számára, hogy baj esetén felhívja magára a figyelmet. Az 
egyik vizsgálat például azt mutatta, hogy egy hangos fűnyíró zaja 
csökkentheti az esélyét annak, hogy segítsenek valakinek, akinek 
el van törve a karja, és elejti a könyveit. A könyvet elejtő személy 
ebben a vizsgálatban a kutatók beavatott embere volt, aki egyes 
helyzetekben gipszet viselt, másokban pedig nem. Amikor a zaj
szint alacsony volt, a járókelők az esetek 80 százalékában segítet
tek a begipszelt karú személynek, de amikor a fűnyíró zúgott, 
csak 15 százalékban segítettek. Épp ugyanilyen arányt mértek, 
amikor nem volt rajta gipsz.171 Úgy tűnik, amikor a fűnyíró zaja 
bombázta az érzékeiket, a járókelők nem vették észre a gipszet. 

Miután a jelenlévők észreveszik az eseményt, a következő lé
pés az értelmezés. Láthatunk valakit elbotlani és elesni a járdán, 
ám a látvány értelmezése nagy hatással lesz arra, hogy segítünk-e 
neki, vagy sem. Ha whiskys üveget látunk a kezében, egészen 

1 7 0 Latené, B. és Dabbs, J. M. Jr.: Sex, group size and helping in three cities. 
Sociometry, 38 (1975) 180-194. p. 

1 7 1 Mathews, K. E. és Canon, L. K.: Enviromental noise level as a determinant 
of helping behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 32 (1974) 
571-577. p. 
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máshogy értelmezzük a helyzetet, mint ha fehér botot látunk 
nála. 

Az emberek különösen szociális lények. A másik oka, hogy sok 
szemtanú jelenlétében valaki nem kap segítséget, az lehet, hogy 
hajlamosak vagyunk a környezetünk értelmezéseire támaszkod
ni. Bármilyen helyzet komolyságának megítélését átvesszük a kö
rülöttünk lévő személyektől. Egy másik vizsgálatban Bibb Latané 
és Judith Rodin megrendezett egy balesetet, bevonva egy női ku
tatót a Columbia Egyetemről. A kutatónő átadott néhány kérdő
ívet a vizsgálati személyeknek (akik férfiak voltak), hogy töltsék 
ki őket, majd a saját - szomszédos - szobájába távozott. Néhány 
perccel később magnóról kellő hangerővel lejátszotta egy baleset 
hangjait. A felvétel olyan zajokat tartalmazott, mintha valahon
nan (egy székről) leesett és bokasérülést szenvedett volna. Elő
ször felsikított, majd nyöszörögni kezdett: „Te jó ég, a lábam... 
nem... nem tudom... megmozdítani!"172 

Ha csak egy ember volt a szomszédos szobában, nagy valószí
nűséggel a bajbajutott segítségére sietett. A magányos emberek 
70 százaléka hagyta ott a kérdőívet, és rohant segíteni a nőnek. 
Ám ha két, egymásnak idegen férfi volt a szobában, annak az 
esélye, hogy bármelyikük segített volna, drasztikusan lecsök
kent, 40 százalékra. A férfiak egymást figyelték, hogy a helyzet 
súlyosságát megítéljék, s mivel a másikon nem nagyon látták a ve
szély jeleit, úgy gondolták, hogy a helyzet nem kritikus. 

Hasonló történt egy másik esetben is, amikor a kutatók a szel
lőzőnyíláson át füstöt juttattak be a kísérlet helyszínére. Ha egy 
férfi egyedül ült a szobában, amint észrevette a füstöt, nagy való
színűséggel abbahagyta a kérdőív kitöltését, megvizsgálta a füs
töt, szaglászta egy kicsit, majd az esetek 75 százalékában értesí
tett valakit. Ha viszont többen tartózkodtak a szobában, ez az ér
ték erősen lecsökkent. Miközben mindenki megpróbált nyugodt 
maradni, és a többiek arcát fürkészte, a szoba megtelt füsttel. A 
többiek jelzéseire hagyatkozva mindannyian azt gondolták, hogy 
semmi különös nem történik. Amikor a füst csípni kezdte a sze
müket, köhögtek és fulladoztak, akkor sem tettek semmit. Ezek-

1 7 2 Latané, B. és Rodin, J.: A lady in distress: Inhibiting effects of friends and 
strangers on bystander intervention. Journal of Experimental Social Psychology, 5 
(1996)189-202. p. 
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ben a csoportokban alaposan megideologizálták, hogy mi történ
hetett. „Kémiai laboratórium az épületben" - mondta az egyik. 
„Igazsággáz" - mondta a másik. Senki sem gondolta, hogy netán 
tűzre kellene gyanakodni.173 

Ügyeljen rá valaki más 

Pusztán a jelenlévők száma is befolyásolja a segítségnyújtás való
színűségét, mert ahogy a csoport mérete növekszik, az egyének 
egyre kevésbé érzik saját felelősségüket a segítségnyújtásban. 
Még ha észrevesszük és segélykérésnek értelmezzük is a történ
teket, nem kell feltétlenül törődnünk vele, mert számíthatunk 
rá, hogy valaki más közbelép és kézbe veszi a dolgokat. Persze 
ugyanezt gondolhatják a többiek is, és így mindenki tétlen marad. 

John Darley és Bibb Latané olyan kísérlettel demonstrálta ezt 
a jelenséget, amelyben a vizsgálati személyek tudását manipulál
ták arról, hányan vannak jelen a vészhelyzetben. Diákokat hívtak 
meg csoportos beszélgetésre, hogy megvitassák a városi élet 
problémáit. Mindenki egyedül ült egy fülkében, ahonnan telefo
non kommunikálhattak egymással, közvetlen személyes kapcso
lat nem volt köztük. Valójában minden „csoportba" egyetlen kí
sérleti személy tartozott, valamint egy beavatott segítő, aki ha
marosan „vészhelyzetbe" került a kabinjában. Minden kísérleti 
személyt másként és másként informáltak csoportja méretéről. 
Egyesek azt hitték, hogy csak ketten vannak.' Másoknak azt 
mondták, hogy hárman, míg megint mások úgy gondolták, hogy 
hatfős csoport tagjai. 

A beszélgetés elején a beépített személy a telefonban megem
lítette, hogy epilepsziás, és a városi életmód hajlamosabbá teszi 
őt a rohamokra. Ez készítette elő a terepet azoknak a hangoknak 
- fuldoklás, zihálás, kiáltások és végül a néma csend -, amelyeket 
a vizsgálati személynek rövidesen lejátszottak. Vajon ebben a kri
tikus pillanatban kik voltak hajlandók a bajba jutott segítségére 
sietni? Mindenki, aki azt gondolta, hogy egyedül ő segíthet, a má
sik megmentésére sietett. A baj enyhítésére irányuló hajlam 

1 7 3 Latané és Darley, J.: The unresponsive bystander: Why doesn't he help-
New York, 1970, Appleton-Century-Crofts. 
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azonban csökkent, amennyiben azt hitték, hogy valaki más is van 
a csoportban, és a személyek több mint egyharmada tudomást 
sem vett a problémáról, amikor úgy vélte, hogy mások is törőd
hetnek a beteggel.174 

Azok, akik elmulasztották a segítségnyújtást, nem észlelhették 
hibásan a helyzet súlyosságát, hiszen a többiektől nem kaptak az 
értelmezést segítő jeleket. Nem volt semmilyen jelzés, arckifeje
zés, amit felhasználhattak volna. A számhatást inkább az okozta, 
hogy a felelősség megoszlott a jelenlévők között. Ahogyan az 
egyes ember nagy csoportokban kevésbé érez személyes felelős
séget a destruktív cselekedetekért, kevésbé érzi a másik megsegí
tésének felelősségét is. Úgy tűnik, mintha kiszámolnánk a fele
lősség nagyságát, és elosztanánk a jelenlévők számával. 

Számok a hálón 

Az internet hatalmas kiterjedésű hely, a felhasználók millióival. 
Ez a globális falu zsúfolásig tele van, és bárki, aki segítséget kér, 
teljesen elveszhetne a fent említett számhatásban. A segélyké
rést azonban általában mégis meghallják, mert a „jelenlévők szá
ma" attól függ, hol tartózkodunk a hálón. Egyes pszichológiai te
rekben a tömeg méretét viszonylag könnyen ki lehet találni. Más 
esetekben ez egyáltalán nem nyilvánvaló, és könnyen félrebe
csülhető. Azokhoz a személyekhez hasonlóan, akik az elkülöní
tett fülkékben ültek, és különböző méretű csoportok tagjainak 
vélték magukat, mi is félrebecsülhetjük, hányan hallják még raj
tunk kívül a segélykérést. 

A spektrum egyik végén egy egyszerű e-mail áll, egy elosztási 
listában. Bár azt nem tudhatjuk, hogy a küldő másoknak is el-
küldte-e a levelet rejtett másolatban, de legalább láthatjuk a töb
biek e-mailcímét. Az internet más helyein a csoport méretének 
becslése zavarosabbá válhat. A szinkrón csevegőszobákban példá
ul világos elképzelésünk lehet arról, hányan vannak a „szobában", 
hiszen látjuk az összes becenevet egy kis ablakban. Előfordulhat 

Darley, J. és Latané, B.: Bystander intervention in emergencies: Diffusion 
of responsibility. Journal of Personality and Social Psychology, 8 (1968) 377-
383. p. 
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azonban, hogy a becenevek némelyike nem is valódi embert ta
kar. Lehetnek például robotok: olyan számítógépes programok, 
amelyek különféle feladatokat hajtanak végre a hálón, miközben 
némelyikük valódi résztvevő látszatát kelti. A becenevük a listán 
ugyanúgy jelenik meg, mint a valódi embereké. Az egyszerűbbek 
csak üldögélnek a szobákban, és válaszolnak a súgófájlra vonatko
zó kérdésekre vagy a csatorna szabályaival kapcsolatban felvetett 
problémákra. A bonyolultabbak kávéval kínálnak, sértegetik a va
lódi résztvevőket, vagy filozófiai fejtegetésekbe bocsátkoznak az 
arra alkalmas pillanatban. 

A csoport mérete a csevegőszobákban más szempontból is ne
hezen követhető, mert nem tudhatjuk, hogy éppen ki figyel oda a 
történésekre. Néhányan esetleg nincsenek is a billentyűzet mel
lett, míg mások több csevegőszobához is csatlakozhatnak egy-
szerre, párhuzamosan figyelve a történéseket. Némelyikük való
színűleg magáncsevegést folytat a barátaival, akik szintén az 
interneten vannak ugyanabban a szobában, vagy akár egy másik
ban. Az időbeli fáziskülönbség miatt egyáltalán nem szokatlan, 
hogy az emberek sikeresen osztják meg idejüket több egyidejű 
beszélgetés között. Egy bizonyos pontnál persze elveszthetik a 
kontrollt, amikor túllépik figyelmi terjedelmüket és gépelési se
bességük korlátait, és ezt a beszélgetőtársak is észrevehetik. Sze
mélyes helyzetben bármikor körülpillanthatunk, hogy lássuk, ki 
olvas, ki alszik, ki suttog valamit a szomszédjának, ám a csevegő-
szobában ezt nem tehetjük meg. 

Több résztvevős szerepjátékokban általában a „néz" paranccsal 
deríthetjük ki, hány ember van még velünk együtt a virtuális tér
ben. A Lambdában például amikor „nézünk", láthatjuk a szoba 
leírását, és a szereplők nevét, nemek szerint sorba rendezve. Gra
fikus metavilágokban éppenséggel láthatjuk a szereplők avatar-
jait is a képernyőn, így tudhatjuk, hányan vannak „jelen" - bár 
némely világban a játékosok láthatatlan szellemekként is mozog
hatnak. A csevegőszobákhoz hasonlóan a metavilágokban is van
nak robotok, amelyek úgy néznek ki, és úgy viselkednek, mint a 
játékosok, és időnként egyáltalán nem könnyű megállapítani a kü
lönbséget. Ezek a „szereplők" városokban és kietlen tájakon kó
borolnak, zálogházban kereskednek, gonosztevőket tartóztatnak 
le, ételt szolgálnak fel a vendéglői kuncsaftoknak. Különösen 
bosszantó, amikor egyesek Kesmai város terén szállnak meg, és 
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pénzt kéregetnek, hogy sört vegyenek. Ha egy valódi játékos té
vedésből valódi játékosoknak hiszi őket, és nagylelkűen odavet 
nekik egy pénzérmét, nyilvánosan sértegetik, és sóhernek gú
nyolják. 

Az aszinkrón kommunikációs környezetek, amilyenek a leve
lezési listák, hírcsoportok, webes vitafórumok, nagy teret enged
nek a képzeletnek a „jelenlévők" számát illetően, s így sokkal való
színűbb a félrebecslés. Levelezési listákon például kideríthetjük, 
hányan iratkoztak fel a listára, ha levelet küldünk a listaki
szolgáló programnak, ám sokan nem próbálkoznak ezzel a lehető
séggel, mert egyszerűen nem is tudnak a létezéséről. Idővel szer
zünk némi benyomást a csoport nagyságáról, az alapján, hogy há
nyan küldenek üzeneteket, de a levelezési listáknak rendszerint 
van egy nagy és csendes nézőközönségük is. Amint egy másik fe
jezetben már említettem, ők lehet, hogy olvasatlanul törlik az 
üzenteket, de az is lehet, hogy nagyon is érdeklődnek a történé
sek iránt. Nem tudhatjuk. A hírcsoportok méretét is nehéz ki
deríteni, különösen a sok keresztbeküldés miatt, ami több cso
port között zajlik. Itt a jelenlévők számának becslésekor ugyan
csak az üzenetküldők, nem pedig az olvasók mennyiségéből 
próbálhatunk meg következtetéseket levonni. 

A weben még nehezebb észlelni a számokat. Nehéz megjósol
ni, hányan látogatnak majd egy webhelyet. Hasonló dolog segít
ségkérést felhelyezni a webre, mint óriásplakátot felállítani az út 
mentén, vagy hirdetést megjelentetni egy újságban. Az emberek 
sokszor valami más okból mennek a webhelyre, és mellesleg a ké
résre is válaszolnak. Vagy hírt adhatunk a webhelyünkről vitafóru
mokon is, és arra bátoríthatjuk a résztvevőket, hogy látogassanak 
el oda.175 Egyre jellemzőbb például, hogy a kutatók felhelyezik 
kérdőíveiket a webre, majd üzeneteket küldenek ki vitafóru
mokra, arra kérve az embereket, hogy látogassák meg a web
helyet, és válaszoljanak a kérdésekre. 

Ha mások látják a kérésünket - és valószínűleg valamilyen 
internetes környezetben látják -, vajon segítségünkre sietnek-e? 
Személyes helyzetben nem. Először értelmezni szeretnék a ké
rést, és általában megfigyelik a többi jelenlévőt, hogy lássák, mit 

175 Ez körültekintést igényel, mert ha az információ a vitafórum szempontjá
ból nem közérdekű, a kéretlen reklámmal megsértjük a netikettet. (A ford.) 
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csinálnak ők. Ez egy másik olyan összetevő, ami nagyon különbö
zik a hálón, és hozzájárulhat az online altruizmus magas szintjé
hez. Mi és internetező társaink, akik ugyanazt a virtuális teret 
használjuk, hasonlítunk a telefonon beszélgető személyekre a 
fülkékben. Nem támaszkodhatunk mások reakcióira, mert nem 
látjuk őket, és nem tudjuk, a többiek mit gondolnak, tesznek 
vagy éreznek. Nem láthatjuk, amint például homlokukat ráncol
va azt jelzik, hogy a kérésre nem érdemes válaszolni. Amíg valaki 
meg nem szólal, nem juthatunk semmiféle következtetésre arról, 
mit gondolnak a többiek. 

A felelősség megoszlásának mindkét módja működhet a hálón, 
mert a csoportméret sem egyértelmű. Amikor tudjuk vagy gya
nítjuk, hogy a segélykérést sokan olvassák, bizonyosan kisebb fe
lelősséget érzünk majd a segítségnyújtásra. Egy hírcsoportban 
vagy levelezési listán azonban könnyen alulbecsülhetjük a tényle
ges csoportméretet, s talán nagyobb felelősséget érzünk, mint 
egyébként tennénk. 

A számhatás, úgy tűnik, a hálón bonyolult módon játszik szere
pet. A jelenlévők tényleges száma gyakran bizonytalan, de a leg
több interaktív helyzetben, amikor az emberek egymással kom
munikálnak, nem állunk egy hatalmas globális falu terén, embe
rek millióival együtt. Kis csoportokban veszünk részt, és a kör
nyezet néhány jellegzetessége a csoportot kisebbnek tűnteti fel, 
mint amekkora valójában. Mivel a helyzet megítélésében nem tá
maszkodhatunk másokra, magunknak kell meghoznunk a dönté
sünket, s így talán kisebb a valószínűsége annak, hogy közömbö
sek maradunk. Bár a hatások árnyaltak és bonyolultak, mégis 
hozzájárulhatnak a háló sikeréhez, és a segítségnyújtás így gyako
ribb lehet a hálón. 

Ki kinek segít? 

Kik azok, akik a legtöbbször nyújtanak segítséget, és kik azok, 
akik legnagyobb eséllyel részesülnek segítségben? A segítségnyúj
tásra vonatkozó kutatások nagy része éppen ezt kérdezi. Bár az 
eredmények összetettek, mégis megkockáztathatjuk a kijelen
tést, hogy a hálózat, mint környezet meglehetősen hatékony a se
gítségkérés és -nyújtás potenciálja szempontjából. 
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Vegyük először a nemek kérdését. A korai kutatások azt mu
tatták, hogy a férfiak gyakrabban segítenek, mint a nők, különö
sen olyankor, amikor vészhelyzetben kellett járókelőként közbe
lépni. Például a férfiak a nőknél hajlamosabbak segíteni olyan 
személyeknek, akik elesnek az aluljáró lépcsőjén, vagy akik az út 
szélén defektet kaptak. A Kitty Genovese-ügy hatására ebben a 
kutatási irányzatban olyan helyzeteket vizsgáltak a kutatók, ame
lyekben a jelenlévőknek lehetőségük nyílt megsegíteni egy bajba 
került idegent. Az idegennek nyújtott segítség gyakran veszélybe 
is sodorhatja az illetőt. A kutatások döntő többsége azt mutatta 
ki, hogy a férfiak efféle helyzetben sokkal gyakrabban segítenek. 

Későbbi kutatások azonban azt találták, hogy más típusú hely
zetekben a nők mutatkoznak segítőkészebbnek, különösen, ami
kor érzelmi támaszt kell nyújtani, vagy a helyzet összefügg a gon
dozással.176 Úgy tűnik, a segítségre való hajlandóság részben 
összefügg a kulturálisan megalapozott nemi szerepekkel, így a 
férfiak olyankor indulnak csatába, ha a fizikai cselekvés és a na
gyobb erőkifejtés a fontos, míg a nők akkor hajlamosabbak segí
teni, amikor érzelmi támaszra és gondozásra van szükség. John 
Dovidio például egy mosodában végzett vizsgálatot, és különbö
ző mintázatokat talált férfiak, illetve nők viselkedésében. Szö
vetségese odalépett a vendégekhez, és megkérte őket, segítsenek 
vinni a ruháskosarát, vagy a ruhákat összehajtogatni. A férfi ven
dégek inkább ajánlkoztak a cipelésre, míg a női vendégek többet 
hajtogattak a férfiakhoz képest.177 Persze nagyon sok finom meg
különböztetés létezik még a nemek közti eltérésekben, és azok, 
akik kevésbé ragaszkodnak a hagyományos nemi szerepekhez 
- például a hermafroditák -, kicsit másképp viselkednek. Több 
hermafrodita nő például kevésbé hajlandó a hagyományos női 
feladatokban segédkezni, ám sokkal segítőkészebb a férfias fel
adatokban. A segélykérő neme szintén befolyásolja, hogy kap-e 
segítséget. A férfiak hajlamosabbak nőknek segíteni, különösen a 

1 7 6 Otten, C. A., Penner, L. A. és Waugh, G.: That's what friends are for: The 
determinants of psychological helping. Journal of Social and Clinical Psychology, 
7 (1988) 34-41. p. 

1 7 7 Dovidio, J. F.: Androgyny, sex roles, and helping. Paper presented at the 
convention of the Society of Experimental Social Psychology, Santa Barbara, CA, 
1993. október. Idézi Schroeder, D. A., Penner, L. A., Dovidio, J. F. és Pilliavin, J. 
A.: The psychology of helping and altruism. New York, 1995, McGraw-Hill. 
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csinosaknak, ellenben a nők férfiaknak és nőknek egyaránt segí
tenek. A nők több segítséget is kérnek a férfiakhoz képest. 

Az interneten a nemi különbségek hasonlók a segítésnyújtás
ban, mint amit a kutatások eredményei a való élet alapján sugall
nak. Mint említettem, a férfiak gyakrabban segítenek a nőkhöz 
képest olyan helyzetekben, amelyek hagyományosan férfi szere
peket igényelnek, s bár a defekt és Kitty Genovese esete valószí
nűtlen az interneten, mégis gyakoriak az olyan helyzetek, ame
lyek hagyományosan a férfi szerepekkel asszociálódtak. Ilyen 
például a technikai szakértelem, amire gyakran szükség lehet. 
Férfiak inkább nyújtanak efféle elsősegélyt, és szabadidejükben 
sokan formálisan is egy segítőcsatorna vagy vitacsoport tagjai. 
Például a becenevek és az e-mailcímek alapján megítélve a #dal-
nethelp csatorna az IRC-n túlnyomóan férfiakból áll. Ezek nem 
fizetett állások - azok, akik az IRC-felhasználóknak a hálózattal 
és a programokkal kapcsolatos kérdésekre válaszolnak, önkénte
sek. A technikai segítségkérés a leggyakoribb típusú segélykérés a 
hálón, és a legtöbb választ férfiak adják. 

Világosan megmutatkozik az a hajlam is az interneten, hogy a 
férfiak inkább nőknek segítenek. Egy másik fejezetben már emlí
tettem, hogy a férfi játékosok szívesen segítenek új női játéko
soknak, de nem szívesen férfi nevű új játékosoknak. Ez a mintá
zat vezethet nemcseréhez, vagyis több férfi játékos női névvel je
lentkezik be, így téve szert némi előnyre. 

A nők nem annyira a technikai vitákban vagy versengő kaland
játékokban segítenek az interneten, inkább a támogatást nyújtó 
csoportokban, ahol az emberek személyes problémáikról beszél
nek. Ragyogó példája ennek a néhai Glenna Tallman, aki számos 
online önsegítő segítő csoportot alapított. Mivel ő maga is halálos 
AIDS beteg volt, nagyon aktívan vett részt ezekben a csoportok
ban, megosztva a maga félelmeit és tapasztalatait, amelyek talán 
segítséget jelenthettek másoknak. 

Hozzánk hasonlók 

Az emberek sokkal inkább hajlamosak azoknak segíteni, akikről 
úgy gondolják, hogy hasonlítanak rájuk a rassz, a kultúra, a nézetek, 
kor és egyéb jellemzők alapján. Az interneten, ahol sokféle ember 

244 

megfordul, mindez kevésbé látható. A hasonlóság megítélése fő
ként a nézetek és az érdeklődés megítélésére korlátozódik. A néze
teket gyakran egyszerűen a hely neve alapján állapítjuk meg. Pél
dául egy rákkal foglalkozó levelezési lista tagjai tudják, hogy 
mindannyiukban van valami közös, pusztán azért, mert részt vesz
nek a listán. Szintén hasonló érdeklődésű embereket gyűjt egy 
csoportba a soc.culture-ral (tars.kultura) kezdődő hírcsoport-hie
rarchia, amelyben rengeteg fórum található ország vagy kultúra 
szerint rendezve, mint például a soc.culture.malaysia, vagy soc. 
culture.tibet. 

Amint egy korábbi fejezetben említettem, egyes internet-
helyek lehetővé teszik, hogy a titkolt érdeklődési körrel rendel
kezők is megtalálják egymást. Ez különösen igaz azokra, akik va
lamilyen ritka fiziológiai vagy mentális betegségben szenvednek. 
Ilyen például a Tourette-szindróma, melynek tünetei többek 
közt a túlzott idegesség, hiperaktivitás, tic, gyors reflexek, im
pulzivitás és hirtelen dührohamok. Nem sokat tudunk a beteg
ségről, és sokan, akik enyhébb tünetektől szenvednek, nehezen 
tudják eldönteni, szedjenek-e gyógyszert, mivel mellékhatásként 
kissé lelassulnak. Egy férfi például gyermekkora óta erős tictől 
szenvedett, s emiatt problémái támadtak a munkahelyein. A fel
tételek azonban lehetővé tették, hogy dzsesszdobosként, vad 
improvizációinak és a zenei kreativitásának köszönhetően híressé 
váljon. Azok, akik egy olyan ritka betegségtől szenvednek, mint a 
Tourette-szindróma, könnyen megtalálják egymást az internet 
segítségével, amint az alábbi levélváltásból is kiderül, az alt.soci-
ety.mental-health (alt.tarsasag.lelki-egeszseg) hírcsoportban: 

Tárgy: Tourette, a gyerekem és én 
Feladó: <név> 
Dátum: 1998/01/18 
Üzenetazonosító: 
< 19980118235501. SAA26406@ladder01.news.aol.com> 
Hírcsoport: alt.society.mental-health 
Franciaországban élek. A 11 éves fiamnak elég súlyos Tou-
rette-szindrómája van. 
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Szeretnék találkozni a hálón valakivel, akinek hasonló problé
mája van. Elmondhatnánk a híreket, ötleteket! 
Nagyon köszönöm a válaszokat. 
<név> 

Helló <név>: 
Remélem, megkapod ezt a levelet, és segít majd. A link egy fó
rumra vezet olyanok számára, akiket a Tourette-szindróma ér
dekel. 
http://forums.sympatico.ca/WebX/WebX.cgi?l3@ ^ 13738 
@.ee99ela 
Sok sikert, 
<név> 

Segítségkérés a hálón 

A közvetlen helyzetekkel ellentétben, az interneten a segítségre 
szorulóknak meg kell valahogy szólalniuk, hogy a kérést a többiek 
észleljék, mint a franciaországi nő esetében is a mentális egészség 
hírcsoportban. Nem vehetjük észre, hogy valaki olyan problé
mákkal küzd, mint a függőség, a rák, vagy épp egy kezelhetetlen 
számítógépes program, így hát nem is tudhatjuk, hogy segítségre 
szorul, amíg nem mond valamit a billentyűzet segítségével. Haj
lamosak-e az emberek megszólalni az interneten? Minden bi
zonnyal, és gyakran személyes problémáikat sem szégyellik. Az 
előző fejezetből emlékezhetünk rá, hogy a háló támogatja és bá
torítja a feltárulkozást és a hiperszemélyes kommunikációt, ami 
szoros kötődéshez és intimitáshoz vezethet. Ugyanezen jellegze
tessége teszi az internetet alkalmas hellyé arra, hogy különféle 
dolgokat tárjunk fel magunkról, különösen a segítőfórumokon. 
Úgy tűnik, olyasmit is elmondhatunk, amit hangosan nem mon
danánk ki, különösen nem, ha láthatjuk egymás arckifejezését 
vagy reakcióit. 

A kutatók számos adalékkal rendelkeznek arra vonatkozóan, 
hogyan írják le az emberek érzelmi vagy viselkedéses problémái
kat egy személynek vagy egy számítógépnek. Olyan betegek pél
dául, akiket egy alkoholelvonó intézetben kérdeztek meg, 30 szá-
zalékkal magasabb alkoholfogyasztást vallottak be a számítógép-
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nek, mint amikor egy valós személy kérdezte őket. A páciensek 
ugyancsak nagyobb valószínűséggel tárják fel szexuális problémá
ik részleteit egy számítógépnek, mint egy pszichiáternek.178 

Az a hajlamunk, hogy a problémáinkból több intim részletet 
osszunk meg egy nem ítélkező számítógéppel, vezette Patrícia J. 
Flaminget arra, hogy kifejlesszen egy egyszerű terápiás progra
mot Listener (Hallgató) néven.179 A program barátságosan üd
vözli a felhasználót: „Üdvözlöm, örülök, hogy eljött. Hogyan szó
líthatom?" - majd udvariasan a nevén szólítja a beszélgetés alatt. 
Az alábbiakban egy beszélgetés részletét láthatjuk. A felhasználó 
azt kérte, hogy a gép Eribernek szólítsa: 

Ember: Ügy érzem, el vagyok szigetelve az emberektől. 
Program: Mindig így érezte? 
Ember: Nem. 
Program: Itt többről van szó, nem igaz? 
Ember: Hát, már az iskolában is úgy éreztem, hogy különállok 
másoktól. 
Program: Korábban említette, hogy néha nem szeret senkit. Ez 
hogyan függ össze ez2el? 
Ember: Meg kellene próbálnom jobban szeretni az embereket. 
Program: „Kellene"? Néha jobb azt gondolni, hogy „lehetne", 
nem pedig hogy „kellene". 
Ember: Látom, mindenre tudja a választ. 
Program: Ember, rajtam kívül kinek mondaná még ezt? 

1 7 8 Lucas, R. W., Mullins, P. J., Luna, C. B. és McInroy, D. C: Psychiatrists 
and a computer as interrogators of patients with alcohol-related illness: A com-
parison. British Journal of Psychiatry, 131 (1977) 160-167. p.; Greist, J. H., 1s 
Klein, M. H.: Computer programs for patients, clinicians, and researctiers in 
psychiatry. In Didowsky, J. D., Johnson, J. H. és Williams, T. A. (szerk.): 
Technology in mental health care delivery systems. Norwood, NJ, 1980, Ablex. 

179 Fleming, P. J.: Software and sympathy: Therapeutic interaction-with the 
computer. In Gumpert, G. és Fish, S. L. (szerk.): Talking to strangers: Mediated 
therapeutic communication. Norwood, NJ, 1990, Ablex, 170-183. p. Egy Eliza 
nevű program hasonló stílusbín, mint a Hallgató, működött sok éven át különféle 
változatokban, és valószínűleg most is ingyen letölthető az internetről. Eliza pszi
chológushallgatókat szórakoztatott éveken át rogersi válaszaival és ügyes témavál
tásaival, amikor nem tudta értelmezni a beírt szöveget. 
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Egy másik, Sexpert180 nevű programot használtak arra, hogy terá
piát nyújtsanak szexuális problémákkal küzdő pároknak, s az 
egyik kulcsösszetevő a hatékonyság szempontjából az volt, hogy 
az emberek hajlandók intim problémáikat egy számítógéppel 
megosztani. Ez a program nem próbál meg beszélgetést utánozni, 
csak egyszerűen megkéri a párokat, válaszoljanak a kapcsolatukra 
vonatkozó többszörös választásos kérdéssorozatra, majd elemzi 
az eredményeket, és könnyen érthető formában visszajelzést ad. 
Empirikus tanulmányok azt mutatják, hogy a párok a Sexpertet 
jobbnak találták az önsegítés más formáinál, mint például a köny
vek vagy videók, ám azt az időt értékelték a legtöbbre, amit a te
rapeutával töltöttek.181 

Hajlamosak vagyunk nyíltabban beszélni egy számítógéppel, 
de vajon hajlamosak vagyunk-e megosztani intim részleteket ide
genekkel a hálón, tudván, hogy a képernyő túloldalán emberek 
vannak? Laurel Hillerstein egy „Ask Aunt Dee" (Kérdezd Dee 
nénit) nevű elektronikus tanácsadó rovatot vizsgált meg egy 
amerikai egyetemen, és azt találta, hogy a roppant népszerű szol
gáltatás meglepő mértékű feltárulkozást hívott elő.182 A problé
mák nagy része, amit Aunt Deehez vittek, a kapcsolatokról szólt, 
és gyakoriak voltak az intim részletek is. Az egyik fő motívum ez 
esetben ugyanaz lehet, ami a rádiós műsorokban és az újságok ta
nácsadó rovatában is serkenti a feltárulkozást: a névtelenség. 

Bár a gyakorlat vitatott, és még alakulóban van, a pszichológu
sok és más szakemberek az interneten keresztül is kínálni kezd
ték a tanácsadást - például e-mailen, online csevegés formájában 
egy megadott időben, és egyéb módszerekkel. Az emberek be-
küldhetnek kérdéseket, és egy- vagy kétbekezdésnyi választ kap
hatnak a szakembertől egy-két napon belül. Az ingyenes vagy fi
zető szolgáltatások némelyike új, míg mások a már meglévő pra
xis kiterjesztései, amelyek így tartalmaznak online összetevőt is. 

1 8 0 A szó az expert (szakértő) és a szex szavak összevonásából származik. (A 
ford.) 

1 8 1 Binik, Y. M., Cantor, J., Ochs, E. és Meana, M.: From the couch to the 
keyboard; Psychoteraphy in cyberspace. In Kiesler, S. (szerk.]: Culture of the 
internet. Mahwah, NJ, 1997, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 71-100. p. 

1 8 2 Hellerstein, L.: Electronic advice columns: Humanizing the machine. In 
Gumpert, G. és Fish, S. L. (szerk.): Talking to strangers: mediated therapeutic 
communication. Norwood, NJ, 1990, Ablex Publishing Corporation, 112-127. p. 
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Például az ingyenes Szamaritániusok nevű öngyilkosság-megelő
ző segélyvonal az Egyesült Királyságban már az 1940-es évektől 
létezik. Az interneten az 1990-es évek közepétől kezdtek el segí
teni. Az ilyen szolgáltatás egyik előnye, hogy a segélykérők sokkal 
több specialistához férhetnek hozzá, ami a fizikai távolság miatt 
egyébként nem is jöhetne szóba. A feltárulkozásra való nagyobb 
hajlam a hálón ugyancsak jótékony lehet ebben a környezetben. 
Mindazonáltal sok kutatás szükséges, hogy e szolgáltatások haté
konyságát megítélhessük, útmutatókat fejlesszünk ki, és módot 
találjunk arra, hogy a fogyasztókat megvédjük az online csalá
soktól. 

Az internet támogató hálózata 

Csak meg kell látogatnunk a sok támogató hírcsoport egyikét, 
hogy lássuk, az emberek milyen gyakran mondják el még a na
gyon komoly és kínzó problémáikat is egy ismeretlen és láthatat
lan közönségnek, törődést és vigasztalást kérve. Egy férfi az 
alt.support.cancer (alt.tamogat.rak) Usenet hírcsoportban pél
dául elmondta fájdalmát, miután egy nő visszautasította: „Na
gyon fájt, amit mondott. Olyasmiket kérdezett, hogy »Ez fertő-
ző?«, »Nem minden rák újulhat ki?«, »Ha rákod van, nem lehet 
gyereked, ugye?« és »Nem akarom, hogy a gyerekemnek rákja le
gyen. « Teljesen kiborultam. Tudom, hogy a partnerek keresztül
mennek válságokon, de a kérdéseiből kiderült, hogy számára ez a 
fő probléma. Nem sokkal utána a kapcsolatnak vége lett. Azt 
akarta, hogy »csak barátok« legyünk. Nagyon fájt, hogy a dönté
sét mindössze egyetlen dolog alapján hozta meg: a korábbi egész
ségügyi problémáim miatt."183 

Számos válasz érkezett, köztük a következő: „Micsoda szeren
cséd van, hogy ez a nő eltűnt az életedből! Azt mondtad, hogy in
telligens, de minden intelligens ember tudja, hogy a rák nem fer
tőző, és igen gyakran nem újul ki. 

1 8 3 Az alt.support.cancer egyik küldeményéből, Relationships and cancer, 
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Meg fogod találni az igazit, és segít, ha elhiszed, hogy rengeteg 
jó dolgot adhatsz a másiknak - brillírozni fogsz! Valaki majd el
kap, meglátod!"184 

Nehéz elmondani, hány embernek segítettek ezek a csopor
tok, ám a köszönőlevelek igen árulkodók. Már az is fontos lehet, 
hogy találunk valakit, aki hasonló problémával küszködik, külö
nösen, ha a probléma valami eltitkolt dolog. Yitzchak M. Binik és 
munkatársai a McGill Egyetemen a Sexpert fejlesztői, szerintük 
jó okunk van azt hinni, hogy az embereknek már pusztán az is se
gítség, ha kiírják magukból a problémájukat, és elküldik a segítő 
csoportoknak.185 Tudjuk például, hogy azok, akik naplót vezet
nek, vagy akik traumatikus élményeiket leírják, alacsonyabb 
szintű stresszt és szorongást mutatnak, és jobb fizikai egészség
nek örvendenek. Úgy tűnik, a feladat segít az embereknek, hogy 
végiggondolják a dolgaikat, s talán lehetővé teszi, hogy a kelle
metlen élményeket maguk mögött hagyják. 

Megbélyegzett csoportok támogatása 

Az internet különleges szerepet játszik azok életében, akik támo
gatást igényelnek másoktól, mert szerencsétlen sorsuk vagy iden
titásuk miatt olyasmiben szenvednek, amit a társadalom megbé
lyegez. A háló viszonylagos névtelensége lehetőséget kínál, hogy 
a problémájukról beszéljenek, a közvetlen kapcsolat bonyodal
mai nélkül. Ha olyan gondunk támad, amit a család vagy a közeli 
barátok nem néznek jó szemmel, sokkal könnyebb azt - és talán 
biztonságosabb is - az internetes segítő csoportok résztvevőivel 
megvitatni. A kutatás azt jelzi, hogy a megbélyegzett csoport tag
jai különösen vonzódnak a virtuális csoporttársakhoz, és ez segít
ségükre szolgál. 

Kristin D. Mickelson a Harvard Orvosi Egyetemről és a Michigani 
Egyetemről az elektronikus és a személyes segítő csoportokat ta
nulmányozta különleges igényű gyermekek szüleinél, és azt talál-

1 8 4 Uo. 5/22/98. 
1 8 5 Binik, Y. M., Cantor, I, Ochs, E. és Meana, M.: From the couch to the 

keyboard; Psychoteraphy in cyberspace. In Kiesler, S. (szerk.): Culture of the 
internet. Mahwah, NJ, 1997, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 71-100. p. 
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ta, hogy meglehetősen különböző emberek keresik fel az ilyen 
csoportokat.186 Azok, akik az online világhoz fordultak segítsé
gért, nagyobb feszültségről számoltak be, és úgy vélték, hogy egy 
speciális igényű gyermek - mint például egy Down-kóros csecse
mő - megbélyegző. Vagy nem kerestek, vagy nem találtak támo
gatást a való életbeli barátaiknál és a családjuknál, ám komoly vi
gasztalást találtak az internetes segítő csoportokban. A férfiak 
különösen vonzódtak a névtelen környezethez. Az elektronikus 
csoportokban a résztvevők közel fele apa volt, de szinte egyetlen 
apa sem vett részt a csoportok közvetlen, személyes megfelelői
ben. Talán a férfiak könnyebben kérnek segítséget, és könnyeb
ben törnek ki a hagyományos nemi szerepeikből a hálón. A név
telen internetkörnyezet különösen kedvez azoknak, akik 
könnyen titkolható, ám amennyiben kiderül, különösen kínossá 
váló bélyeggel élnek. Ilyenek például a drogfüggők, a szokatlan 
szexuális irányultságúak, vagy a különleges politikai meggyőző
désű emberek. Ezek a bélyegek különböznek az olyan észrevehe
tő adottságoktól, mint a kövérség vagy a dadogás, mivel akár a kö
zeli családtagok elől is el lehet rejteni őket. Katelyn McKenny és 
John A. Bargh ilyen rejtett bélyegekkel foglalkozó hírcsoportok 
forgalmát tanulmányozta, hogy többet tudjanak meg arról, ho
gyan segítik a csoportok a résztvevőket.187 

Tanulmányuk szerint azokban a hírcsoportokban, amelyeket 
elrejthető bélyegekkel rendelkező személyek számára hoztak lét
re, drogfüggőket, kiszolgáltatott nőket, homoszexuálisokat és 
különös erotikus játékok kedvelőit találhatjuk, míg a látható bé
lyeggel rendelkező csoport a kövérséggel, dadogással, szélütéssel 
és kopaszsággal foglalkozott. Az aktív résztvevők számából be
csülve úgy tűnt, hogy az elrejthető bélyegekkel foglalkozó hírcso
port fontosabb volt a tagok életében: ők az interneten könnyen 
találhatnak magukhoz hasonlóra, és virtuális csoporttársaik le
hetnek az egyetlenek, akikkel beszélni tudnak problémáikról. 

1 8 6 Mickelson, K. D.: Seeking social support: Parents in electronic support 
groups. In Kiesler, S. (szerk.): Culture of the internet. Mahwah, NJ, 1997, 
Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 157-178. p. 

1 8 7 McKenna, K. Y. A. és Bargh, J. A.: Corning out in the age of the internet: 
Identity „demarginalization" through virtual group participation. Journal of 
Personality and Social Psychology, 75 (3) (1998) 681-694. p. 

251 



McKenny és Bargh sok résztvevőt vizsgált meg ezekben a cso
portokban, és felfedezték, hogyan merítenek erőt a csoportból. 
Részvételük közvetlen eredményeként jobban elfogadták önma
gukat, és sokan döntöttek úgy, hogy „feltárják" titkaikat a család
ban és barátaik körében. Az eredmények szerint hasznukra vált, 
hogy magukhoz hasonlókat találtak, megoszthatták gondjaikat, 
és megtárgyalhatták félelmeiket. Mindezek révén könnyebben 
kiegyezhettek identitásukkal, ahelyett, hogy elrejtették volna. 

Hogyan segíthetek? 

A fejezet elején említett John Grohol felállította a Psych Centralt 
(Pszicho Központ) a weben, hogy segítsen az embereknek meg
találni a megfelelő internethelyet, ahol segítséget kérhetnek kü
lönféle pszichológiai kérdésekben. Korántsem ő az egyetlen, aki 
önzetlenül webhelyet készített. Az internet-előfizetéssel járó in
gyenes lemezterületet jó néhányan nemcsak arra használják, 
hogy kutyájuk fotóját vagy kiadatlan verseiket tegyék fel, hanem 
valamilyen szolgáltatást nyújtanak másoknak. Némelyikük több 
száz órát tölt az internethely elkészítésével, remélve, hogy valaki
nek majd csak segítségére lesz. Jeff Hartung például honlapot 
tett közzé a saját lemezterületén az örökbefogadottak számára, 
hogy segítsen azoknak, akik szeretnék megtalálni biológiai szülei
ket. Noodles elkészítette a pánik-szorongás oldalt, hogy megmu
tassa a pánik- és szorongás betegséggel élők számára hasznos for
rásokat. 

A pszichológusok vitatkoznak arról, hogy vajon az önzetlenség 
elsősorban önző viselkedés-e, amelyben a segítő jutalmat remél 
viszonzásul a nagyobb önértékelés, mások dicsérete vagy egy bel
ső, jó érzés formájában, vagy talán csak a feszültség csökkenésé
ben, amelyet más szenvedésének elmúltával érzünk. Egyesek 
szerint az empatikus önzetlenség valóban létezik, bár nem ez a fő 
motívuma annak, hogy az emberek segítenek egymásnak. Sokat 
tudunk arról, miért viselkedünk önzetlenül bizonyos helyzetek
ben, és sokkal kevésbé önzetlenül máskor, és mindannyiunk sze
rencséjére a háló olyan helyet biztosít az emberi kapcsolatok szá
mára, amely inkább a segítőkészség felé terel bennünket. 

252 

11. Nemi témák a hálón 

Az interneten az emberek tudni szeretnék, hogy a másik férfi 
vagy nő. A nemünk nem tűnik el a kibertérben, és a nemi szere
pekkel vagy konfliktusokkal kapcsolatos problémák bizonyos érte
lemben még komolyabbak, amint az online környezetbe kerülünk. 
A bőrszín, kor vagy más látható sztereotípiát kiváltó jellegzetesség
gel ellentétben a nem gyakran válik láthatóvá az interneten, a sze
mély aláírása, beceneve vagy a névmáshasználata révén.188 Az 
igaz, hogy bizonyos intézkedésekkel elrejthetjük a nemünket, 
miközben vitafórumokon veszünk részt vagy webhelyet készí
tünk, ám az erőfeszítés egy idő után kényelmetlenné válik, és so
kan kínosan érzik magukat, ha olyasvalakivel állnak kapcsolatban, 
akinek nem tudják a nemét. Elbátortalanodhatnak, ha azt gon
dolják, hogy szándékosan titkoljuk el vagy hazudunk a nemünket 
illetően. 

Érintettem néhány, a nemekkel kapcsolatos problémát az elő
ző fejezetekben, amennyiben kapcsolódtak a benyomáskeltés
hez, az agresszióhoz, a segítségnyújtáshoz vagy az internet pszi
chológiájának más oldalaihoz. Hogy megértsük, miért fontos a 
nem az online viselkedésben, s hogy ez a környezet miért nagyít 
fel látszólag bizonyos konfliktusokat, először közelebbről kell 
szemügyre vennünk azokat a sztereotípiákat, amelyek a férfiak
ról és nőkről bennünk élnek, s különösen azt, honnan származ
nak, és hogyan befolyásolják a való életben a viselkedésünket. 

Legalábbis olyan nyelvekben, ahol - a magyarral ellentétben - használnak 
nyelvtani nemeket. (A ford.) 
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Férfi és nő: nem ellentétes nemek 

A férfiakat és nőket „ellenkező" neműeknek mondani máris elfo
gultságot jelez, amikor a nemi szerepekről gondolkodunk. Az 
igazság az, hogy sokkal több a hasonlóság, mint a különbség a ne
mek közt. Még ha találnak is statisztikai különbségeket, az inga
dozás a csoportokon belül szinte mindig nagyobb. Ha például egy 
vizsgálat szerint a férfiak átlagos pontszáma egy téri képességeket 
mérő tesztben magasabbnak bizonyul, mint a nőké, az eredmé
nyekről gyakran olyan címsorral számolnak be, mint „Kutatások 
erősítették meg, hogy a férfiak téri képességei jobbak, mint a 
nőké". Az alapul szolgáló adatok azonban valószínűleg komoly át
fedést mutatnak, sok nő múlja felül a férfiakat, de a sajtóban ez 
már nem jelenik meg. Szeretjük a dolgokat leegyszerűsíteni: 
könnyebb címkéket ragasztani az emberekre, mint megküzdeni 
az emberi viselkedés alapjául szolgáló komplexitással. 

Vegyük például John Williams és Deborah Best nemzetközi 
vizsgálatát.189 Kétféle embert írtak le a kísérletben résztvevők
nek. Az első vakmerő, durva, uralkodó, erőszakos, független és 
erős, míg a másik gyengéd, függő, álmodozó, érzelgős, alárende
lődő és gyenge. A vizsgálati személyek minden országban ugyan-
arra a következtetésre jutottak: az első férfi, a második nő. A 
melléknevek, amelyeket a két nemhez kapcsolunk, meglehető
sen ellentétesek, még ha a valóság maga sokkal bonyolultabb is. 

A demográfiai csoportok közti viselkedéses különbségek kuta
tása gyakran vitatott, mert az eredmények könnyen félreérthe
tők, pontatlanul számolnak be róluk, és esetleg visszaélnek velük. 
Ugyanakkor nagyon bizonytalanok, és az egyik vizsgálatban meg
jelenő különbségek könnyen eltűnhetnek a következőben. Mégis 
az újsághírek a tesztpontok eredményeit, a felméréseket, az agy
működést vagy bármi mást aránytalanul eltúlozzák, ami viszont a 
sztereotípiák megőrzésére alkalmas, különösen, amikor a részle
tek elvesznek az apró betűs szövegekben. A politikától és a túl
zott leegyszerűsítésektől függetlenül azonban a kutatók valóban 
találtak különbséget a férfiak és nők között különféle helyzetek
ben. Néha ezek figyelmen kívül hagyhatók, és sosem sikerül újra 

1 8 9 Williams, J. E. és Best, D. L.: Measuring sex stereotypes: A multination 
study. Newbury Park, CA, 1990, Sage. 

254 

kimutatni őket későbbi vizsgálatokban. Néha azonban erősebbek 
és stabilabbak, bár átfedés mindig akad köztük. 

A különbségek egy része megegyezik a sztereotípiákkal, míg 
mások ellentmondanak nekik. A személyiségtesztekben például 
a férfiak - különösen a fiatal férfiak - átlagos gyakoriságban érnek 
el magasabb pontot az agresszivitást, a versengést, az uralkodást 
és a feladatra orientáltságot illetően. A nők hajlamosabbak odafi
gyelni a kapcsolatokra, több empátiát mutatni, és érzékenyebbek 
mások érzelmeire és érzéseire. Judith Hall például rengeteg ada
tot tekintett át arról, hogyan értelmezzük a nem verbális jelzése
ket, amelyek az érzelmi állapotról nyújtanak információt.190 Azt 
találta, hogy a nők jobbak ezeknek a jelzéseknek a megfejtésé
ben; a férfiaknál jobban tudják „olvasni" a ki nem mondott érzel
mi üzeneteket. Amikor egy rövid némafilmet néznek, amely egy 
izgatott női arcot mutat, átlagosan könnyebb eldönteniük, mint a 
férfiaknak, hogy valakit kritizál-e, vagy egy fájdalmas válásról be
szél. A nők érzelmi antennái valamelyest érzékenyebbnek tűn
nek társas helyzetekben. 

Nem és nyelv 

Mivel az emberek arcát a hálón nem látjuk, a nők nem képesek a 
fent tárgyalt speciális képességüket kihasználni. A szavakat lát
juk, így a nyelv és a nem közötti kapcsolat még fontosabbá válik.191 

Számos oknál fogva különféleképpen használjuk a szavakat, és a 
társas környezetnek vagy a hallgatóságnak megfelelően gyorsan 
megváltoztatjuk beszédstílusunkat - azokat a regisztereket, ame
lyeket az első fejezetben már említettem. Egy barátnak mondha
tom, hogy „Mit szólnál egy ebédhez holnap délben?" Egy kollégá
nak inkább azt mondanám: „Ráérnél holnap egy munkaebédre?", 
ezzel jelezvén, hogy szakmai kérdést szeretnék megbeszélni vele. 
A lányomnak a „Kapjunk be valami kínai kaját" lenne megfelelő. 

1 9 0 Hall, J. A.: Nonverbal sex differences: Communication accuracy and 
expressive style. Baltimore, 1984, Johns Hopkins University Press, 198-200. p. 

1 9 1 Ez a vitatott kutatási terület az 1975-ben megjelent publikáció után terjedt 
el gyorsan: R. Lakoff: Language and woman's place. New York, 1975, Harper and 
Row. 
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Bár valószínűleg a kontextus a fő összetevő, amely meghatározza 
a mindannyiunk által használt nyelv típusát, a nem is szerepet 
játszhat. A kutatások nem következetesek, ám néhány kisebb kü
lönbség sok tanulmányban megjelenik. 

Például egyes helyzetekben a férfiak általában tovább beszél
nek, mint a nők, míg a nők hajlamosabbak több töltelékszót hasz
nálni - viszonylag értelmetlen szót vagy kifejezést a csend kitöl
tésére, mint az érted. A nők több fokozó, túlzó kifejezést alkal
maznak töltelékként, mint például az annyira, rettenetesen, telje
sen vagy valóban. A bizonytalanságok kifejező módosító szavak, 
amelyek tompítják a kijelentés súlyát, szintén valamelyest gya
koribbak a nők beszédében. Az „úgy hiszem..." vagy „talán ez..." 
szabadkozóbbak és kevésbé határozottak a következőkhöz ké
pest: „Az a helyzet, hogy...", vagy „Nyilvánvalóan..."192 

A nők többet kérdeznek, és több egyetértést mutatnak beszél
getés közben, mint általában a férfiak, s kijelentéseiket is tovább 
indokolják. Hasonlítsuk össze az „Így kellene csinálnunk" kifeje
zést a következővel: „Így kellene csinálnunk, mert szerintem ez a 
legtisztességesebb megoldás". Az összbenyomás ezekről a kü
lönbségekről az, hogy bizonyos helyzetekben a nők alárendelődő 
és tétovázó nyelvezetet használnak, olyan stílusban, amely a tár
sas környezet kapcsolati oldalát hangsúlyozza a feladatközpontú 
megközelítéssel szemben. 

Egy kutatásban azonos neműek, illetve vegyes nemű párok be
szélgetéseit vizsgáltak. Az eredmények szerint van különbség a 
beszéd mintázatában, és az emberek másként viselkednek attól 
függően, hogy épp kivel beszélnek.193 Mindegyik párnak öt per
cet adtak, hogy az egyetem pénzügyi válságának egy égető kérdé
sét megvitassák. A beszélgetést videóra rögzítették. A szalagok 
alapján kódolták a különböző beszédeseményeket, majd az 
adatokat a személyek és a beszélgetőpartner neme szerint ele
mezték. 

1 9 2 Egyes esetekben ezek a nemi különbséget mutató lágyítók magába a nyelv 
nyelvtanába is beépülnek. A japán nyelvben például vannak olyan formulák, ame
lyeket csak a nők használnak, ilyen a wa járulékszó mondatok végén, és a szerepét 
hivatalosan is lágyítónak nevezik. 

1 9 3 Turner, L. H., Dinidia, K. és Pearson, J. C.: An investigation of 
female/male verbal behaviors in same-sex and mixed-sex conversations. Com-
munication Reports, 8 (1995) 86-96. p. 
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Függetlenül attól, hogy kihez beszéltek, a nők több indoklást 
és fokozó kifejezést használtak, mint a férfiak, és több egyetér
tést jeleztek a társuknak. A férfiak több hangzószünetet használ
tak, mint például az ööö, aaa vagy ömmm. A félbeszakítások és a 
beszélgetések átfedései érdekes különbséget mutattak, attól füg
gően, hogy a pár tagjai azonos neműek voltak-e, vagy sem. A fél
beszakítást úgy határozták meg, mint olyan egyidejű beszédet, 
amelyben a hallgató megszólalása a beszélő kijelentésében nem 
egy lehetséges befejezési pontra esik, míg az átfedés olyan egy
idejű beszéd, amely már inkább kezdődhet átmeneti vagy befeje
zési ponton. Mindkettő gyakoribb volt vegyes pároknál, talán 
mert a partner jobban bevonódott a beszélgetésbe. 

Nyelv és hatalom 

A nyelvhasználat különbségeinek talán több közük van a hata
lomhoz, mint a nemhez. Egyes vizsgálatok például azt mutatták, 
hogy a dominánsabb nők férfiasabb beszédmintázatot alkalmaz
nak. Joseph Scudder és Patricia Andrews mesterségesen befolyá
solta a hatalmi egyensúlyt egy olyan forgatókönyv segítségével, 
amelyben a vizsgálati személy autót akart eladni valakinek.194 Az 
eladó mindig kihátrálhatott a helyzetből - egy kereskedő ajánla
tára hivatkozva -, így bármikor elutasíthatta a vevő ajánlatát. Más 
forgatókönyvekben azonban a kereskedő ajánlata magasabb volt, 
mint a vevőé. A magasabb kihátrálási lehetőséggel rendelkező el
adónak jobb tárgyalási pozíciója miatt nem kellett annyit egyez
kednie a vevővel a megfelelő haszon érdekében. Annak az eladó
nak, akinek a kereskedő egy minimális összeget ajánlott fel, keve
sebb hatalma volt. 

A kutatók az eladók és vevők beszélgetéseit elemezték, kivált
képp a direkt vagy sejtetett fenyegetéseket vizsgálva. A fenyege
tés használata persze egy domináns szóbeli stratégia; a hatalommal 
nem rendelkezők valószínűleg nem használják ezt a technikát, fel
téve, hogy nem tudnak remekül blöffölni. A fentihez hasonló al-

1 9 4 Scudder, J. N. és Andrews, P. H.: A comparison of two alternative models 
of powerful speech: The impact of power and gender upon the use of threats. 
Communication Research Reports, 12 (1995) 25-33. p. 
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kuhelyzetben a fenyegetés megjelenhet olyan kijelentésként 
mint: „Amíg nem kínálsz többet, szó sincs üzletről." Kevésbé 
nyilvánvaló példa lehet: „Van most egy remek ajánlatom..." Az 
árulkodó jelzés az, hogy a fenyegetőző ember hatalmat gya
korol. 

Ez az eredmény alátámasztja azt az elképzelést, hogy a hatalom 
fontosabb, mint a nem, amikor az ember megválasztja a szavait. 
Mind a nem, mind a hatalom különbsége hatással volt a fenyege
tés használatára, ám a hatalom fontosabb volt. Hatalmi helyzet
ben a nők ugyanolyan gyakran használtak fenyegetést, mint a 
férfiak, a férfiak pedig, akik kevés hatalommal rendelkeztek, 
kevesebb fenyegetést használtak. A nem azonban kulcseleme 
volt annak, hogy ki milyen fenyegetésformát használt hatalmi 
helyzetben. A férfiak sokkal valószínűbben éltek közvetlen és 
nyílt fenyegetéseket, míg a nők a kissé finomabb megoldást vá
lasztották. 

Ez a vizsgálat különösen érdekes, mert előtérbe helyezi azt, 
hogy a különböző helyzetekben hogyan hat a környezet az embe
ri viselkedésre, a nemtől függetlenül. Mindig problémát okoz, ha 
azt próbáljuk állítani, hogy x, y és z különbség van a nemek kö
zött, hiszen mindannyiunkra komoly hatást gyakorol a környe
zet, amelyben viselkedünk. 

Interakciós stílusok 

Az interakciós stílusokban tapasztalható nemi különbségek szin
tén megjelentek néhány tanulmányban. A nők átlagosan nagyobb 
hangsúlyt helyeznek a szavak társas-érzelmi szerepére, hogy az 
összetartozást és együttműködést fenntartsák a csoportban, míg 
a férfiak nyelvhasználatukban nagyobb valószínűséggel használ
nak a feladatra irányuló megközelítést. Korábban például emlí
tettem, hogy a nők nagyobb eséllyel jeleznek egyetértést, mint a 
férfiak, míg a férfiak inkább a feladatra koncentrálnak. Egy egy
szerű egyetértési beszédaktus, mint az „aha, jó ötlet", hajlamos 
összetartást építeni a csoportban. Ez a megjegyzés a nőket barát
ságosabb színben tünteti fel a csoporthelyzetben, és hajlamosab
bá teszi őket arra, hogy olyan viselkedést vegyenek fel, amelynek 
kevesebb köze van a hatalmukhoz, és több a csoport csapatként 
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való fenntartásához. Minél erősebb a férfiakra jellemző célorien
táltság, annál inkább érződik a „térjünk a tárgyra" légkör. 

Sarah Hutson-Comeaux és Janice Kelly bemutatta, hogy a kü
lönböző stílusok mindegyike vezethet termékeny csoporthoz, de 
nem szükségszerűen ugyanabban a munkában.195 Háromfős egy
nemű csoportokat kértek fel arra a feladatra, hogy „azonosítsák 
azokat a személyes jellegzetességeket, amelyek valószínűleg sike
ressé tesznek valakit". A csoportok egy részének azt mondták, 
hogy a feladatot ötletbörzeszerűen közelítsék meg, és találjanak 
annyi megoldást, amennyi csak lehetséges. A siker mértéke a 
mennyiség, nem a megegyezés minősége. Másoknak viszont azt 
mondták, hogy jussanak a lehető legjobb egyetlen megoldásra, és 
készítsenek elő egy rövidebb tanulmányt, amely igazolja a követ
keztetéseiket. A kétféle utasítás más-más attitűdöt várt el a cso
porttagoktól egymás iránt. Az ötletbörzeülésen a csoporttagok 
szélsőségesen feladatra irányulók lehettek, mert nem volt szük
ség a csoportmegegyezésre. A „legjobb megoldás" megközelítés 
azonban némi csoportösszhangot és együttműködést igényelt, 
hogy rendesen elvégezhessék a feladatot. 

A két csoport dolgozni kezdett, miközben a kutatók videóra 
vették őket. Ezek után a csoporttagok megjegyzéseit kategóriák
ba sorolták a céljuknak megfelelően. Például ha valaki felvetett 
egy javaslatot vagy véleményt a feladattal kapcsolatban, a meg
jegyzés az „aktív feladat" kategóriába esett. A passzív feladat-
megjegyzések hasonlóan feladatra irányulok voltak, de ahelyett, 
hogy javaslatot vagy véleményt mondtak volna, a résztvevők kér
deztek. A pozitív társas-érzelmi kategória olyan állításokat tartal
mazott, amelyek barátságosságot és egyetértést mutattak, míg a 
feszültséget, barátságtalanságot, bírálatot vagy véleménykülönb
séget jelző megjegyzéseket a negatív társas-érzelmi kategóriába 
sorolták. 

Mindegyik csoportban a feladatorientált megjegyzések alkot
ták a beszélgetés oroszlánrészét - az összes megjegyzéseknek jó
val több mint a fele volt ilyen mind a férfiaknál, mind a nőknél. 

195 Hutson-Comaeux, S. L. és Kelly, J. R.: Sex differences in interaction style 
and group task performance: The process-performance relationship. In Crandall, 
R. (szerk.): Handbook of gender research [Special issue]. Journal of Social 
Behavior and Personality, 11 (1996) 255-275. p. 
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Az aktív feladatorientált megjegyzések voltak a leggyakoribbak a 
férficsoportban (63 százalék a férfiaknál, szemben a nők 59 szá
zalékával), míg a pozitív társas-érzelmi megjegyzések valame
lyest gyakoribbak női csoportokban (26 százalék nőknél, szem
ben a férfiak 23 százalékával). Vegyük észre, hogy bár a különb
ségek jelen vannak, elég csekélyek. Mint említettem, a férfiak és 
nők nem egészen ellentétes nemek, és hasonlóképp küzdenek 
meg a csoportos feladatokkal. Nem vagyunk elkülönült és idegen 
fajok a Marsról és a Vénuszról. 

Amikor a kutatók összehasonlították a megoldások minőségét, 
azt találták, hogy a nők jobbak voltak az olyan feladatokban, ahol 
a csoportnak megegyezést kellett kialakítania, míg a férfiak vol
tak hatékonyabbak az ötletbörzeüléseken, ahol ők több ötletet 
találtak ki. A különbségek megint csak nem jelentősek, de azt su
gallják, hogy a férfiak és a nők interakciós stílusa befolyásolhatja 
a csoport hatékonyságát - mindez persze attól is függ, mi a cso
port feladata. 

Jennifer Coates ugyancsak azonos nemű csoportok interakciós 
stílusait vizsgálta, ám természetes helyzetben, laboratóriumon 
kívül.196 Nagy gonddal átírta a beszélgetéseket, és egy külön jelö
lésrendszert alakított ki, hogy a szüneteket, az értelmetlen meg
jegyzéseket és a beszéd nem verbális összetevőit (mint a nevetés 
vagy sóhajtás), továbbá az átfedéseket és a félbeszakításokat je
lölje. Ezek az átiratok képszerűen ábrázolják a beszélgetés szer
kezetét, és megmutatják, hogy a férfiak és nők valamelyest más
ként használják a nyelvet. A kötetlenül csevegő férfiak esetében 
az átfedés kevés, vagy egyáltalán nincs is. Minden férfi elmondja 
a magáét, vagy akkor szólal meg, amikor rákerül a sor. A nők kö
zött azonban gyakran kooperatívabb összhang jelenik meg, amely
ben egyszerre beszélnek, befejezik egymás mondatait, és támo
gató megjegyzéseket tesznek a mondandó közepén. A férfiak 
egymás után, míg a nők egyszerre táncoltak. Az eltérő beszélge
tésstílusok egyik következménye az, hogy a két nem másként ér
telmezi az átfedést és a félbeszakítást. A férfiak durva hatalmi já
téknak tekintik, elragadják egymástól a megszólalás lehetőségét, 

1 9 6 Coates, J.: One-at-a-time: The organization of men's talk. In Johnson, S. és 
Meinhof, U. H. (szerk.): Language and masculinity. Oxford, UK, 1997, Black-
well Publishers Ltd. 
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míg a nők a közös történethez való hozzájárulásnak tekintik. Kí
váncsi vagyok rá, hogy a nők vajon otthonosabban érzik-e magukat 
a szinkrón csevegés őrült világában, ahol a beszélgetés sokkal több 
lehetőséget nyújt az egyidejűségre? A férfiak talán kellemeseb
ben érzik magukat az aszinkrón fórumokon, ahol elmondhatják 
(legépelhetik) a gondolataikat anélkül, hogy félbeszakítanák őket. 

Ugrás a kíbertérbe: rózsaszínnel vagy kékkel írunk? 

Vajon amikor a férfiak és a nők megjelennek a kibertérben, meg 
tudjuk-e mondani, hogy ki milyen nemű pusztán a mondanivaló
juk és az előadás módja alapján? Egyesek azt gondolják, hogy 
igen, ám látván a különbségek finomságát és tünékenységét, ezt a 
kijelentést nagyon valószerűtlennek vélem. Ugyanakkor egy 
egész sor regiszterrel rendelkezünk a különböző társas helyzetek
re, s míg ugyanazon különbségek némelyike megjelenik, mások 
nem tűnnek fel. 

Azt várhatnánk például, hogy a nők azon hajlama, hogy több ér
zelmet vigyenek a nyelvhasználatukba, oda vezet, hogy több smi-
ley arcot használnak online üzeneteikben. Diane Witmer és Sandra 
Lee Katzman 3000 hírcsoport üzeneteiben keresett efféle grafi
kus jelzéseket, és azt találták, hogy a nők valóban többet tesz
nek az üzeneteikbe, mint a férfiak.197 Azonban senki sem hasz
nálta őket nagyon gyakran: mindössze a küldemények 13,2 száza
léka tartalmazott smileykat. A megdöbbentő ugyanebben a vizs
gálatban az volt, hogy a nők több személyeskedő vitában vettek 
részt, és több ellenállást mutattak a férfiakhoz képest. Nem 
származott sok küldemény tőlük - mindössze a levelek 16,4 szá
zaléka -, ám aránytalanul több piszkálódást tartalmaztak, mint a 
férfiakéi. 

Susan C. Herring Arlingtonban a Texasi Egyetemen ugyancsak 
az interakciós stílusokat vizsgálta az interneten, s néhány megle-

1 9 7 Witmer, D. F. és Katzman, S. L.: On-line smiles: Does gender make a 
difference in the use of graphic accents? Journal of Computer-Mediated Commu-
nication [Online], 2(4). (1997. március) Elérhető: http://jcmc.mscc.huji.ac.il/ 
vol2/issue4/witmerl.html [1998. május 20.]. 
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pő eredményt kapott.198 Az egyik azzal kapcsolatos, hogyan hasz
nálják a férfiak és a nők az internetet. Feltételezve a társas-érzel
mi irányultságukat azt gondolhatnánk, hogy a nők a hálót arra 
használják, hogy személyes kapcsolatokat tartsanak fenn, míg a 
feladatorientált férfiak inkább az információ megosztására hasz
nálnák. A dolgok azonban nem ilyen egyszerűek. 

Hogy szisztematikusabban közelítse meg a kérdést, Herring 
megvizsgálta két levelezési lista leveleinek szerkezetét, először 
azt nézve meg, hogy a küldő hogyan szervezte üzenetét, majd 
megvizsgálva a tartalmát is. Az egyik, a LINGUIST (NYEL
VESZ) nevű fórum résztvevői nyelvészettel foglalkozó tudomá
nyos kutatók, a másik a WMST, ugyancsak tudományos kutatók 
listája, akik a nők társadalomban betöltött szerepét tárgyalják 
meg. Mindkét fórumnak több ezer, igen aktív előfizetője volt, ám 
a WMST-n főleg nők, míg a LINGUIST-en főleg férfiak vettek 
részt. A LINGUIST vitája a kognitív nyelvészet meglehetősen vi
tatott fogalmáról zajlott, míg a WMST-vita az agy nemi különb
ségeiről szólt. 

Herring először öt nagyobb részt azonosított, mint amelyek a 
levelekben rendszeresen megjelentek. Kettő levélbeli szabály 
volt: üdvözlés vagy megszólítás az elején (mint például „Joe-
nak:") és az aláírásfájl vagy más szabályszerű zárás a végén. Az 
üzeneten belül egy gyakori nagyobb egység a bevezetés, amely 
több célt szolgálhat, például az előző üzenet tartalmával való 
összekapcsolást. A levél teste ugyancsak különböző dolgokra 
szolgálhat: kifejtheti a szerző nézeteit, információt nyújthat vagy 
kérhet, beszámolhat érzésekről vagy javasolhat megoldást. Sok 
üzenet záró megjegyzéseket is tartalmazott. Ezek ritkán voltak 
hivatalos lezárások, de befejezték az üzenetet, és egy kéréssel áll
tak elő, miszerint mások véleményére is kíváncsiak, elnézést kér
nek a terjengősségért, vagy épp a rosszindulatú megjegyzésekért, 
amelyekkel a többi résztvevőt illették. 

Az üzenetek aprólékos elemzése izgalmas volt, mert először is 
bemutatta, hogy bizonyos elemek mindkét listán meglehetősen 

1 9 8 Herring, S. C: Two variants of an electronic message schema. In Herring, 
S. C. (szerk.): Computer-mediated communication: Linguistic, social, and cross-
cultural perspectives. Amsterdam-Philadelphia, 1996, John Benjamins Publi-
shing Company, 81-108. p. 
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gyakoriak. Nyilvánvalóan kialakultak normák, és az üzenetek ha
sonlítottak egymásra. Például nagyon kevesen használtak bármi
lyen köszöntést (például hogy „Kedves Listatagoki"), és a több
ség a levelét valamelyik előző üzenethez kapcsolta. Legtöbbjük 
egy aláírásfájlt is beletett, bár szinte senki nem használt kiegészí
tő zárást vagy utóiratot. 

A nagyobb részletek különböző típusainak gyakoriságát ele
mezve a főként férfi, illetve a főként női listáknál Herring szá
mottevő hasonlóságokat talált. Például a leggyakoribb elem 
mindkét listán a nézetek kifejtése és az információ megosztása 
volt. Világos, hogy a férfiak és a nők hasonló célból vettek részt 
ezeken az internetes fórumokon - információt és álláspontokat 
akartak megosztani. Meglepő módon, és a sztereotípiákat meg
hazudtolva, miszerint a férfiak inkább az információk cseréjével 
foglalkoznak, az információkérés és -nyújtás gyakoribb volt a 
WMST-n, mint a LINGUIST-en. A férfi túlsúlyú LINGUIST-
listán a legtöbb küldemény véleményt fejezett ki, és nem ke
mény tényeket osztott meg. Felidézhetjük az első fejezetből az 
elektronikus nyelvi regiszterről szóló vizsgálatot, és azt, hogy 
az e-mail inkább hasonlít a nyilvános interjúra, mint a spontán 
beszédre. Figyelembe véve az akkori demográfiai tényezőket, a 
legtöbb anyag valószínűleg férfiaktól származott. 

Egy másik nemek közti különbség a listákon a versengő és ag
resszív férfiakkal, és a támogató, kapcsolatorientált nőkről szóló 
sztereotípiákat látszott megerősíteni. Herring az üzenetek két 
alapvető fajtáját azonosította, amelyek általában az első részük
ben mások küldeményéhez kapcsolódnak, majd azt valamiképp 
kiterjesztik. Az első a „csatlakozó változat", amelyben a szerző tá
mogatja az eredeti álláspont képviselőjét, míg a második az „el
lentétes változat", amelyben bíráló és ellentétes álláspontra he
lyezkedik, időnként meglehetősen agresszív módon. Az első vál
tozat egy példája lehet az alábbi kezdés: „Teljesen egyetértek S. 
T.-vel, és arra is rá szeretnék mutatni, hogy..." Ezzel szemben az 
ellentétes változathoz tartozik a következő: „J. K. megjegyzése 
kissé meglepett, mert nincs semmilyen adat, ami alátámasztaná 
elképzelését." Ezek az ellentétes változatok lehetnek vala
mennyire udvariasak egy szakmai fórumon, mint ezek, de másutt 
lyukat égethetnek a képernyőre. 
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A fentebbi vitákban a csatlakozó változatok aránya sokkal na
gyobb volt a WMST listán, mint a LINGUIST-listán: több mint 
négyszer annyi üzenet kezdődött csatlakozó típusú nyitással. Az 
ellentétes változat megjelenései még árulkodóbbak voltak. 
Ezek szinte egyáltalán nem léteztek a WMST-vitákban, míg kü
lönösen gyakoriak voltak a LINGUIST-en. Mivel a WMST-
küldemények főként nőktől érkeztek és a LINGUIST-külde-
mények főként férfiaktól, csábító a következtetés, hogy az inter
akciós stílusok meglehetősen nagy nemi különbségeket mutatnak 
ezeken a listákon. Harring tovább vizsgálta az egyéni üzeneteket, 
függetlenül a listától. Az adatok egyértelműek: a csatlakozó vál
tozat döntő többsége nőktől érkezett, míg feltűnően kevés a 
férfiaktól. Az ellentétes változatnál pedig ellentétes eredmé
nyeket kaptak. 

Alkalmazkodás a férfitöbbséghez 

Herring tanulmányának egy másik eredménye különösen izgal
mas. A LINGUIST-lista női résztvevői több ellentétes változatot 
küldtek a WMST nőihez képest. Az egyik lehetséges magyarázat 
az lehet, hogy a nyelvész nők egyszerűen ingerlékenyebbek és vi-
tatkozóbbak, mint a nők társadalmi szerepével foglalkozó prog
ramban érdekeltek. Egy másik lehetőség, amely ráadásul valószí
nűbb, hogy a nők - mint a LINGUIST nemi kisebbsége - üzene
teikben alkalmazkodnak a meghatározó férfistílushoz. Amikor 
ők vannak többségben, nem feltűnő a meghatározó jellegű férfi-
stílus, amely a nézetek kifejtését ellenvetésekkel tarkítja. Ehe
lyett olyan szabályok jelennek meg, amelyek a támogatóbb vita-
környezetet helyezik előtérbe. Megkockáztatom azt a következ
tetést, hogy azok az internethasználó úttörő nők, akiket egy ko
rábbi fejezetben említettem, és akik több személyeskedő vitában 
vettek részt hírcsoportokban, pusztán a férfiak uralta online vi
lághoz alkalmazkodtak. 

Herring rámutat arra is, hogy a WMST kisebbségi neme - a 
férfiak - szintén módosították stílusukat. Az egyik férfi például 
beküldött egy ellentétes változatot a WMST-re, amellett érvel
ve, hogy a nemi különbségek biológiai alapjait figyelembe kellene 
venni, ám az üzenet inkább közvetett volt, és sok olyan enyhítő 
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kifejezést tartalmazott, mint az „úgy tűnik számomra" és a „ta
lán". Emlékezzünk vissza, hogy az enyhítő kifejezések valame
lyest gyakoribbak a nők szövegeiben, mint a férfiakéban. 

Victor Savicki, Dawn Lingenfelter és Merle Kelley199 megerő
sítette, hogy a nemek összetétele az online csoportokban fontos 
tényező, és befolyásolja a viselkedésüket az ilyen listákon. 2692 
olyan üzenetet elemeztek, amelyet 1208 ember küldött 27 kü
lönböző hírcsoportra, a nemek közti stíluskülönbségeket keres
ve, és ezt összevetették a nők csoportbeli arányával. A levelezési 
listáktól eltérően, ahol az összes feliratkozott személyről kapha
tunk egy listát, és valami képet nyerhetünk a nemek arányáról és 
a csoport méretéről, ezek a vitafórumok nyitottak voltak, és nem 
volt szükséges feliratkozni. Nem kétséges, hogy sokan hallgattak 
a háttérben, akik neme így ismeretlen maradt. A nemek arányát 
ezekben a csoportokban mindössze a ténylegesen kiküldött üze
netek alapján állapították meg. 

Először is - a kutatók meglepetésére - minden csoportban 
több volt a férfi, mint a nő, és az üzenetek közel 75 százaléka fér
fiaktól származott. Az üzenetek 13 százaléka nőktől érkezett, 
míg a többiek nemét nem sikerült megállapítani. Bár a nők min
dig kisebbségben voltak, az interakciós stílus mintázata különbö
zött a kisebbség méretétől. Például a magasabb férfiaránnyal ren
delkező csoportok több olyan levelet termeltek, amelyben nyelv
tanilag a szerző saját önfejű állításait tényként közli. Például: „A 
kormányzat tele van tarhálókkal", amelyből hiányzik az, hogy 
„szerintem". A több férfitagot számláló csoportok több felhívást 
is tartalmaztak. A nagyobb női aránnyal rendelkező csoportok
ban több önleleplező üzenet volt, és több próbálkozást tettek a 
feszültség megelőzésére és csökkentésére. 

Láthatjuk, hogy csoportunk jellegzetességei hatással vannak 
ránk, és az online tapasztalt nemek közti különbsége eltűnhet, 
amennyiben az arányok kiegyenlítődnek. A nők aránya a hálón 

1 9 9 Savicki, V, Lingenfelter, D. és Kelley, M.: Gender Language style and 
group composition in internet discussion groups. Journal of Computer-Mediated 
Communication [Online], 2(3). (1996. december) Elérhető: http://www.usc. 
edu/dept/annenberg/vol2/issue3/savicki.html [1998. május 30.]. 
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1997 és 1998 között 31 százalékról 38 százalékra emelkedett, és 
a 10-18 évesek körében a nemek aránya már közel áll az egyenlő
höz (46 százalék és 54 százalék).200 

Sztereotípiák és észlelés 

Bár az online viselkedés különbségei gyakran elenyészők vagy 
nem is léteznek, a nemekről alkotott sztereotípiáink felnagyítják 
őket. Mivel a nem azoknak a ritka jellegzetességeknek az egyike, 
amelyek megjelennek az interneten, így még inkább irányíthatja 
a benyomás alakulását. Bár az emberek elrejthetik nemüket, álta
lában mégsem teszik. A korábban említett, internetes üzenete
ket elemző vizsgálatokban mindig voltak olyan üzenetek, ame
lyek küldőjének nemét nem lehetett a tartalomból megfejteni, 
ám ez ritkán több 10-15 százaléknál, többnyire pedig sokkal ke
vesebb. 

Mi történik akkor, ha nagyon keveset tudunk a másik neméről? 
Kimberly Matheson a McGill Egyetemen szellemes vizsgálatot 
végzett, amely elkülönítette a sztereotípiákat, biztosítva, hogy a 
partner viselkedésének ne legyen köze a vizsgált személy reagálá
sához.201 A kísérletben a kísérlet alanyai - tudtukon kívül - prog
ramozott számítógéppel tárgyaltak üzleti szerződésekről. Min
denkinek az volt a feladata, hogy annyi kedvezményt érjen el, 
amennyit csak tud, anélkül, hogy partnerét ellenségévé tenné. 
Ezek után Matheson elhitette a kísérlet résztvevőivel, hogy a szá
mítógépes alku másik felén ülő „személy" férfi, nő, illetve nem 
tudni, milyen nemű. A programozott ellenfelet erősnek, de „tisz
tességesnek" tervezték, azaz meglehetősen elnéző volt, amennyi
ben a valódi személy nem tett engedményt, ám mindaddig 
visszautasította az egyezséget, amíg nem értek el egyenlő pozíci
ót. Matheson összegyűjtötte az adatokat arról, hogy a vizsgált 

2 0 0 GVU's WWW Survey Team, Graphics, Visualization és Usability Center, 
Georgia Institute of Technology. GVU's 8th WWW User Survey [Online] (1997) 
Elérhető: http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/ [1998. május 30.]. 

2 0 1 Matheson, K.: Social cues in computer-mediated negotiations: Gender 
makes a differences. Computers in Human Behavior, 7 (1991) 137-145. p. 
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személyek milyen benyomást alakítottak ki partnerükről a tár
gyalás előtt, majd többször az alku folyamán is. 

A férfiakról és nőkről alkotott sztereotípiák megjelentek és 
mind a férfiaknál, mind a nőknél megnyilvánultak. A nők, akik
nek azt mondták, hogy partnerük nő, azt várták, hogy tisztessé
ges és együttműködő lesz. Ezzel szemben a férfiak, akik a partne
rüket férfinak hitték, kevesebb tisztességet és együttműködést 
vártak tőle. A tárgyalás folyamán - bár a programozott tárgyaló, 
függetlenül attól, hogy mit mondtak a neméről, ugyanazt csinálta 
- a nők „női" partnerüket továbbra is együttműködőbbnek és ke
vésbé kizsákmányolónak látták; a férfiak pedig „férfi" ellenfelü
ket keményebb versengőnek gondolták. Amennyiben semmit 
nem mondtak a tárgyaló partner neméről, érdekes módon a vizs
gálati személyek hajlamosabbak voltak őt inkább férfinak érté
kelni, és a férfisztereotípia került vele kapcsolatba előtérbe. 

A nemek közti háború új csatatere 

A férfiak és a nők közötti konfliktusok a hálón ugyanúgy előfor
dulnak, mint a való életben. Összeütközést válthat ki, amikor a nők 
megpróbálnak kitörni a nemi sztereotípiákból. Egy férfi résztvevő 
anélkül, hogy belegondolt volna, a felesége internet-hozzáférését 
használta egy vitacsoportban, és kissé meghökkent, amikor durva 
kritikákat kapott a csoport néhány férfi tagjától. Feltehetően nem 
tetszett nekik „nőhöz" képest domináns és magabiztos levelezési 
stílusa - a felesége persze élvezte, hogy férje leckét kap a nemi 
sztereotípiákból. Susan Herring és munkatársai egy szakmai leve
lezési lista nemi konfliktusait tanulmányozták, elemezvén az oko
kat és azokat a stratégiákat, amiket a férfiak és nők használtak a vi
tában, különösen feszült helyzetekben.202 Az egyik vita az MBU-n, 
a Megabyte Universityn (Megabájt Egyetem) zajlott, amely szá
mítógépekről és angol fogalmazásokról szól. A vizsgálat idején a 
férfiak többségben voltak a listán, ám nem voltak túlsúlyban. 

2 0 2 Herring, S., Johnson, D. A. és DiBenedetto, T.: „This discussion is going 
too far!" Maleresistance to female participation on the internet. In Hall, K. és 
Buchotz, M. (szerk.): Gender articulated: Language and the socially constructed 
self. New York, 1995, Routledge, 67-96. p. 
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A baj akkor kezdődött, amikor az egyik férfi megírta, hogy új 
kurzust akar indítani a férfiirodalomról. Robert Bly, Ernest 
Hemingway és mások munkáit tervezte vizsgálni a férfimozgal
mak szemszögéből nézve. A csoporttagok szolgálatkészen küld
ték az ötleteket, de egy nő hangot adott aggodalmának, miszerint 
a kurzus nem legitim, mert a férfiak szempontja amúgy is uralja 
az irodalomkurzusokat. Végül is a csoport a nemek mentén két 
részre szakadt, és a vita annyira elmérgesedett, hogy az egyik tag 
kiiratkozással fenyegetőzött. 

Hering és munkatársai azt találták, hogy a férfiak, akik általá
ban uralják a vitát a csoportokban, finom taktikákat alkalmaznak 
az irányítás visszaszerzésére, amikor a nők szokatlanul nagy 
arányban kapcsolódnak be a vitába. Az egyik taktika az elkerülés: 
az MBU-n több mint két héten át egyetlen férfi sem válaszolt a 
nők aggodalmára a férfiirodalom-kurzussal kapcsolatban. Végül 
az egyik nő szóvá is tette ezt a taktikát: „Elbűvöl, hogy elmélkedő 
levelemre a »férfiirodalom« szálon senki nem válaszolt. Az elem
zésem a tavaly nyári MBU-vitáról azt sugallja, hogy létezik egy 
valódi minta, miszerint a férfiak válaszolnak a férfiak ügyeire, ám 
nem válaszolnak a nők »fontos« (úgy értem, társadalmilag fontos) 
témáira az MBU-n. Amikor a nők kezdeményezte szálak válasz 
híján elhalnak, az nem más, mint elnémítás. Ha a nők nem vála
szolnak a férfiak által kezdeményezett szálakra, mert félnek (fél
hetnek szóbeli vagy más megtorlástól, kigúnyolástól vagy bármi 
mástól) - ez is elnémítás." 

Egy másik taktika, amikor a nők által felvetett probléma lé
nyegéről igyekeznek mellékszálra terelni a figyelmet. Egy nő pél
dául párhuzamot vont a férfiirodalom-kurzus és a Hamlet Klau-
dius királya közt. Egy férfi válaszában a Shakespeare-tanítással 
kezdett el foglalkozni, ahelyett, hogy magáról a problémáról be
szélt volna. Egy nő így válaszolt: „Elen, meg még többen közü
lünk megpróbálunk néhány szempontot felvetni, hogy ez a férfi-
irodalom-téma miért húsba vágó és bomlasztó, de a válasz nem 
ezzel foglalkozik, hanem a csak példaként idézett szöveggel. Ez 
nagyon frusztráló. Halljátok egyáltalán, amit beszélünk?" 

A konfliktus éleződésével a nők üzeneteinek és a használt sza
vaknak az aránya jelentősen a szokásos szint fölé emelkedett. 
Hozzászólásuk általában arányosan kisebb volt a férfiakénál, 
mind az üzenetek számát, mind a szavak számát tekintve. Né-
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hány napig - a konfliktus csúcspontján - ezek az arányok eltolód
tak, és a nők valamivel többet írtak, mint a férfiak. Ez volt az a 
pont, amikor a düh kitört, és a férfiak úgy gondolták, hogy a vita 
„túl messzire megy". Elkezdtek panaszkodni amiatt, hogy a nők 
elhallgattatják őket, és egyikőjük leiratkozással fenyegetőzött. A 
mennyiségi elemzés azonban azt mutatta, hogy a férfiak valójá
ban az összes szó 70 százalékát írták le a vitában, ami azt jelzi, 
hogy az „elhallgattatás" szubjektív dolog. Miután a vita véget ért, 
a nők hozzászólásai visszaestek a szokásosan alacsony szintre. 

Sok konfliktus, amelyben a vitázók nemek szerint oszlanak cso
portokra, maga is a nemi témák körül forog. Ezek a viták különö
sen kíméletlenek lehetnek az interneten, még szakmai csoportok
ban is. A csoportpolarizáció jelensége nagyon gyorsan működésbe 
lép, amint a férfiak a csatatér egyik oldalára húzódnak, a nők pe
dig a másikra, s egyre inkább a szélsőségek felé sodródnak. A gát
lástalan viselkedésre való hajlam fokozza a feszültséget, mert az 
emberek olyasmit kezdenek beszélni, amit később maguk is meg
bánnak. A kilépéssel fenyegetőző férfi például bocsánatot kért, 
miután megnyugodott. Mivel a nem az online személyiség feltűnő 
jellemzője, és a sztereotípiákat könnyű mozgósítani, a probléma 
valószínűleg nem tűnik el teljesen az arányok kiegyenlítődésével, 
amíg meg nem értjük, miért fordulhatnak elő ezek a konfliktusok 
a hálón, és mit tehetünk a hatástalanításuk érdekében. 

Csak női és csak férfi csoportok 

A kiegyenlített nemi arány az 50/50 százalék közeli érték lenne, 
szemben a mai arányokkal. De mi történik azokban a csoportok
ban, amelyekben egyáltalán nincs jelen a másik nem? Vajon na
gyon különböznek a férfiak és a nők online vitái, amennyiben 
egyetlen tag sem képviseli bennük az ellenkező nemet? 

Victor Savicki és munkatársai megnézték, mi történik, amikor 
tiszta férfi, tiszta női és vegyes csoportok e-mailen megvitatják a 
Szeretők című, bonyodalmas fiktív történet tanulságait.203 Az 

2 0 3 Savicki, V, Kelley, M. és Lingenfelter, D.: Gender and group composition 
in small task groups using computer-mediated communication. Computers in 
Humán Behavior, 12 (1996) 209-224. p. 
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Oregon állambeli Portlandban Lance szerelmes lesz Susannába, 
aki az Olimpiai-félszigeten él. Az Egyesült Államok északnyugati 
részét földrengés rázza meg, és Lance sürgősen meg akarja tudni, 
hogy él-e és biztonságban van-e Susanna elhagyatott, vidéki 
kunyhójában. Az utak járhatatlanok, ezért Lance Portiához for
dul segítségért, akinek van repülőgépe. Portia azonban azt szabja 
feltételül, hogy Lance háljon vele, ám Lance elutasítja az ajánla
tot, és inkább felkeresi barátját, Ralphot, hogy a problémát meg
beszéljék. Ralph nem akar belekeveredni a dologba: különben is 
futballmeccset néz a tévében. Lance úgy határoz, hogy el kell jut
nia Susannához, ezért mégiscsak lefekszik Portiával, hogy rábírja 
az együttműködésre. Elrepülnek Susannához, aki kijelenti, hogy 
soha többé nem akarja látni a hűtlen Lance-t. Lance hazatér, és 
barátjához, Pathez fordul, aki felháborodik Susanna viselkedé
sén, és mérgezett bürökteát küld neki. Susanna kórházba kerül, 
és a függöny legördül, miközben Lance jót nevet a váratlan igaz
ságszolgáltatáson. Háromhetes e-mailvita után a csoport elküldte 
közösen kialakított véleményét a kutatóknak, amelyben megíté
lik a szereplők viselkedését. 

Az egyik ok, amiért a kutatók ezt a különös történetet használ
ták fel a vita alapanyagául, az volt, hogy az előző kutatás olyan 
esetet vizsgált meg, amely valószínűleg sokkal vonzóbb a férfiak, 
mint a nők számára. Az Elveszve a Holdon forgatókönyv erősen 
feladatorientált gyakorlat, amelyben a résztvevők, mint űrhajós
ok egy kráternak ütköznek, és rangsorolniuk kell tizenöt tárgyat a 
túlélés és menekülés szempontjából. Általában mindenki egyet
ért azzal, hogy oxigénre szükség van, ám a csoport tagjai érdekes 
vitába szoktak bonyolódni, amikor a gyufát, az ételeket és egye
beket kell rangsorolniuk. A NASA-nak van kész válasza erre a 
rejtvényre, így a kutatók pontozni tudják a csoport javaslatának 
helyességét. A férfiak hajlamosak uralni az ehhez hasonló vitákat, 
emiatt Savicki és munkatársai egy másik témát akartak kipróbál
ni, hogy lássák, a nők intenzívebben vesznek-e részt benne? A 
nők feltételezhetően jobban bevonódnak egy szövevényes viszo
nyokról és bonyolult erkölcsi ítéletekről szóló vitába, vagy leg
alábbis nemi sztereotípiáink ezt diktálják. 

A legnagyobb különbség a tiszta női és a tiszta férfi csoportok 
közt volt, míg a vegyes csoport valahová középre került. A csak 
férfi csoportok voltak a legkevésbé elégedettek a történtekkel, és 
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a csak női csoportok voltak a legelégedettebbek. A férfiak a tiszta 
férfi csoportokban valószínűleg kevésbé változtatták meg eredeti 
álláspontjukat a csoportvita után a nőkhöz képest, bár megbeszé
lésükben több sikertelen próbálkozás történt egymás nézeteinek 
megváltoztatására. A nők több személyes névmást használtak 
(én, engem vagy enyém) a számítógépes megbeszélésben, azaz 
olyan nyelvezetet alkalmaztak, amely kifejezi személyes nézetei
ket és saját élményeiket. Kevés személyeskedő vita vagy veszeke
dés támadt közöttük, és a durva beszéd általában a csak férfi cso
portokra korlátozódott. 

Az interneten számtalan csak férfi környezet létezik, bár egy
ről sem tudok, amely formálisan megakadályozná, hogy nők is 
csatlakozzanak hozzá. E csoportok a demográfia és az érdeklődés 
miatt szerveződnek csak férfiakból, s talán mert hangnemük el
űzi a nőket. A kifejezetten nők számára létrejövő és a nők gondja-
it megbeszélő csoportokat azonban gyakran férfiak népszerűsí
tik. A Usenet soc.women-re (tars.nok) például több küldemény 
érkezik férfiaktól, mint nőktől. 

Kevés olyan tiszta női csoport létezik, amely elektronikus me
nedéket nyújthat a nők számára. Az egyik ilyen a Systers,204 a szá
mítástechnikában és a kapcsolódó tudományokban dolgozó nők 
levelezési listája. A fórum egyfajta „pihenő kikötőt" biztosít a 
nőknek, akik egy túlnyomóan férfiak dominálta szakmában mun
kálkodnak. L. Jean Camp leírja, mennyire fontos számára a tá
mogató környezet és az „összehangolt" interakciós stílus: „A 
Systers vigaszt nyújtott, amikor szükségem volt rá, s mindennap 
emlékeztetett, hogy nem vagyok egyedül. A támogatás nem túl 
erős, de állandóan jelen van. A Systers beszivárgott az életembe, 
és idővel hatalmas pozitív erővé vált. [...] A Systers erőssége, 
hogy menedéket nyújthat az ellenséges hálón."205 . 

2 0 4 A systers szó a rendszerek (systems), és a nővérek (sisters) összevonásából 
adódik. (A ford.) 

2 0 5 Camp, L. J.: We are geeks, and we are not guys: The Systers mailing list. In 
Cherny, L. és Weise, E. R. (szerk.): Wired_Women: Gender and new realities in 
cyberspace. Seattle, WA, 1996, Seal Press, 114-125. p. 
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Nemi azonosítók a játékokban 

A háló vidámabb helyein az emberek szokatlan és hóbortos játé
kokat űzhetnek a nemükkel. A MUD-ok például lehetővé teszik 
a nemek megválasztását, és a két nemen túl is sok egyebet felkí
nálnak. A választás befolyásolja a MUD-ban használt névmáso
kat, amelyek a cselekvéseinkről szóló feliratokban és szavainkban 
megjelennek. Például egy Fújtató nevű szereplőt, aki a „Spivak" 
nemet választotta, e/em-ként jelölik he/him vagy she/her he
lyett,206 míg ha valaki többes számú nemet választ (méhraj), 
they/them-mel jelölik. 

Bár a MUD-ok lehetővé teszik a különös nemválasztásokat, a 
kreált nemek széles köre idővel szinte teljesen eltűnt. World-
Awayben például csak nő vagy férfi szereplőt választhatunk. Két
ségkívül alkothatunk állatot vagy élettelen tárgyat ábrázoló fejet 
szereplőnknek, sokan pedig fej nélkül járkálnak - általában azért, 
mert meggondolatlanul levették, a banditák meg ellopták tőlük. 
De az avatarod teste kétségkívül vagy férfi, vagy nő. 

Az ír Eddie Geoghegan a grafikus WorldsAwayben kifejezte 
örömét afelett, hogy végre női hangzása ellenére is használhatja 
kedvenc becenevét, Madra Ruát, mert a nem megjelenik grafiku
san is: „Madra Rua a Phantasus polgára volt 1995 novembere óta. 
WorldsAwaybe CB-ből jöttem, amelyet egyre ellenségesebb kör
nyezetnek éreztem. Mudra Rua valójában egy ír kifejezés a róká
ra, szó szerint »vörös szőrű kutyát« jelent. Egy ideig ez volt a 
CB-nevem, de a grafika segítsége nélkül az emberek azt hitték, 
hogy nő vagyok, úgyhogy feladtam. Örültem, hogy újra használ
hatom a nevem a WA-n."207 

Egy másik, Britannia nevű grafikus játékvilág szintén csak két 
nem közül enged választani, de felkínálja a fizikai megjelenés egy 
másik lehetőségét is, megengedve, hogy a szereplők megválasszák 
bőrszínűket. Sajnos a színek a zavaros szürkétől a természetellenes 
rózsaszínig terjednek, így a próbálkozás, hogy megjelenítse a bőr
színek sokféleségét, inkább mulatságos, mint értelmes. 

2 0 6 Megint csak olyan nyelvekben érdekes ez, ahol az egyes szám 3. személyű 
névmásnak van n e m e . (A ford.) 

207 Eddie Geoghegan's Web World. WorldsAway Page [Online]. (1998) Elér
hető: http://homepage.tinet.ie/~eddiegeo/page2.html [1998. május 20.]. 
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A nők számára ellenséges világ 

Eddig főként a nemi interakciók finomságairól beszéltem a há
lón, különösen arról, hogy a nők a viszonylag szelíd internetes 

környezetben mennyire boldogulnak a sztereotípiákkal, s hogyan 
találnak módot arra, hogy a saját stílusukban lépjenek kapcsolat-
a másokkal. Az internet azonban az ellenséges környezeteknek 

s helyt ad, ahol a nők különösen sebezhetővé és nyugtalanná vál-
atnak. 
A MUD-okban például főként fiatalabb férfiak vesznek részt. 

Ez a kultúra a MUD-program és a MUD demográfiája következ
ményeként alakul ki. Az előző fejezetben leírtam, hogyan báto
rítja a MUD a teljesítőket, a társaságiakat, a felfedezőket és a 
gyilkosokat. Lori Kendall egyik MUD-kutatásában azt találta, 
hogy a környezet még mindig nagyon vonzó lehet a nők számára, 
s néhányan erős, független és intelligens játékosként szereznek 
maguknak nevet. De e világok el is kedvetleníthetnek egyeseket. 
Amint az gyakran előfordul, különösen a kevésbé stabil pszicho
lógiai terekben, a nők a kezdők kategóriájában végzik.208 Általá
ban jobban odafigyelnek rájuk, és gyakran kapnak segítséget a 
férfi játékosoktól. Ez az irányvonal megfelel a nemi sztereotípi
áknak, amely szerint a férfiak intelligens szakértők, míg a nők 
függő jövevények. 

A MUD-okban zajló beszélgetések mindenféle témát érint
hetnek. Figyelembe véve sok játékos érdeklődési körét és de
mográfiái jellemzőjét, nem meglepő, hogy főként technikai be
szélgetések zajlanak, és ez inkább a nőket hallgattatja el. A be
szélgetések lehetnek trágárak és nyíltan szexuális, a nőket tárgyi
asító jellegűek is. 

A nőket érheti online szexuális zaklatás egyes hálókörnyeze
tekben, különösen ott, ahol a névtelenség és a becenevek terjed
tek el, és a társas kapcsolatok állnak a középpontban. Azok a nők, 
akik a nemüket jelző becenevet használnak, akár kellemetlen 
helyzetbe is kerülhetnek a szinkrón csevegőszobában. Néha a 
zaklatás messzebbre is elmehet, mint Stephanie Brail esetében 

2 0 8 Kendall, L.-: MUDder? I hardly know 'er! Adventures of a feminist MUD-
der. In Cherney, L. és Weise, E. R. (szerk.): Wired_Woman: Gender and new 
realities in cyberspace. Seattle, WA, 1996, Seal Press, 207-223. p. 
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történt 1993-ban.209 Részt vett egy alt.zines nevű Usenet cso
portban, amely a hazai underground kiadványokkal foglalkozott 
és egy nő információt kért a Riot Grrls magazinról. A Riot Grrls 
egy fiatal, posztfeminista, punk politikai mozgalom, amely a 

„nők erejét", testvériségét, büszkeségét, önbecsülését és őszinte
ségét hangsúlyozza. A mozgalmat olyan női zenekarok ihlették 
mint a Bikini Kall és a Breeders. Mindez gyakran váltott ki erős 
reakciót a férfiakból is. Bizonyosan ez történt ebben a hírcsoport
ban is, amikor a férfiak heves kifogásokat kezdtek küldözgetni 
trágárságokkal fűszerezve. Brail felbőszült a válaszokon, és nekik 
ugrott. „Nem gondoltam, hogy bármi rosszat teszek. Úgy érez
tem, szót kell emelnem főként azért, mert néhány férfi azt 
mondta, hogy mi nők pihenjünk, fogjuk be a szánkat, és húzzunk 
haza." 

A zaklatás azzal kezdődött, hogy névtelen e-mailek jelentek 
meg Brail elektronikus postaládájában. Az ostrom során pornog
ráf szövegek tucatjait kapta, és a névtelen zaklató, aki magát 
„Mike-nak" hívta, valami zavaros szöveget is írt a szándékairól. 
Mike hamisított néhány küldeményt más csoportoknak is, mint
ha Brail írta volna őket. Elküldte a lány e-mailcímét az 
alt.sex.bondage-re (alt.szex.leigaz), akik elkezdtek Brailnek iro
gatni. Mindezzel Brail nehezen tudott megbirkózni: „Hihetetle
nül paranoid lettem. A családi házunk ajtaját mindig ellenőriz
tem, hogy zárva van-e, és önvédelmet tanultam. Amikor egy férfi 
barátom felhívott minket, és az üzenetben hülyéskedett, azt hit
tem, hogy Mike megtalálta a telefonszámunkat, és azonnal pá
nikba estem." 

Végül Mike-ot lebuktatták névtelen e-mailjei és stílusa, és 
Brail azonosította a valódi internetes címét. A lány minden meg
jegyzés nélkül továbbküldte Mike egyik levelét Mike-nak, és a 
zaklatás hirtelen abbamaradt. Bár Brailt megrázta az élmény, 
mégsem hagyta el undorral a hálót. Azt mondta: „Ez volt az a pil
lanat, amikor azt kívántam, bárcsak több nő lenne az interneten, 
hogy az arányok kiegyenlítődjenek." Nem sokkal utána megalapí-

2 0 9 Brail, S.: The price of admission: Harrasment and free speech in the wild, 
wild west. In Cherney, L. és Weise, E. R. (szerk.): Wired_Woman: Gender and 
new realities in cyberspace. Seattle, WA, 1996, Seal Press, 141-157. p. 
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totta a saját webtanácsadó üzletét, amelynek célja, hogy támo
gassa és segítse azokat a nőket, akik a sikerért küzdenek.210 

A nők nem lehetnek teljesen nyugodtak egyes online környe
zetekben, még a viszonylag ártalmatlan helyeken sem, mint az 
alt.zines. Persze bárkit zaklathatnak, és férfiak, nők, gyerekek 
egyaránt eshetnek áldozatul, és követelhetnek áldozatokat, így 
ez minden bizonnyal nem kizárólag a nők problémája. Egy kör-
nyezetben, ahol a konfliktusok egykettőre kirobbanhatnak, ahol 

ahol ilyen könnyű félreérteni másokat, s ahol az inkognitó és a fizikai tá-
volság védelmet nyújt az ellentámadással szemben, nagyobb az 

online zaklatás esélye. A támadót is sokkal nehezebb kinyomozni, 
hiszen az emberek a hálón könnyen elrejthetik azonosságukat. 

Az online zaklatás és fenyegetés jogi oldala 

A zaklatás és a fenyegetés jogi meghatározása elég nehéz feladat 
már a való életben is, ám még nagyobb kihívás a kibertérben an
nak nemzetközi jellege és a rá jellemző bizonytalan törvénykezés 
miatt. Az Egyesült Államokban az 1. alkotmánykiegészítés a pol-
gároknak jelentős szabadságot biztosít abban, hogy mit mondhat
nak, írhatnak vagy ábrázolhatnak, ám ez a szabadság nem korlát
lan. Ezzel kapcsolatban a szövetségi törvény kimondja, hogy „Az, 
aki államok közötti vagy nemzetközi érintkezés során mást em
berrablás vagy testi sértés kilátásba helyezésével fenyeget, bírság
gal vagy öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújtandó." Más szóval, 
bizonyos közlések nem élvezik az 1. alkotmánykiegészítés által 
nyújtott védelmet. Némely bíróság mindamellett különösen óva
tosan kezeli a vádakat. Az Egyesült Államok kontra B. F. Jones-ügy 
ítélete így szól: „A törvénynek nem célja, hogy megbüntesse az 
összes be nem váltott fenyegetést, amelyről feltételezhető, hogy 
félelemkeltésre alkalmas. Komoly veszélye van ugyanis annak, 
hogy a nem közvetlen fenyegetés mértékét eltúlozzák."211 

2 1 0 Gornstein, L.: The digital Amazon. Utne Reader, 1998. július-augusztus, 
22. p. 

2 1 1 Hodges, M. W. és Worona, S. L.: The first amendment is cyberspace. 
Cause/Effect [Online]. (1997) Elérhető: http://www.cause.org/information-re-
sources/ir-library/html/cem9732.html [1998. május 20.]. 

275 

http://www.cause.org/information-re-


Bár sok anekdota szól online zaklatásról és fenyegetésről, az 
USA-ban mégis kevés ügy terelődött végül jogi útra. Az egyik fi
gyelemre méltó kivétel a robbantós Jake Baker esete volt, akinek 
több jutott 15 percnyi hírnévnél az internet világában. Baker, a 
Michigan Egyetem diákja az alt.sex.stories (alt.szex.tortenetek) 
hírcsoportba elküldött írásában érzékletesen beszámol egy lány 
- feltehetőleg egyik csoporttársa - megkínzásáról, megerőszako
lásáról és meggyilkolásáról. Az egyetem tisztviselői tudomást 
szereztek az esetről, és felfüggesztették, majd rendőrségi eljárást 
kezdeményeztek Baker ellen. 

Az ügyészség nyomozást indított az ügyben, s ennek során Baker 
és egy Arthur Gondának nevezett kanadai férfi között folyó leve
lezésre bukkant. A tucatnyi e-mailből kitűnt, hogy szerzőiket 
foglalkoztatja az emberkínzás, és valami erőszakos akcióra ké
szülnek, ami nem látszott holmi online képzelgésnek. Végül a 
szövetségi nyomozók úgy döntöttek, hogy a magánlevelek tartal
ma miatt emelnek vádat Baker ellen, nem a nyilvános Usenet 
küldemények miatt. Az ügyész, hogy megkísérelje bemutatni a 
„valódi fenyegetést", amint azt a törvények előírják, példákat 
idézett a levélből. Az egyik Gondának küldött levélben például 
Baker ezt írja: „Próbálok valami eldugott helyet találni. De Ann 
Arborban szinte csak az egyetem környékét ismerem. Nem aka
rok vért a szobámban, és kitaláltam egy remek módszert, hogy a 
kurvát elraboljuk. Ahogy már írtam, a szobám épp szemben van 
a lány fürdőszobájával. Késő éjszakáig várunk. Elkapjuk, amikor 
ki akarja nyitni az ajtót. Eszméletlenre verjük, és betesszük az 
egyik hordozható ruhásládába (elfelejtettem a nevét]. Vagy akár 
egy katonai zsákba. Aztán kiszaladunk vele a kocsihoz, és el
visszük... Mit szólsz hozzá?"212 

Az incidens nagy vitát váltott ki az egyetemen, és a vita villám
gyorsan terjedt az internet levelezési listáin és hírcsoportjain is. 
Az egyik PTISUUE nevű levelezési listán, ahol főként az angol 
nyelv és retorika oktatói kara és diákjai vettek részt, általában a 
szólásszabadságról, az igazságszolgáltatás megtévesztéséről, a sze
xuális zaklatásról és az adatvédelemről beszéltek. Az egyik hozzá-

2 1 2 United States of America, Plaintiff, v. Jake Baker and Arthur Gonda, 
Defendants (1995, június 21.). [Online]. Elérhető: http://www.vclip.org/chron/ 
news/jakebake.htm [1998. május 30.]. 
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szóló hangot is adott ellentmondásos érzéseinek, amihez hason
lót sokan éreztek a Baker-ügy kapcsán: „Végül is támogatom azt 
az elképzelést, hogy a nyelv szimbolikus cselekvés, és azt gondo
lom, hogy ez a történet valószínűleg komoly fenyegetést jelent a 
megnevezett lány számára, de nem vagyok biztos benne, hogy 
100 százalékig támogatom az állami vagy szövetségi hatóságokat, 
amelyek az ilyesfajta helyzeteket arra használják, hogy elkezd
jék/folytassák a Háló megregulázását."213 

Az eset indulatos vitákat gerjesztett az egyetemen kívül is: 
alt.jake-baker néven külön hírcsoport is alakult a megtárgyalásá
ra. A szólásszabadság korlátozását a legtöbb internethasználó me
reven elutasítja, de a Baker-ügy világosan rámutatott ezen állás
pont veszélyeire is. A vita aztán még zavarosabbá vált, amikor az 
újságok hírül adták, hogy Baker valódi neve Al-Khabaz. 

Végül a területi bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a 
feltárt bizonyítékok alapján nem történt valódi fenyegetés, és 
megszüntette az eljárást. Az egyik bíró megjegyezte, hogy Baker 
levele nem több „durva és ízléstelen leírásnál", és megrótta a szö
vetségi ügyészt a vádemelés miatt. A célok jóhiszeműségét elis
meri ugyan, de mint mondja: „nem vagyok biztos benne, hogy a 
célok jóhiszeműsége egyenlő a jogilag helyes eljárással, vagy akár 
a helyes ítélkezés gyakorlatával."214 

A Jake Baker-ügynek nem csak annyi a hozadéka, hogy hozzájá
rult az interneten megjelenő „fenyegetés" tényállásának ponto
sabb meghatározásához. A viták fényt derítettek saját értékeinkre, 
és a kifogásolható online tevékenységgel kapcsolatos vegyes érzel
meinkre is. Szenvedélyesen védelmezzük a szólásszabadság sért
hetetlenségét, azt is fel kell azonban ismernünk, hogy ennek sú
lyos költségei is vannak, amint Baker áldozatának, Jane Doe-nak 
esetében is láthattuk. 

2 1 3 Brooke, C: Posting to PTISSUES [online]. (1995. február 5.) Elérhető: 
http://www.uta.edu/english/V/JBakerl.html [1998. május 20.]. 

2 1 4 United States of America, Plaintiff, v. Jake Baker and Arthur Gonda, 
Defendants. [Online]. (1995. június 21.) Elérhető: http://www.vclip.org/chron/ 
news/jakebake.html [1998. május 30.]. 

http://www.vclip.org/chron/
http://www.uta
http://www.vclip.org/chron/


A Mr. Balfék-ügy 

A vegyes érzelmek és az a fajta konfliktus, amelyek a Jake Baker
ről szóló vitában megjelentek, felbukkantak egy korábbi incidens
ben is, bár ezt az ügyet internet bíróság „tárgyalta meg", az a virtuá
lis közösség, amelyben az eset megtörtént, s nem kormányzati es
küdtszék vagy bíróság.215 Az eset főhőse egy Mr. Balfék nevű 
MUD-szereplő a LambdaMOO-n, és a bűncselekmény kiber-
erőszak volt. Az egyik este Mr. Balfék, egy férfiküllemű, bohóc-
szerű szereplő, akinek leírása a nőkkel szemben szemérmetlen és 
visszataszító jelzőkkel volt teletűzdelve, egy zsúfolt nappali szo
bában időzött néhány másik játékossal. 10 óra körül egy progra
mozható eszközt, egy mágikus babát használva azt a látszatot 
keltette, mintha legba, az egyik áldozata, szexuális aktust mutatna 
be Balfék szórakoztatására a többiek előtt. Számítógépük képer
nyőjén a játékosok a nappali szobában látták legba előadását az ese
ményekről felfelé gördülni, és a mágikus baba úgy tüntette fel a 
dolgokat, mintha legba önszántából, saját maga írná be a szöveget. 
Mr. Balfék elhagyta a szobát, de folytatta támadását a Lambda-
palota másik helyéről, egy másik programozási trükköt használva, 
mintha egy másik játékos, Sztárénekes szexuális kapcsolatba bo
nyolódna másokkal, akik még mindig a szobában voltak. 

Az a két személy, akiknek legba és Sztárénekes valójában a sze
replőjük volt, úgy érezte, megbecstelenítették őket. A következő 
napon legba tulajdonosa, egy doktorandusz hallgató, nyilvánosan 
feljelentette Mr. Balféket a MOO társas ügyek levelezési listán, 
és azt követelte, hogy „varangyolják el", azaz zárják ki a játékból. 

A legtöbb játékos felháborodott a történteken, és együtt érzett 
az áldozatokkal. Nagy csoport gyűlt össze a MOO-n, hogy meg
beszéljék a teendőket. A vita kiterjedt sok kapcsolódó témára is a 
virtualitásról, szólásszabadságról, szexuális erőszakról és az igaz
ságos jogi eljárásról. Bár a csoport elítélte Mr. Balféket, a szólás
szabadság elve miatt többnyire vonakodtak jóváhagyni az elva-

2 1 5 Dibbeil, J.: A rape in cyberspace or how an evil clown, a Haitian trickster 
sprit, two wizards, and a cast of dozens turned a database into a society [Online]. 
(1993) Elérhető: ftp://ftp.lambda.moo.mud.org/pub/MOO/papersA^illageVoice. 
txt [1998. április 1.]. A cikk eredetileg a The Village Voice-ban jelent meg, 1993. 
december 21. 36-42. p. 
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rangyolását. A résztvevők, nem alakítottak ki közös álláspontot, 
és nem támogattak semmiféle akciót. Az egyik varázsló azonban 
elhatározta, hogy kézbe veszi a dolgokat, és aznap este, valamivel 
később végleg száműzte Mr. Balféket a MOO-adatbázisból. Bár a 
büntetést a legtöbben méltányosnak találták, azon felháborod
tak, hogy a varázsló megszegte a szavát, és beleavatkozott a játé
kosok belügyeibe. Amint azt a 6. fejezetben tárgyaltam, Pavel 
Curtis - noha később megváltoztatta álláspontját - épp akkori
ban jelentette be, hogy a varázslók többet nem hoznak ítéleteket 
a játékosok vitáiban, és ezt a szerepet teljes egészében a „közös
ségnek" kell magára vállalnia. 

Ha nehéz elképzelnünk - mert túl szürreális és különös, túl 
virtuális és távoli számunkra -, hogy mindennek bármiféle hatása 
legyen a játékosokra, akkor alábecsüljük annak erejét, ahogy so
kan bevonódnak a virtuális közösségekbe. Julina Dibbeil újságíró, 
aki először írta le az esetet Village Voice-ban, s aki újoncként je
len volt a MOO-gyűlésen, amikor az esetet megbeszélték, azt 
írja: „Míg korábban felfoghatatlannak tartottam, hogy vehetném 
komolyan a virtuális erőszakot, most azt volt nehéz megértenem, 
hogy is nem vettem komolyan korábban." 

A Mr. Balfék-ügy két áldozata kapott némi elégtételt az el
szenvedett sérelmekért, az esemény és utóhatása azonban nem 
zárult le megnyugtatóan a közösség számára. Az a szenvedély, 
amellyel internethasználóként a szólásszabadsághoz ragaszko
dunk - még az olyan helyen is, mint a Lambda, ahol ennek nincs 
is semmilyen jogalapja -, kellemetlen helyzetbe hozhat bennün
ket. Az elképzeléseinkért nagy árat fizetünk. Gyűlölködő cso
portok terjeszthetik nézeteiket, és szekták verbuválhatnak tago
kat online. A másik nagy ár, amit az online szabadságért fizetünk, 
az ellenségesebb környezet a nők számára. 

Nemi témák a vadnyugaton 

Gyakran tapasztalom, hogy az internetet az amerikai vadnyugat
hoz hasonlítják. A párhuzamot magam is használom. Elsőként 
férfiak és néhány kalandor nő kereste fel azt a vidéket - hogy föl
det szerezzenek, szerencsét próbáljanak, vagy hírnévre tegyenek 
szert. Kevesen voltak, még kevesebb törvénynek engedelmes-
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kedtek, és szinte senki nem volt, aki érvényt szerzett volna a tör
vényeknek. Nagyon veszélyes az úttörők közt járni, ám a kaland 
és a jutalom csábította őket. A nők eleinte kisebbséget alkottak, 
de amint többen lettek, jelenlétük meghozta a rendet is, egyre 
több virágos függöny jelent meg az ablakokban. Az internet tör
vényen kívüli és férfi uralta helyként indult, s még most is, hogy a 
városokat és üzleteket megépítettük, egyes jellegzetességei a vad
nyugatra emlékeztetnek. 

Mint minden hasonlat, ez is sántít, ha a felszín alá nézünk. A 
kibertér fizikailag nem veszélyes: a remek íráskészség, gyors gépel
ni tudás és a technikai felkészültség fontosabb benne, mint a nyers 
erő. Amikor azt látjuk a hirdetőtáblán, hogy www.pizzahut.com, 
tudjuk, hogy modern civilizációnk itt is megjelenik. Mégis, a vad
nyugat egyes tulajdonságai valamivel tovább fennmaradnak, s kö
zéjük tartoznak talán a merevebb nemi sztereotípiák is. Ez nem-
csak a nőkre vonatkozik, akiknek határozottabb hozzászólásai az 
internetes vitákban dühöt és haragot váltanak ki, hanem a férfi
akra is, akiktől elvárják a maszkulin sztereotípiák eljátszását a há
lón. Egyik férfi kollégám bevallotta, hogy szívesen használna több 
érzelmi kifejezést, emotikont vagy <mosolyt> a leveleiben és az 
online fórumok hozzászólásaiban. Ám azt mondja: „Lehet, hogy 
így kissé hidegnek tűnők online, de egyszerűen nem tehetem 
meg. Az fogják hinni, hogy nő vagyok." 

Egyre több nő lép be a kibertérbe, s amint a nemi arány kezd 
kiegyenlítődni, egyes itt leírt pszichológiai jelenségek bizonyára 
megváltoznak majd. Egy olyan fórumon, amelyben csak egy vagy 
két nő vesz részt, a férfiak úgy reagálnak rájuk, ahogy bármilyen 
kisebbségre reagálnának. A nézeteiket például nemük álláspont
jának tekintik, nem pedig egyéni tapasztalatnak. A nők viszont 
úgy viselkednek, ahogy a kisebbség szokott - erősen tudatában 
vannak annak, hogy hozzászólásukat egy „női résztvevő" üzeneté
nek tekintik, nem pedig egy „résztvevőének". Még így is változat
lan marad néhány olyan tényező, amely tartósítja a nemi sztereo
típiákat az interneten. 
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12. Egy jobb internetes világért 

A hálózat olyan hatalmas, és olyan gyorsan növekszik, hogy az 
egyes ember tapasztalata csak kis szelete lehet az egésznek. Ez 
az egyik oka, amiért ennyire elbűvöl bennünket: sohasem tudhat
juk, mire bukkanunk, amikor egy klikkeléssel új helyre indulunk. 
Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy sokféle vélemény jelent meg a 
hálónak az életünkben és a társadalomban általában betöltött ér
tékeiről. Mindannyian más internethelynek vagyunk részesei, és 
tapasztalataink különböző benyomásokat alakíthattak ki ben
nünk. 

Néhány hálóúttörő, mint a csillagászból lett „hackernyomo-
zó", Clifford Stoll kevés érdemleges dolgot talál az internet vir
tuális életében. A Silicon Snake Oil című könyvében Stoll ezt 
írja: "Valószerűtlen világ ez, az értéktelenség feloldható szövete. 
Míg az internet élénken hívogat, csábítóan villogtatva „a-tudás-
hatalom" ikont, ez a nem létező hely arra ösztönöz, hogy lemond
junk az időnkről. A virtuális valóság pusztán szegényes pótlék, 
ahol rengeteg a frusztráció, és ahol - az Oktatás és Haladás szent 
nevében - kérlelhetetlenül leértékelődnek az emberi kapcsola
tok fontos oldalai."216 

Stoll valószínűleg több internetes tevékenységet próbált ki, 
mint legtöbbünk, és számomra rokonszenves ez az álláspont -
különösen, mert az internet bizonyos jellegzetességei riasztó 
pszichológiai következményekkel járnak. Mint említettem, 
egyes kutatások szerint az intenzívebb internethasználat elmagá-
nyosít, és a háló valóban időt vesz el más társas tevékenységektől. 

2 1 6 Stoll, C: Silicon snake oil. New York, 1995, Anchor Books. 
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„Üres világ ez, melegség és emberi kedvesség nélkül" - írja Stoll 
és azt javasolja, hagyjunk fel a háló a túlzott használatával, és él
jünk inkább valódi életet. 

A kutatás azonban azt is sugallja, hogy más jellegzetességek és 
más internetkörnyezetek az ellenkező hatással járnak. Bárki, aki
nek szüksége van segítségre, beugorhat egy online segítő csoport
ba, ahol valószínűleg bámulatba ejti az idegenek melegsége és 
emberi kedvessége. Bár megkérdőjelezhetjük ezen kedvességek
nek „valódiságát", mégis, az emberek elköteleződnek, és kapcso
latokat létesítenek - amire egyébként nem volna lehetőségük -, 
amelyek nyilvánvalóan nagyon fontosak számukra. A háló egyes 
jellegzetességei, látszólag ellentmondásos módon, melegséget és 
nyitottságot váltanak ki, és a félénkek kimásznak csigaházukból. 

A technikai meghatározottság újragondolása 

Ha van érdemleges élet a hálón, annak mi is részesei vagyunk, rá
adásul irányíthatjuk ezt a technológiát, és azt, hogy mi történik 
benne. Mégis, mennyire tudják a hétköznapi internethasználók 
valóban befolyásolni az internet technológiai lavináját, amely 
maga alá temetheti őket? A történészek sok éven át vitatkoztak a 
társadalom technológiai meghatározottságáról. Mennyire vezér
lik az olyan technikai újítások, mint az internet, a társadalom tör
ténetét, ha egyszer befolyásra tesznek szert? Kari Marx szerint 
például a kézi malom a feudális úrnak szolgáltatott ki bennünket, 
míg a gőzmalom az ipari tőkésnek, és azt sugallja, hogy még min
dig úrként és szolgaként élnénk, ha ezek az újítások nem szület
tek volna meg. De persze megszülettek, és nyomukban drámai 
társadalmi változások jártak. Miután a technológia lehetővé tette 
a tömegtermelést, a gazdasági élet és vele együtt a társadalmi 
szerkezet is megváltozott. Az értékeinket és a hitünket ugyan
csak mélyen befolyásolják a technológiai újítások. A gépfegyver 
megjelenése például az első világháborúban megváltoztatta azt az 
elképzelésünket, hogy valójában mit jelent katonának lenni. 

Más nézetek szerint viszont a technikai újítások inkább hatá
sok, semmint okok. A társadalmi és kulturális erők építik fel és 
készítik elő a terepet a technikai áttörésekre, talán azáltal, hogy 
az emberi energiát és tőkét az aktuális problémák megoldása felé 
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irányítják. A Jeopardy tévéműsorban egy „válaszra" kell a megfe
lelő kérdést megtalálni: „1895-ben, amikor feltalálta a rádiót, a 
vezeték nélküli kommunikáció új korszakát indította el." Itt a „Ki 
volt Guglielmo Marconi?" - kérdés pontot érne, de gondoljunk 
csak bármelyik technológiára a környezetünkben, amelynek fel
találójára nem is emlékszünk. Ez részben azért van, mert nem 
egyetlen ember hoz létre valamit: a társas erők sok embert von
zanak, hogy egy problémán gondolkodjanak, és megoldásra jussa
nak. Minél több ember dolgozik egy technikai problémán, annál 
valószínűbb, hogy valaki „feltalál" egy megoldást. Ez néha világo
san látható, például amikor az 1960-as években az Egyesült Álla
mok és a Szovjetunió konfliktusa hatalmas kiadásokhoz és egy
ben sok új űrkutatással kapcsolatos technológiai eredményhez 
vezetett mindkét országban. Az alapul szolgáló társas erők időn
ként nem olyan nyilvánvalók, de léteznek, és világosan összefo
nódnak bármilyen technológiai újítás széles körű bevezetésekor. 

A technológiai újítások azonban okai és egyben hatásai is lehet
nek egy társadalmi változásnak, és jellegük befolyásolhatja azt, 
hogyan hat oda és vissza a két tényező. Robert L. Heilbroner köz
gazdász, akit az első fejezetben már említettem, azt állítja, hogy 
sokkal több meghatározottság létezik a szabadon működő kapita
lizmusban, mint a szocializmusban, mert nincsenek központi in
tézmények, amelyek arányítják vagy vezérlik a megjelenő tech
nológiákat. 

Thomas Hughes megalkotta a technológiai lendület kifejezést, 
hogy világossá tegye, hogy életciklusuk egy bizonyos pontján 
egyes technológiák milyen hatalmas erejűek a társadalmi változá
sok működtetésében: „Egy technológiai rendszer lehet ok és oko
zat is; alakíthatja a társadalmat, és a társadalom is alakíthatja őt. 
Amint nagyobbá és bonyolultabbá válnak, a rendszerek egyre in
kább alakítják a társadalmat, míg az nem tudja alakítani a techno
lógiát. [...] A társadalmi konstruktivisták segítenek megérteni a 
fiatal rendszereket, a technikai meghatározottság képviselői pe
dig ismerik az érett technológiákat."217 

2 1 7 Hughes, T. R: Technological momentum. In Smith, M. R. és Marx, L. 
(szerk.): Does technology drive history? Cambridge, MA, 1994, The MIT Press, 
101-114. p. 
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Az internet valahol a két véglet, a technológiai meghatározott
ság és a társadalmi konstrukció között foglal helyet. A gyökerei az 
akadémiai és kutatóintézetekben erednek, ám mára már jócskán 
túlnőtt a korai alapítókon, és szinte mindenféle emberi tevékeny
ségbe beágyazódott. Bár egyes problémák továbbra is jelen van
nak, a legtöbb internetes közösség elutasítja, hogy a rendszer 
gyámkodjon az internettartalom és -tevékenység felett, és úgy 
vélik, a kormányzatnak ki kell maradnia a tartalomszabályozás 
ügyéből. A korát tekintve a háló pszichológiai értelemben vegyes 
képződmény. Egyes terek, mint az e-mail, túl vannak a serdülő
koron, míg mások még újszülöttek. Összességében azonban tá
volról sem érett technológia még, s ami ma csúcstechnológiájú 
webhelynek látszik, egy évtizeden belül eltűnhet, mint a feke
te-fehér filmek a moziból. Az új tényezők hozzáadódnak a még 
alakuló internethez, amely nem stabil, társadalmi erőktől védett 
intézmény. Más szóval az időzítés és a politikai környezet kedve
ző az internet fejlődésének szempontjából. 

Tökéletes hely az összeesküvésre 

Amikor a levélírók többsége a „hatalommal ruház fel" kifejezést 
használja az internettel kapcsolatban, arra utalnak, hogy a tech
nológia lehetőségei a hatalom körül mozognak. Például Esther 
Dyson, az Elektronikus Határ Alapítvány egyik kezdeményezője 
ezt írja: „Érdemes hangsúlyozni, hogy bár a háló nem használható 
jóra vagy rosszra (mint a legtöbb hatékony eszköz), mégis aszim
metrikus olyan értelemben, hogy erőt ad az erőtleneknek. Vagyis 
aláássa a központi hatalmat, akár jó, akár rossz, és segít a szétfor
gácsolt erőknek együttesen cselekedni, akár jók, akár rosszak. 
Más szóval az internet gyenge eszköz a propagandára, de tökéle
tes az összeesküvésre."218 

Internethasználóként mindannyian részei vagyunk a „szétfor
gácsolt erőnek" és „összeesküvésnek", s ha elő akarjuk mozdítani 
a jót, és megakadályozni a rosszat, jól tesszük, ha először a saját 
viselkedésünket vizsgáljuk meg. Jelentékeny kutatási anyagon 

2 1 8 Dyson, E. (1997). Release 2.0: A design for living in the digitalage. New 
York, Broadway Books. 
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mutattam be, hogy az internet sajátos jellemzői milyen sokféle
képp segíthetik, a legjobb vagy a legrosszabb, a legunalmasabb 
vagy a legjellemzőbb oldalunk megmutatását. Nem válunk új fajjá, 
amikor a kibertérre csatlakozunk, de a pszichológiai tényezők, 
amelyek a viselkedésünket a való életben befolyásolják, másként 
működnek online, mert másmilyen a környezet, ahová belépünk. 
Minél többet tudunk a környezetről és ennek hatásairól, annál 
jobb esélyünk van rá, hogy saját hozzájárulásunkkal valamelyest 
javítsunk rajta. 

Nincs pontokba szedett listám, egyfajta „10 lehetőség, hogy az 
internetet alkalmasabb hellyé tegyük az emberi élet számára". Az 
emberi viselkedés túl bonyolult egy ilyen tömör felsoroláshoz, s 
túl tág a tapasztalatok tartománya is, amelyeket az internet kü
lönböző zugaiban barangolva gyűjtünk. Mégis, ebben a könyvben 
láthattunk kutatásokat, amelyek megmutatták, hogyan hat ránk 
a háló, s viselkedésünknek hogyan lehetnek pozitív vagy negatív 
következményei társainkra. Bizonyos témák különösen fontosak 
az internethasználók számára a „hatalommal ruház fel" lehetősé
ge miatt. Az első téma a vita a vitáról, vagy más néven: 

A metavita 

Képzeljük el, hogy feliratkozunk egy természetgyógyászatról szó
ló levelezőlistára, amelyen a hátfájásra használatos glukozaminról 
szeretnénk tapasztalatokat hallani. Olvasunk néhány egyéb té
májú levelet, és elküldjük első hozzászólásunkat, melyben meg
említjük a márka nevét, forrását, az árát, és megkérdezzük, hogy 
kipróbálta-e már valaki. A következő napon az egyik résztvevő 
nyilvánosan megbírál bennünket, hogy rosszul álcázva kereskedni 
akarunk a listán, és közli, hogy a kéretlen reklám elfogadhatatlan 
ezen a fórumon. Egy másik levélíró azon viccelődik, hogy az 
újoncok sohasem olvassák el a vitacsoport szabályait. Egy har
madik magánlevelet küld, amelyben bemutatkozik, és elmeséli 
tapasztalatait a glukozaminnal kapcsolatban, amelyet ízületi 
gyulladásra használt. A levélhez utóiratot csatol: „Egyébként, a 
csoportban jobb nem említeni márkaneveket, mert ingyenes 
reklámnak vélik. Azt hihetik, hogy kereskedő vagy hasonló az il
lető." 
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A márkanév említésével akaratunkon kívül megsértettük a 
csoportnormákat. Mindhárman, akik a támadásra reagáltak, kü
lönböző stratégiát használtak, amivel különböző pszichológiai ha
tást keltettek. Az első agresszívan nekünk támadt, ami könnyen 
válthat ki gúnyos ellenválaszt részünkről. Úgy érezhetjük, hogy 
igazságtalanul vádol bennünket, s nehéz ellenállni a kísértésnek, 
hogy ne csapjunk vissza a nyilvános fórumon. Ha túl félénkek va
gyunk, hogy ezt megtegyük, valószínűleg rossz szájízzel otthagy
juk a csoportot, s azt gondoljuk, hogy minden internethasználó 
gonosz. Nem kell sok hasonló tapasztalat, hogy negatív benyomá
sunk keletkezzék: arra a következtetésre juthatunk, hogy igen, 
találtunk életet a hálón, de az elég ellenszenves, embertelen és 
öntelt. 

A második levélíró gyengéden csúfolódott az újoncokon általá
ban, de közvetve ő is kritizált minket. Egy efféle üzenet pszicholó
giai sugallata az, hogy hangsúlyozza és megszilárdítja a küldő státu
sát, mint türelmes, ám felsőbbrendű internetveteránét, mindezt 
olyan stratégiával, ami felnagyítja a küldő énjét a címzett rovására. 

A harmadik személy válaszolt a kérdésünkre, vagyis figyelem
be vette valódi problémánkat, továbbá hasonló érdeklődési kör
rel rendelkezik - ez két jelentős társas jutalom. Ugyancsak böl
csen a személyes, nem pedig a nyilvános figyelmeztetést válasz
totta, hiszen tudja, milyen megalázó és kihívó lehet a nyilvános 
kritika, különösen egy új ember számára a csoportban. A legjob
bat feltételezte rólunk: nem rafinált kereskedők vagyunk, csak 
hibát követtünk el - mindez barátságossá teszi őt a szemünkben. 
Támogatásával a csoportban maradhatunk, és vele együtt neve
tünk magánlevelezésünkben azon, hogy némelyik listatag milyen 
elképzeléseket ír le a fórumon. Ketten összeesküdvén kigondol
hatunk valami megfelelő gyógyteát, amit használhatunk - esetleg 
egy kis virtuális kamillát. 

Az internetes viták meglepően nagy aránya áll metavitákból, 
amelyben az emberek hátrébb lépnek, és eltöprengnek magának 
a vitának a természetén. A természetgyógyászatra vonatkozó kér
désünkre adott mindhárom válasz tartalmazta a metavita eleme
it, mert a kapcsolat szabályaira és megállapodásaira vonatkoztak 
- mi helyes és mi nem a csoportvitában. Ez ritkább a való élet béli 
helyzetekben, mert a normák és az elvárások általában stabilab
bak és átláthatóbbak mint az interneten. 
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Érdemes még néhány percet a „meta-metavitával" eltölte
nünk. Ez valami pszicho-lufiként hangozhat, de egyszerűen azt 
értem rajta, hogy a metaviták hangvételének és stílusának fontos 
pszichológiai hatása lehet. A fenti három különböző megközelí
tés például világosan mutatja, hogy meglepően különféle hatása 
lehet annak, hogyan kezelik az emberek a metavitákat. 

Egy másik példa a metavitára a WMLST-L levelezési lista előző 
fejezetben tárgyalt vitája a férfiak irodalomkurzusáról. Az egyik 
nő megjegyezte: ,Van egy mintázat a férfiak férfiaknak adott vála
szában, és a férfiak nőknek adott válaszának hiányában." Itt ismét 
nem a témáról beszélnek, hanem a beszélgetés stílusáról. A nők 
rámutattak, hogy a stílus maga jelezte a megkülönböztetést. 

Egy másik gyakori téma a metavitákban azt firtatja, mit tarta
nak a lista témáján kívül eső üzenetnek. Láttam napokon keresz
tül folyó hasonló vitákat: néhány ártalmatlan küldemény komoly 
feszültséget válthat ki a csoportban. Egy ilyen metavitát kiváltó 
üzenet például egyszerűen megemlítette az időjárást Seattle-
ben. Ingerülten azt válaszolták neki, hogy „elárasztja a listát a 
tárgyhoz nem tartozó üzenetekkel". A vita folytatódott, amikor 
valaki azt írta: „Egy kis barátságos tréfa senkinek sem árt". A kö
vetkező már személyeskedőbb hangot ütött meg, utalva arra, 
hogy „az a goromba, aki azt hiszi, hogy a törlésgomb megnyomása 
túl fárasztó gyakorlat". 

Óvatosnak kell lennünk a metavitákban az interneten, különö
sen, ha nyilvánosak és kritikus megjegyzéseket tartalmaznak, 
mert igen gyakran átcsaphatnak neheztelésbe. Pozitív oldalról a 
metavitát arra használhatjuk, hogy kialakuljon a csoportmeg
egyezés a szabályokat illetően. Mivel pedig a történések legtöbb
je dokumentálva van, időnként számszerűen elemezhetjük a 
mintázatokat, hogy sztereotipikus ferdítéseinket helyre tegyük. 
Könnyű például ténylegesen megszámolni, hány válasz érkezett 
nőktől, és hány férfiaktól, megerősítve vagy cáfolva azt a benyo
mást, hogy a férfiak figyelmen kívül hagyják-e a nőket, avagy for
dítva. 

A negatív oldalon a metavita feszültséget teremthet, amely az 
összhang hiányához és a csoport felbomlásához vezethet. A cso
portpolarizáció jelensége vonatkoztatható a metavitára éppúgy, 
mint a vitára magára. Abban a vitában, miszerint helyes volt-e 
vagy sem leírni a seatle-i időjárást, az emberek az egyik vagy a 
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másik oldalra álltak, és sok napba telt, amíg a dolgok visszatértek 
az eredeti kerékvágásba. A metavitákra szükség van, mivel azon
ban az internet lebont bizonyos kommunikációs formákat, ame
lyek lágyítják az üzenet élét, néha olyan leereszkedően hangoz
hatnak, mint hogy „Ne beszélj teli szájjal", vagy olyan agresszí
van, mint „Nem tetszett, amit mondtál, öreg. Fogd be és ülj lel" 

Névtelenség és felelősségre vonhatóság 

Az internetes környezetet átszövi a névtelenség és a felelősségre 
vonhatóság hiánya. Az emberek nagyon gátlástalanul tudnak vi
selkedni, amennyiben úgy vélik, hogy nem lehet tudni, kik is ők 
valójában. Azokban a környezetekben, amelyekben ezt valami
lyen mértékben biztosítják, elengedjük magunkat pozitív és ne
gatív értelemben egyaránt. 

Eltekintve a bűncselekményektől, miért akarnánk névtelensé
get a hálón? Pozitív oldalról tudjuk, hogy a feltárulkozás könnyebb 
névtelen környezetben, és ez különösen fontos az online terápiá
ban és a segítő csoportokban. John Grahol pszichológus, aki a ki
terjedt Mental Health Net (Mentális Egészség Háló) webhelyet 
irányítja, világosan kifejti ezt a webhelynek a személyes adatok 
védelmét leíró oldalain: „Tiszteletben tartjuk a névtelenség jogát 
a hálón, és nem teszünk kísérletet arra, hogy ellenőrizzük bárki
nek is a való életbeli azonosságát. [...] Hiszünk abban, hogy min
denkinek joga van névtelennek maradni, ha úgy döntött. A legna
gyobb mértékben támogatni fogjuk az egyénnek ezt a jogát 
webközösségünk látogatásakor, amennyire ez technikailag és er
kölcsileg lehetséges."219 

Az emberek azért is szeretnek névtelenek maradni, hogy han
got adjanak panaszaiknak, kipróbáljanak különös ötleteket és 
identitásokat, kérdéseket tegyenek fel, ami felfedi tudatlanságu
kat, vagy olyan viselkedést vegyenek fel, amelyről jobb, ha mások 
nem tudnak. A politikai küzdőtéren a névtelenség mindig kincset 
érő áru volt, mert a kormányzatnak sokkal nagyobb a hatalma, 

2 1 9 Grohol, J. M.: Anonymity online: Mental Health Net's policies. [Online] 
Mental Health Net. Elérhető: http://www.cmhc.com/archives/editor26.htm 
[1997, December 1.]. 
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mint az egyénnek. Például névtelenül szavazunk, és az elnyomó 
országokban az emberek az online névtelenség elvesztését életve
szélyesnek találhatják. Egy híresség használhat becenevet és név
telen e-mailcímet, hogy internetes fórumokon vegyen részt anél
kül, hogy zsivaj támadna körülötte. Talán az egyik szereplő a 
MUD-on vagy az egyik online segítő csoportban egy híres politi
kus, aki napszemüveget és parókát öltött - internetstílusban. A 
Tudományos Fejlődés Amerikai Társasága 1997-es konferenciája 
az online névtelenségét tárgyalta, és a résztvevők általában arra a 
következtetésre jutottak, hogy nem szükségszerűen rossz dolog, 
és a kormányzatnak nem kellene korlátoznia vagy megszüntetnie 
ezt. Azt azonban senki sem tagadja, hogy az online névtelenség
nek van rosszabb oldala is, és felszínre hozhat zavaró viselkedés
formákat is. 

A San Franciscóban alapított WELL nevű szolgáltatáson példá
ul az előfizetők egy csoportja névtelen konferenciát szervezett, 
ahol nem lehetett azonosítani a személyeket. Az eredmény meg
döbbentő volt. Talán csak játékból, a résztvevők történeteket 
kezdtek mesélni egymásról, egymást támadták, és úgy viselked
tek, mintha a másik helyében lennének. A támadások és az ellen
támadások tökéletesen elfogadhatók a nem névtelen konferenci
ákon, de korántsem elfogadhatók, ha aláírás nélküli és hamisított 
levelekben jelennek meg. A feliratkozottak mindössze két hét 
után arra kérték a vezetőket, zárják be a konferenciát, mert a 
helyzet teljesen elvadult. A WELL alapító atyja, Stewart Brand 
azt mondta: „Az áldozat a bizalom volt. Könnyű elpusztítani, ám 
nehéz újra megteremteni."220 

Valójában mennyire névtelen az ember, amikor bejelentkezik a 
hálóra? Ez eltérhet a különböző internetes környezetekben, és 
folyamatosan változik, amint új szoftvereket fejlesztenek ki a 
forgalom és címek követésére. Egy bankár mesélte, hogy amikor 
fiatalabb volt, szeretett cikkeket küldeni egyes vadabb Usenet 
hírcsoportokra, ám azonnal abbahagyta, amikor megtudta, hogy 
a Usenet csoportot archiválják, és a kereső motorok képesek a 
küldeményeket kulcsszó alapján megtalálni. Az egyik kulcsszó, 
amit használhatnak, a szerző e-mailcíme. Ez azt jelenti, hogy bár-

2 2 0 Brand Stewart e-mailje Esther Dysohnak. Idézi Dyson, E.: Release 2.0: 
A design for living in the digital age. New York, 1997, Broadway Books. 
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ki - beleértve munkaadóját és ügyfeleit is - olvashatja eldugott 
írásait, ha tudják, hol kell keresniük. Vigyázott, hogy ne használja 
a munkahelyi e-mailcímét, de nem tett különös óvintézkedése
ket a személyes e-mailcímének eltitkolására azok előtt, akik is
merték a való életben. Ez csak becenév volt, de sokan ismerték. 

Az olyan eszközökkel kapcsolatban, mint a Usenet kereső mo
tor, az emberek nagyobb névtelenséget kívánnak, mert online 
szavaik egy könnyen kereshető adatbázis részévé válnak, s az utó
dok számára ez örökké elérhető. A bankár például azt gondolta a 
hírcsoportról, hogy élénk és heves vita folyik idegenek között, s 
az üzenetek egy idő után eltűnnek, amint a rendszergazdának na
gyobb lemezterületre van szüksége. A hírcsoportok valóban 
ilyennek látszanak, de a másolatok az interneten tárolódnak, és 
mindenki kereshet bennük, amíg ott vannak.221 

Ironikus módon ez az online-névtelenség nagy részt éppen 
azon a hitünkön alapul, hogy a tároló szervezet - bárki legyen is az -
rendelkezik a szükséges információval ahhoz, hogy összekösse a 
becenevet valami konkrétabb és azonosíthatóbb dologgal, mint 
például a valódi e-mail cím, vagy a valódi név. Ezek a „szerveze
tek" lehetnek hatalmas internetszolgáltatók, de akár néhány főis
kolai hallgató is, akik MUD-ot futtatnak az otthoni PC-jükön. 
Néha bonyolult jogi és erkölcsi problémákba ütközhetnek, ami
kor nehézségek jelennek meg. Például az egyik névtelen e-mail
szolgáltató cég operátora kapott egy faxot, amelyben az ausztriai 
országos rendőrfőkapitányság azt kérte tőle, fedje fel az egyik fel
használó azonosságát, aki náci propagandát terjesztett. Úgy gon
dolták, az elkövető Ausztriában él, ahol ez a tevékenység illegális
nak minősül, a szolgáltató székhelye azonban az Egyesült Államok
ban volt. Lance Cotrell, az e-mailszolgáltatás operátora azt vála
szolta, hogy csak bírósági végzés alapján fedheti fel az adatokat.222 

Pszichológiai szempontból az online névtelenség kétélű kard, 
és sokan eltökélten tiltakoznak ellene az interneten. Megértem 

2 2 1 Ez lenyűgöző kincsvadászattá vált például a Mennyek kapuja tömeges ön
gyilkossága után. Usenet használók az archívumban kerestek küldeményeket, 
amelyek a kultusz tagjaitól származhattak, és találtak néhányat, ami online tobor
zásnak látszott. 

2 2 2 McCullagh, D.: Anonymity at any cost. The netly news. [Online] (1997) 
Elérhető: http://cgi.pathfinder.com/netly/opinion/), 1042,1594,00.html [1997. 
november 24.]. 
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az aggodalmaikat, bár azt is látom, hogy a névtelenség az „alapér
telmezett beállítás" sok más kommunikációs médiumban is, 
mint például a csigapostánál és a telefonnál. Nem kell aláírnunk a 
nevünket vagy megmondanunk, kik vagyunk. Az olyan erőfeszí
tések, mint a hívó számának azonosítása, találkozik olyan igé
nyekkel, amelyek megakadályozzák a hívószám-kijelzést, ha a 
hívó úgy szeretné. A névtelenség nem azonos az adatvédelem
mel, bár kapcsolatban állnak egymással. Az utóbbi mindig is fő 
gondjuk volt az internethasználóknak. Egy feltevés szerint azok, 
akik ezekre a kérdőívekre válaszolnak, azért keverik össze a két 
fogalmat, mert ezzel valójában azt jelzik, hogy kézben szeretnék 
tartani, mit tudhassanak meg róluk mások. Néha - bármilyen ok
nál fogva - névtelennek szeretnék tudni a kommunikációjukat. 
És azt is szeretnék, hogy a bizalmasnak tekintett információk, 
amilyen két ember levelezése vagy a személyes feljegyzések, tit
kosak legyenek. 

Ha felismerjük, hogyan hat a névtelenség a viselkedésünkre, 
amint azt sok példában már megvitattuk ebben a könyvben, re
mek lehetőségünk nyílik arra, hogy a negatív hatásokat megszelí
dítsük, és a pozitív hatások előnyeit továbbra is élvezhessük. 
Ugyancsak feltűnő például, amikor valaki névtelenül jelenik meg 
egy olyan vitafórumon, ahol a többiek megnevezik magukat. 
Ezen a ponton talán szívesen metavitába kezdenénk, hogy meg
vizsgáljuk a névtelenség mellett és ellen szóló érveket a csoport
tal, felvetve a bizalom kritikus kérdését az online közösségekben. 

Az elektronikus közlegelők tragédiája 

A bizalom az online viselkedés egy másik aspektusában is meg
nyilvánul - olyan társas dilemmákban, amit a közlegelők tragédi
ájának hívnak. Ez a társas dilemma akkor jelentkezik, amikor a 
választott lehetőség egyénileg hasznos, ám az, ha a közösségben 
mindenki ugyanazt a döntést hozza, katasztrófához vezethet. Is
meretes a fogolydilemma: egy bűntény két gyanúsítottját letar
tóztatják, és a rendőrség külön-külön hallgatja ki őket. Mindket
tejüknek ugyanazt a lehetőséget adják: vallják be bűnüket, és ez
zel árulják el a partnerüket, vagy tagadják a vádakat. A dilemma 
azért jelenik meg, mert mindkét fogoly esetében az eredmény a 
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másik választásától is függ. Ha csak az egyik vall, ő mentességet 
kap, míg a másik, aki határozottan kitart ártatlansága mellett 
maximális büntetést. Ha mindketten vallanak, közepes bünte
tést kapnak. Ha pedig bízva egymásban mindketten kitartanak 
és tagadják a vádakat, mindketten enyhe büntetést kapnak. Saj
nos a bizalom ritka portéka ezekben a játszmákban, s a legtöbben 
partnerük ellen vallanak, mert ez a lehetőség a legnyereségesebb 
az egyén számára. Matematikailag jobb lenne mindkettejüknek, 
ha megbíznának egymásban, ám általában nem ez történik. 

Garrett Hardin közgazdász rámutatott egy ezzel kapcsolatos 
társas dilemmára, amely különösen témába vágó az internet pszi
chológiája szempontjából.223 A régi angol városokban a gazdák ki
hajthatták jószágaikat az úgynevezett közlegelőre, melyet - egy-
fajta járulékos kiegészítésként - a saját földjük mellett használ
hattak. Ha mindenki önuralmat tanúsított, és a forrásokat taka
rékosan használta, a fű újranőtt, és zöldelltek a közlegelők. Ha 
azonban egy család hagyta, hogy a tehenei lelegeljék a mezőt, és a 
többiek is követték példáját, a közlegelők elpusztultak. Az egyes 
családok azt gondolhatják, hogy egy-két további nap nem okoz
hat kárt, és valószínűleg igazuk is van. A dilemma akkor jelenik 
meg, ha minden család így okoskodik. A közlegelők tragédiája 
megtörténhet bármilyen korlátozott erőforrással, amelyet embe
rek egy nagyobb csoportja közösen használ: az óceánokkal, a leve
gőminőséggel, a fűtőolajjal vagy az élelemmel. Mindez kockázat 
az internet számára is. 

Az internet korlátozott sávszélessége az egyik ilyen erőforrás, 
és sok ember, átalánydíjas korlátlan hozzáféréssel felszerelve, 
olyan döntést hoz a használatról, ami egyénileg hasznos, ám kö
zösségileg katasztrofális lehet. Hatalmas fájlokat és grafikákat, 
zenéket, videókat és szoftvereket töltenek le, és adnak tovább 
csúcsidőben, amikor kimennek ebédelni, és a modemjüket ott
hagyják zümmögni. A jogdíjas zenék illegális cseréje lett az egyik 
fő oka a szabad sávszélesség csökkenésének. Manapság csak bera
kunk egy CD-t a CD-ROM-meghajtónkba, lefuttatunk egy szoft
vert, amely ezt átalakítja, és beugrunk egy csevegőcsatornába, 
hogy elcseréljük az új anyagokat. A kalózhelyek pedig tele vannak 

2 2 3 Hardin, G.: The tragedy of the commons. Science, 162 (1968) 1243-
1248. p. 
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'eltört és illegális szoftverekkel, amelyeket azok, akik tudják, 
hol találják meg, ingyen letölthetnek. A felduzzasztott kifejezés 
sok mai szoftverre érvényes, és az interneten keresztül az átvitel 
akár órákat vehet igénybe. A közlegelők tragédiájának lehetősége 
nem múlik el egészen a nagy sávszélességű szolgáltatások széles
körűvé válásával, vagy az internet 2. megjelenésével. A kábelek 
nagyobbak lesznek ugyan, de az alkalmazások, amelyeket rajtuk 
keresztül át akarunk vinni, ugyancsak megnőnek. Lesznek mozik, 
interaktív videók, nagy felbontású grafikák és persze egyre na
gyobb szoftverek, amelyek mindig megpróbálják szétfeszíteni a 
sávszélesség lehetőségeit. A hosszú várakozások frusztrációja jó 
ideig fennállhat, legalábbis az átalánydíjas ármodell esetében. 

Az internet sebezhető egy másik, hasonló típusú tragédia lehe
tősége miatt is, amely kevésbé kézenfekvő, ám pszichológiai 
szempontból kockázatosabb. Ez a bizalommal és az egyéni válasz
tásokkal kapcsolatos, amelyekkel az emberek rászednek másokat 
az online világban. Itt nem a játékokról beszélek, amelyekről 
mindenki tudja, hogy nem kell komolyan venni őket. A közmeg
egyezésen alapuló jelmezbál pszichológiai értelemben eléggé kü
lönbözik az online megtévesztéstől, amelyben az egyik fél megbí
zik a másikban, míg a másik megtéveszti őt. 

Emlékezzünk a pszichiáterre, aki rokkant nőnek adta ki magát 
online, és bizalmas kapcsolatokat alakított ki más nőkkel, akik a 
csapdájába estek. Egyénileg azok, akik megtévesztenek másokat, 
azzal igazolhatják tettüket, hogy ez igen értékes a feltárulkozás és 
a tanulás szempontjából. Nem kétséges, hogy gyakran valóban az 
lehet. Nagyon tanulságos első kézből megtudni, hogyan reagál
nak mások, amikor megváltoztatjuk a nemüket, a rasszunkat, a 
korunkat vagy bármely más jellemzőnket. Mégis, a klasszikus tár
sas dilemma továbbra is létezik, mert minél többen választják ezt 
az egyénileg hasznos lehetőséget, annál inkább kockáztatjuk az 
online bizalom érzését, amely alapvető az életteli virtuális közös
ségek megalapításakor. Nem kell sok negatív tapasztalat ahhoz, 
hogy miután rászedtek bennünket, örökre kétkedők legyünk 
online társainkkal szemben. 
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Bizalom és az e-kereskedelem kezdetei 

Még az óvatos elemzők is az elektronikus kereskedelem robba
násszerű elterjedését jósolják az interneten, ám még mindig sok 
tanulnivalónk van, hogyan alakítsuk ki a vásárló és az eladó közöt
ti bizalom kritikus összetevőit. Az online vásárlás és rendelés sok 
okból hatalmas lehetőséget kínál, nem utolsósorban azáltal, hogy 
képes a szolgáltatásokat kiterjeszteni a globális piacra a nap 24 
órájában. Ám még mielőtt a cégek elkezdték volna kiépíteni ala
poson kidolgozott webhelyeiket bevásárló kocsijaikkal és keres
hető katalógusaikkal, már fellendülőben volt a kezdeti e-kereske
delem az emberek közt, akik egymással online fórumokon és 
csevegőszobákban találkoztak. Bár van jogi eszközünk, hogy pa
naszt tegyünk a cégek és a fogyasztók közti tranzakciókra, mégis 
sokkal sebezhetőbbek vagyunk a csalások miatt ezekben a kezde
ti tranzakciókban. 1998-ban megöltek egy főiskolai hallgatót, aki 
egy CB rádió 27 éves tulajdonosának adta ki magát, és rászedte a 
vásárlót. Miután nem küldte el az ígért készüléket, bombát tar
talmazó postai küldeményt kapott.224 

A bizalom kérdését kezelő stratégiák, amelyek ebben a kör
nyezetben kialakulnak, lenyűgözőek ugyan, ám mindeddig egyik 
sem volt teljesen sikeres. Például az eBay nevű online aukciós 
ház, amelyet egy korábbi fejezetben már említettem, olyan rend-
szereket alakít ki, amelyek a közösség „önigazgatási" oldalát tá
mogatják. A bizalom kiépítésének elősegítésére kifejlesztettek 
egy elektronikus visszajelző adatbázist, hogy a vásárlók és eladók 
könnyebben megítélhessék partnereik szavahihetőségét és hírne
vét. Minden regisztrált felhasználó küldhet pozitív, semleges 
vagy negatív megjegyzést bármely másik felhasználóról, és az, aki 
egy üzletet fontolgat, ellenőrizheti ezeket, hogy lássa, más eBay-
használók megbízhatónak tartják-e az illetőt. Persze ez a rendszer 
sem tökéletes, és a felhasználók eláraszthatják az adatbázist pozi
tív megjegyzésekkel a barátjukról, hogy emeljék a hírnevét. Leg
utóbb azonban a cég csavart egyet a szoftver működésén: a nega
tív megjegyzéseket konkrét üzleti számmal kell összekapcsolni, 
úgyhogy rossz hírnév keltését ezáltal megnehezítették. 

2 2 4 Kersner, S.: Murder by internet. Wired, 1998. december, 2]0-216ff. 
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A cég vezetősége világosan felismerte, mennyire fontos a biza
lom az ilyesféle internet alapú kereskedelem sikeréhez. A cég ér
tékeinek a listáján az első helyen az szerepel: „Mi hiszünk abban, 
hogy az emberek alapvetően jók." 

A kritikus gondolkodás bátorítása 

A hálón az anyagok hatalmas gyűjteménye változó minőségű és 
pontosságú; a források természetével kapcsolatban kritikusan 
kellene gondolkodnunk, és másokat is erre kellene bátorítanunk. 
Néhány évvel ezelőtt például az oktatók lelkesen segítették a diá
kokat, hogy online kutatásokat végezzenek. Manapság sokan ag
gódnak, hogy a diákok olyan házi dolgozatokat adnak be, amelyek 
irodalomjegyzéke kizárólag internetes forrásokat tartalmaz, s az 
idézett források megbízhatósága kérdéses lehet. Az egyetemek 
gyorsan alakítják át tanterveiket, hogy az információszerzéssel 
kapcsolatos kritikus gondolkodást elősegítsék, és ne csak az online 
információkeresést szorgalmazzák. 

Képzeljünk el például valakit, aki anyagot keres az agorafó-
biaként ismert betegségről, a nyílt terektől való intenzív félelem
ről. Talán iskolai dolgozatot ír, talán cikket egy újságba, vagy egy 
közeli ismerőse tapasztalta a tüneteket. Az egyik kereső motort 
használva számos webhelyet találtam, amelyet hírneves mentá
lisegészség-szervezetek tartottak fent, amelyeknek elhiszem, 
hogy megbízható anyagokat tesznek közzé. Azonban más kereső 
motorok sok olyan találatot adtak ki, amelyek magánoldalakra 
mutattak. Ezek gyakran a szerző neve vagy szervezeti támogatás 
nélkül közölnek statisztikákat, meghatározásokat és kezelési ja
vaslatokat. Sokan nem tudhatják, az információ az ilyen oldala
kon megbízható-e, s nincs elég tapasztalatuk és ismeretük ahhoz, 
hogy elkülönítsék a búzát az ocsutól. 

A verseny, hogy adott témakörben hosszú linkgyűjteményeket 
tartsanak fent a weben, nehezíti a problémát, mert a linkek több
ségét nem bírálják el a felhelyezéskor. A webmesterek igyekez
nek növelni a látogatók számát, és ez „linkhadjárathoz" vezet, 
amelyben ha csak találnak egy hasonló helyet, felajánlják a link-
cserét: te felteszed a linkemet az oldaladra, és én is teszek egyet 
az enyémre. Az anyagok bősége nagyon könnyen összezavarja az 
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elővigyázatlan szörfölőt, aki képtelen megítélni az információk 
értékét. Ugyancsak a hiperlinkek természete miatt nem lehe
tünk egészen biztosak abban, hol is vagyunk, és hogy az éppen ol
vasott anyagot hitelesítette vagy szűrte-e valamilyen megbízható 
forrás. 

Az információ minősége minden bizonnyal változatos más mé
diumok esetében is, de az ottani döntéshozatalban sokkal tapasz
taltabbak vagyunk. A diákok általában tudják, hogy jobb, ha egy 
évfolyamdolgozatban egy tekintélyes, ellenőrzött, tudományos fo
lyóiratból idéznek. Ugyancsak van egy régi keletű szűrő mechaniz
musunk az anyag kiválasztására, még akár mielőtt megtalálnánk. A 
főiskolai könyvtárban például megbízhatunk a könyvtárosban, aki 
a folyóiratokat és könyveket kiválogatja. Az interneten még ke
vés ilyen kritikus mértékünk van, így körültekintőbbnek kell len
nünk, kritikusabban kell gondolkodnunk, és másokat is erre kell 
bátorítanunk. 

Útmutatás biztosítása 

Az aggodalmak nagy része az interneten a gyerekeket és a serdü
lőket érinti. Alig néhány év alatt megjelent egy különösen haté
kony technológia, amely könnyű hozzáférést nyitott meg a leg
jobbhoz és a legrosszabbhoz, amit az emberiség csak kínálhat, és 
minden középszerűhöz, élvezeteshez vagy különlegeshez, ami a 
kettő között van. Sok családban a gyerekek azok, akik a technoló
giát bevezetik az otthonokba, és akik megpróbálják elmagyarázni 
az új fejleményeket a szülőknek. Ugyancsak a fiatalok lesznek az 
internet kalandorai, új szegleteket és új lehetőségeket derítenek 
fel, míg a szülők csak ritkán lépnek be a hálóra, vagy megeléged
nek néhány e-maillel és egy-két kedvenc webhellyel. Ez jellegze
tes működési mód más főemlősök között is. Egy klasszikus kuta
tásban azt vizsgálták, hogyan terjed a tudás egy Japánban élő ma-
jomcsoportban.225 Amikor egy alacsonyabb rangú egyed kitalált 
egy hasznos újítást - a búzaszárakat a vízre dobva mosta ki a ho
mokot a kalászból -, a fiatalabb csoporttagok gyorsan átvették a 

2 2 5 Kawai, M.: Newly acquired pre-cultural behavior of the natural troop of 
Japanese monkeys on Koshima Islet. Primates, 6 (1965) 1-30. p. 
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technikát. Az idősebb és dominánsabb tagok azonban mindig 
konzervatívabbak voltak, és vonakodtak kipróbálni az új mód
szert. 

Mivel őszintén hiszünk az internet oktatási értékében, és re
méljük, hogy ez a technológia meg tud oldani bonyolult oktatási 
problémákat, egyesek figyelmen kívül hagyják az internet több
dimenziós természetét. Sokkal több ez, mint egy közkönyvtár az 
íróasztalon; a fiataloknak útmutatásra és irányításra van szüksé
gük, mivel több dolgot érhetnek el, mint amire az iskolai könyv
tárban szükségük van. Sajnos a bölcs és technikailag pontos út-
mutatók nehezen szerezhetők be, mert még a felnőttek sem na
gyon jártasak a technológiában. Tudjuk, hogy a mi felelősségünk 
gyerekeinket megóvni a problémás helyektől és a veszélyes öve
zetektől, azonban sokan nem érzik magukat elég hozzáértőnek 
ahhoz, hogy ezt a szerepet betöltsék. 

A pornográfia kérdését már megtárgyaltuk egy előző fejezet
ben. A szűrő programok és a webhelyminősítő szolgáltatások bi
zonyosan segítik a szülőket és tanárokat, hogy megszűrjék a gye
rekekhez eljutó anyagokat. Az automatikus eszközök azonban 
nem helyettesítik az alapos ítéleteket és az útmutatást, különö
sen azért nem, mert az internet nagyon gyorsan változik, és a por
nográfia csak az egyik típusú veszély, ami kerülendő a gyermekek 
számára. Más típusú veszélyt rejtenek azok a gyűlöletkeltő he
lyek, amelyek bizonyos csoportokat bemocskolnak, vagy az erő
szakról és fegyverekről szóló vitafórumok, avagy a hackerhelyek, 
amelyek illegális hozzáféréseket terjesztenek. A gyerekek külön
böznek egymástól, és ami ártalmas az egyikük számára, sokkal 
kevésbé az a másikuk számára. 

Az 1999 áprilisában a kolorádói Littletonban történt szörnyű 
eseményekre adott reakciók jelzik valamelyest azokat a vegyes 
érzelmeket, amelyekkel a felnőttek az internettel szemben és a 
szülők vagy tanárok szerepével kapcsolatban viseltetnek. Két fő
iskolai végzős hallgató fegyvereket és bombákat vitt be az iskolá
ba, és ámokfutásba kezdve meggyilkolták tucatnyi diáktársukat 
és egy tanárt, majd maguk ellen fordították a fegyvert. Az egyik 
lövöldöző saját webhelyet épített, tele gyűlölködő, őrjöngő üze
netekkel, és bombakészítéshez szükséges leírásokkal. Lényegé
ben értesítette a világot tervéről: „Robbanóanyagokat helyezek el 
városszerte, és minden bombát felrobbantok, miután lekaszabol-
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tam egy teljes [káromkodás] területet, tele mocskos gazadag [ká
romkodás] idegbeteg mindenható nézeteitekkel, és senkiházi 
[káromkodás] kurváitokkal."226 

A tragédia után a média azonnal bűnbakot keresett, és gyakran 
emlegették az internetet mint minden baj forrását. Amikor töb
bet tudtak meg a két diákról, és korábbi viselkedési problémáik
ról, az internet körüli vita elcsendesedett. Internet-hozzáférésük 
játszhatott némi szerepet: ha például gyűlöletkeltő helyeket lá
togattak, némileg megerősödhettek szélsőséges nézeteikben 
amint azt a csoportdinamika és -polarizáció fejezetben leírtam. 
Mindazonáltal hamarosan világossá vált, hogy a két diák problé
máinak hosszú a története, s az internet inkább dühük megnyil
vánulásának terepe, semmint az oka volt. Az azonban, hogy azon
nali reakcióként az internetet kezdték el hibáztatni, rámutat a 
szeretet-gyűlölet viszonyra, amellyel ez iránt a technológia iránt 
viseltetünk. 

Nemrég a Pennsylvaniai Egyetem Annenberg Public Policy 
Centerében Joseph Turow egy felmérés eredményeként kimu
tatta, hogy a vegyes érzelmek jelen vannak az internet családon 
belüli szerepét illetően is. A résztvevők 78 százaléka fejezte ki ag
godalmát, hogy az internet veszélyes lehet a gyermekekre, s kö
zel kétharmaduk jelezte, hogy elszigeteltté teheti gyerekeiket. 
Nagy számban gondolták azt is, hogy gyengítheti a szülők lehető
ségeit az értékek és meggyőződések átadásában, sőt a háló anti
szociális viselkedéshez is vezethet. Ugyanakkor a válaszadók 
többnyire optimisták voltak a technológia értékeit illetően. Pél
dául 59 százalékuk gondolta, hogy a gyerekek internet-hozzá
férés nélkül hátrányba kerülnének, és háromnegyedük mondta, 
hogy az internet hasznos a házi feladatok elkészítésében, és von
zó dolog lehet felfedezni a világát. A válaszadók intuitív módon 
felismerték, hogy az internet jóra és rosszra is használható, s hogy 
ezek a hatások főként a saját döntéseinken múlnak.227 

2 2 6 Russakoff, D. Goldstein, A. és Achenbach, 1: In Littleton, neighbours 
ponder what went wrong. The Washington Post, 1999. május 2. AI, A30. 

2 2 7 Turow, J.: The internet and the family: The view from the family, the view 
from the press. The Annenberg Public Center of the University of Pennsylvania 
[Online]. (1999. május 4.) Elérhető: http://appcpenn.org/internet/ [1999. má-
jus 23.]. 

2 9 8 

Jutalmak az interneten 

Az egyik leghatékonyabb rendelkezésünkre álló eszköz más em
berek viselkedésének alakítására a jutalom, és a hálón több ilyen 
lehetőség is létezik. Valóban fontos, hogy kézben tartsuk a jutal
makat, ám ahhoz, hogy bölcsen használhassuk őket, meg kell ér
tenünk a természetüket. Az egyik jutalom a figyelem. Olyan 
korban élünk, amikor a figyelem hiánycikk, ám nagy rá az igény. 
Nemcsak a kereskedők próbálják meg felhívni magukra a fi
gyelmet hirdetéseikkel, ingyenes ajándékaikkal és akcióikkal. A 
mindennapi emberek is éheznek hálóhasználó társaik figyelemé
re. Honlapokat készítenek, az udvarias és szembetűnő felirattal: 
„Köszönöm, hogy meglátogatta az oldalamat!" és „Jöjjön vissza 
gyakrabban!" 

Létrehoznak különc weboldalakat is, képtelennél képtelenebb 
ötletekkel. Kevin Greggain „Durva dolgok a hűtőszekrényem
ben" oldalán feltett néhány képet és leírást megavasodott ételek
ről Kenmore-ból, és ott van Metthew J. Collins „Szétlapított bo
gár állatkert"-je, amely részletesen leírja, szegény párák hogyan 
találkoztak kétdimenziós végzetükkel. Gazdag Pápa, a „Tapsifü
les Egyháza" webhely készítője, bölcs szavakat kínál más háló-
használóknak: „Mindent bele! Ha van valami, amit el kell monda
nod, vagy valami, amit meg akarsz tenni, tedd fel a bánatod a 
webre, és tudasd mindenkivel! El fogsz képedni a válaszokon!"228 

Ellenszegülve a vad animációk, bizarr fotók és őrjítően hosszú 
letöltési idők divatjának, Bjorn Borud Norvégiából létrehozott 
egy minimalista honlapot Courier betűtípussal és csupa kisbetű
vel - „mint a Calvin Klein modellek némelyike". Több tanácsot is 
ad azoknak, akik mások figyelmét magukra akarják vonni: 

„férfi, aki a mutató férfira mutat 
néha, amikor meglátogatom mások honlapját, nem találok 
egyebet, mint útvonalak gyűjteményét, amelyeken valahová 
máshová mehetek, mintha azt mondanák < semmi látnivaló 

2 2 8 Duderstadt, H.: The world's wackiest Web pages and the people who create 
them. San Francisco, 1996, No Starch Press. 
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nincs itt, menj tovább>, és talán igazuk is van. talán ezek az 
emberek olyan unalmasak, hogy jobb nem tudni többet róluk 
mint az irányt, amerre tőlük távozhatunk."229 

A figyelem olyan erőteljes jutalom, hogy még a negatív megjegy
zések és a személyeskedések is megerősítésként hathatnak. Mint 
a gyerekek, akik szándékosan rosszalkodnak, csakhogy a szüleik 
és tanáraik figyelmét magukra vonják, a hálóhasználók bármilyen 
választ, akár kritikát vagy sértést is jobbnak találnak, mintha sem
milyen választ nem kapnának levelükre. Hogy bátorítsuk azokat 
az online viselkedéseket, amelyeket elő szeretnénk mozdítatni, 
váltogatva használunk megerősítéseket és büntetéseket. Valaki 
webhelyéről e-mailt küldeni vagy egy levél a vitafórumra haté
kony jutalom lehet. Ha nincs is sok hozzáfűznivalónk az álláspont
jához, egy egyszerű „egyetértek" is jutalmazó - mint a bólintás, 
amit közvetlen beszélgetésekben alkalmazunk. Egy korábbi feje
zetben már felsoroltam azokat a hatékony eszközöket, amelyekkel 
formáljuk és alakítjuk mások viselkedését. Ha ellenezni vagy vitat
ni akarunk egy álláspontot, a hálón egy „dicsér-kritizál-dicsér" 
szendvics hatékony stratégia lehet. Tiszteletet mutat a másik sze
mély nézetei iránt, ám közvetíti a mi álláspontunkat is. 

Egyes viselkedések helytelenítése - például a személyeskedésé-
különösen bonyolult, de az operáns kondicionálás elve valószínű
leg még mindig a legjobb lehetőség. Ha egy résztvevő személyes
kedő leveleket küldözget, összetartó csoport esetében általában 
hatékony válasz, ha egyszerűen nem reagálunk rájuk. Jó stratégia 
lehet folytatni a vitát másokkal, más témáról, megtagadva a vitat
kozó figyelemre irányuló igényét. A probléma azonban az, hogy 
az ilyen embereknek valószínűleg van egy történetük, korábbi 
részleges megerősítésekkel, emiatt hajlamosak arra, hogy meg
szakítsák a csoportok működését, s ez a stratégia nagyon is tartós 
lehet. A sértéseket ezután kiterjesztik, hogy másokat is fel
bosszantsanak. Bármely viselkedés, amelyet megerősít a változó 
arány terve, közismerten nehezen kioltható. Ha egy veszekedő 
ember elég kellemetlenné válik, előbb-utóbb valaki beadja a de
rekát, és megjutalmazza őt a figyelmével. 

2 2 9 Borud, B.: Link pages considered hamful [Online] (1998). Elérhető: 
http://www.init.no/~borud/links.html [1998. március 10.]. 
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A teljes elhallgattatást véghezviheti a moderátor, ha van ilyen, 
a legtöbb moderátor azonban hisz a szólásszabadságban, s eléggé 
vonakodik a megrendszabályozásnak ezt az extrém formáját 
használni. A csoporttagok dönthetnek úgy, hogy letiltják valaki
nek az e-mailcímét, ám ez nem olyan hatékony büntetés, és egye
sek azzal dicsekszenek, hogy már sok listáról kitiltották őket. 
Egyszerűen e-mailcímet cserélnek, vagy folytatják a kíméletlen 
vitát más csoportokban. Ha sikeresen kilökjük is őket a mi cso
portunkból, nem tettünk sokat a háló légkörének javításáért. 

Egy másik, bonyolultabb stratégia lehet, hogy különböző meg
erősítést használunk: bőkezű figyelemmel jutalmazunk bármi
lyen ésszerű és értelmes üzenetet, és nem reagálunk a személyes
kedésre. A levelekből kitörölhetjük a sértő megjegyzéseket, és 
csak a fontos részekre válaszolunk mérsékelt modorban. A for
málás, amely a kívánt válasz sikeres közelítéseinek jutalmazását 
jelenti, ugyancsak hatékony lehet. Ha azt szeretnénk, hogy vala
ki jobb belátásra térjen, megpróbálhatunk kizárólag a legkevés
bé veszekedő üzenetére válaszolni. Aztán a következő vála-
'szunkkal várunk, amíg küld valamit, ami közelebb áll az elvárt 
hangnemhez. 

A behaviorizmusnak, az emberi viselkedés átfogó elméletének 
vannak korlátai, és a pszichológiai kutatásban e nézőpont hatása 
elhalványult. Az emberi viselkedés gazdagabb és bonyolultabb, 
mint azt a korai behavioristák sugallták, és a viselkedés következ
ménye, a jutalmak és büntetések a teljes képnek csak részössze
tevői. Mindazonáltal hatékony eszközök, és kevesen használják 
arra, hogy azt a viselkedést segítsék elő, amit a hálón látni szeret
nének. Csakúgy, mint a való életben, gyakran gondatlanul megju
talmazzuk a rossz dolgokat azzal, hogy figyelünk rájuk, és nem 
vesszük észre a pozitív viselkedést. 

Az internet pszichológiája: a következő generáció 

Pszichológiai utazásunk során elsősorban a mai technológiákat ál
lítottam a középpontba, és azt, hogyan viselkedünk és lépünk 
kapcsolatba másokkal a meglévő internetes helyeken. Az e-mail, 
a világháló, az aszinkrón vitafórumok és a szinkrón csevegők, a 
MUD-ok és a metavilágok manapság mind elérhetők. Az inter-
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net alapú videó és hang nem terjedt el széles körben, s ezekben a 
terekben az emberek gyakran több időt töltenek el a beállítással 
vagy szitkozódnak a ledobott kapcsolat miatt, mint amennyit 
másokkal érintkeznek. Mégis, ezek az eszközök is léteznek, és 
használják őket. Mi jön hát ezután? 

A fejlődés egy lehetősége az a képességünk, hogy befolyásol
hatjuk, milyen új technológiai jellegzetességeket hoznak létre az 
online világban, hogyan javíthatók a már meglévő virtuális élőhe
lyek, és milyen újakat akarunk létesíteni. A jelenlegi ismerete
inkre alapozva milyen jellegzetességeket kellene kérnünk? Miért 
kellene fizetnünk? Hogyan fogja bármelyik tulajdonság megvál
toztatni az internet pszichológiáját, amennyire azt ma sejthetjük? 

Lee Sproull a Bostoni Egyetem és Samer Faraj a Marylandi 
Egyetem Smith School Vezetőképzőjéből rámutatott arra, hogy 
a háló elsősorban információs tárházként fejlődött ki, nem pedig 
társas technológiaként, így a kifejlesztett szoftverek leginkább az 
információtárolást, -keresést és -gyűjtést szolgálják.230 Manapság 
hihetetlen hatékony adatbázis-technológiával, böngészőkkel, ke
reső motorokkal, jelentéskészítő eszközökkel rendelkezünk, és a 
vizsgált tartalom gyorsan bővül. Kevésbé fejlettek azonban azok 
a szoftverek és szolgáltatások, amelyeket a hálón emberi kapcso
latok ápolására használunk. Ám az online csoportok a mellőzés 
ellenére gyarapodtak, s ez elárulja, mennyire fontos a hálóhasz
nálatnak ez az oldala is. Titkos parancsokkal, hibás szoftverekkel 
és különböző kezelői felületek tucatjaival küszködünk, hogy részt 
vehessünk ebben a tevékenységben, és e téren is minden bi
zonnyal fejlődésre van szükség. Sokak számára még mindig óriási 
technikai vívmány, hogy egyáltalán rajta vannak egy levelezési 
listán, és jogosan büszkék azok a nem éppen technikai virtuozitá
sukról híres emberek, akik leküzdötték az akadályokat, hogy ki
próbálják a csoportmunkát segítő szoftvereket, vagy belépjenek 
egy MUD-ba. 

Amint ezek a társas szoftverek továbbfejlődnek, s minél szab
ványosabbak lesznek, látnunk kell majd egy átcsoportosulást a 
hagyományos társas hierarchiában, hiszen az interneten jelenleg 

2 3 0 Sproull, L. és Faraj, S.: Atheism, sex, and databases: The net as a social 
technology. In Kiesler, S. (szerk.): Culture of the internet. Mahwah, NJ, 1997, 
Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 35-51. p. 

302 

a technikailag jól felkészültek vannak legfelül. A demográfiai jel
lemzőkben és az érdeklődés szempontjából is bővülésre számít
hatunk. A csevegőszobákban mindenféle korú emberrel találkoz
hatunk majd, akik oroszul beszélnek meg vallási kérdéseket, vagy 
franciául a síelését. A fiatal-fehér-férfi-csúcstechnológiai-ameri
kai dominancia gyorsan eltűnik a háló legtöbb szegletéből, bár a 
sztereotípiák nem változnak olyan gyorsan. Például jelenleg, 
amikor a földrajzi helyszín kerül szóba, az amerikai mondhatja 
azt, hogy Cincinattiban tartózkodik, míg a koreai valószínűleg azt 
mondja, Koreában. Mindkettő feltételez valamit a másikról, az 
internet demográfiájáról a kialakult és hosszan fennmaradó szte
reotípiák alapján. Az amerikai feltételezi, hogy a többség a hálón 
amerikai, és tudja, hol van Cincinatti. A koreai úgy véli, hogy a 
beszélgetőpartner nem koreai, s így nem tudja, hol van Pusan, 
még ha az Korea második legnagyobb városa is, ahol valamivel 
többen élnek, mint Cincinattiban. 

A monitorhoz rögzített webkamera széles körű használata egy 
másik olyan eszköz, ami számottevő hatással lesz az internetes 
környezetre. A háló, amely képes arra, hogy kiegyenlítse a státu
sokat, és semlegesítse a sztereotípiákat, drámaian meg fog változ
ni. Egyeseknek ez a technológia komoly előrelépést jelent majd, 
míg mások számára véget ér annak lehetősége, hogy fizikai meg
jelenésük terhétől megszabadulva lépjenek kapcsolatba mások
kal. Kezdetben a kamera lehetőség lesz, és eldönthetjük, hogy 
akarunk-e élő képet küldeni magunkról. Az idő múltával azon
ban, amikor a többség rendelkezni fog vele, a döntés, hogy be
kapcsoljuk-e vagy sem, a benyomáskeltés részévé válik. 

Képzeljünk el például egy csevegőszobát egy távoktatásos osz
tályban, ahol mindenki kis beszélő fejként jelenik meg a képer
nyőnkön. Mit gondolnak a többiek, ha nem akarjuk bekacsolni a 
kameránkat? Olyan csúnyák vagyunk, hogy nem tudnának be
szélni velünk, ha látnák az arcunkat? Ha majd az interaktív videó 
megszokottá válik az interneten, minden sztereotípia, ami a fizi
kai megjelenéshez kapcsolódik, visszakerül a társas kapcsolatok 
dinamikájába. Ezek különösen hatékonyak, amint azt egy korábbi 
fejezetben leírtam, és az internetnek az a képessége, hogy kikü
szöböli őket - jelenleg - az egyik legfontosabb pszichológiai jel
legzetessége. A technológia, amely lehetővé teszi az internet ala
pú interaktív videót, még kidolgozatlan, de gyorsan fejlődik. Ha 
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az emberek bizonyos internethelyeken előnyben részesítik is 
hogy e jelzés nélkül éljenek, a hangjuk elfulladhat a technológiai 
determinizmus hullámaiban. 

Az interaktív videoszoftver egyik jellegzetessége, hogy a saját 
képünket is láthatjuk a képernyőn virtuális csoporttársunk moz
gó képével együtt. Technológiailag ez nem nagy ügy, és valószínű
leg a legtöbb szoftverben ez lesz az alapértelmezés. Pszichológiai
lag azonban kész dinamit. Folyamatosan szembe fogunk nézni a 
saját képünkkel, ellenőrizzük testhelyzetünket, és aggódunk 
amiatt, hogy nézünk ki a másik számára. Ha személyesen beszél
getünk valakivel, általában nem tartunk tükröt magunk elé, hogy 
ellenőrizzük megjelenésünket. Most azonban állandóan nézhet
jük magunkat, anélkül, hogy bárki tudna róla. A pszichológusok 
gyakran használnak tükröt, hogy növeljék pácienseik éntuda-
tosságát. Arra számítok, hogy az interaktív videoszoftverek ezen 
ritkán felismert tulajdonsága drasztikusan növelni fogja az éntu-
datosságot, és a hálón a csoportdinamika jelentős változásához 
vezet majd. A legmagabiztosabb közülünk végül úgy dönt, hogy 
kikapcsolja a kamerát, s így sokkal természetesebben és kereset-
lenebbül vehetünk részt a csoportvitában. 

A virtuális valóság egy másik olyan technológia, amely várha
tóan megváltoztatja sok hely pszichológiai hatását a hálón. A fo
galom manapság sok mindent jelent, az egyszerű képernyőn meg
jelenő dologtól, amelyet forgathatunk és feltárhatunk az egér
rel, a kidolgozott sisakig, kesztyűig, a számítógép irányította 
székekig és a felölthető öltözetig, amelyek a látáson kívül más 
érzékelő rendszereket is ingerelnek. Egyelőre némelyik tengeri 
betegséget okoz, de idővel tökéletesedni fognak. Az újabb „virtuá
lis" élmények egyre pontosabban utánozzák majd a „valódi" él
ményeket. Pszichológiai nézőpontból a világot egyébként sem 
közvetlenül érzékeljük: csak használjuk az érzékleti receptorain
kat, hogy lefordítsuk a környezeti energiákat olyan információk
ká, amelyeket az agyunk fel tud dolgozni, és értelmezni tud. Az 
elektromágneses sugárzás a retinánkra érkezik, és a kémiai reak
ciók a csapokban és pálcikákban idegi jelek kibocsátásához ve
zetnek, amelyek eljutnak az agyhoz. A hanghullámok mozgásba 
hozzák a füldobot, és az érzékelő sejtek a csigában a folyadék 
rezgését idegi jelekké alakítják át, amelyek a halló kéregbe 
jutnak. 
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Gyermekünk biztonságosabban tanulhat vezetni virtuálisvaló
ság-szimulátorokban, és nyolcvanas éveinkben szórakoztató lesz 
kipróbálnunk a virtuális ejtőernyős ugrást is. A terapeuták a virtu
ális realitás használatára várnak a deszenzitizáló programokhoz, 
különösen a fóbiával küzdők számára. A virtuálisrealitás-élmé
nyek nagy finomsággal szabályozhatók, így például a pókfóbiások 
fokozatos lépésekben deszenzitizálhatók lesznek. Vagy milyen lesz 
családi összejöveteleket a virtuális valóság terében tartani? Vagy egy 
virtuális összejövetelen sétálni, beszívni a pattogatott kukorica illa
tát, érezni a kanapé párnáját, amint megmozdul, ha valaki - egy 
egyedi tervezésű holografikus avatar képében - leül mellénk? Emlí
tettem, hogy a grafikus metavilágok másféle környezetek, mint a 
MUD-világok, még ha a témák gyakran hasonlók is. Sokan gondol
ják, hogy a szöveg alapú MUD-ok valójában jobbak a képzelet mű
ködése és a társas kapcsolatok szempontjából, mert a grafikus világ 
nagyon esetlen, és a multimédia-elemek kezdetlegesek és bosszan
tóak. Például ha rákattintunk a „nevetésre", mindenki ugyanazt a 
hahotázást hallja, függetlenül attól, ki volt, aki rákattintott. A fejlő
dés a virtuális valóságokban ezeket a tereket vonzóbbá tehetik, 
vagy akár ki is irthatják a valóság túladagolásával. 

Mit fogunk kiválasztani az interneten, és mit visszautasítani? 
Vagy egyszerűen hagyjuk, hogy a Microsoft döntsön helyettünk? 
Eleinte az internet, a szoftverüzlet hatalmas erejének ellenére, 
nagyon sok fejfájást okozott, és sokan tévedtek vele kapcsolatban. 
Gyanították, hogy a társas technológia fontossá válhat, ám a kez
detekben nem sikerült felismerni az erejét. A Microsoft kiadta a 
NetMeetinget, egy üzleti irányultságú, csoportmunkát támogató 
terméket, amely világszerte lehetővé tette, hogy az emberek cse
vegjenek, fájlokat cseréljenek, vagy a másik dokumentumán dol
gozzanak az interneten keresztül. A megjelenést követően hama
rosan a Microsoft NetMeeting címjegyzéke megtelt használók
kal, akik alkalmi flörtölésre és szexuális kapcsolatra vágytak 
ennek az újszerű eszköznek a segítségével, új értelmet lopva a 
„csoportmunkát támogató" szó jelentésébe. A tesztelést végző 
üzleti felhasználók nem voltak lenyűgözve, hogy a Microsoft vé
letlenül kissé közelebb vitte az internetet a Howard Rheingold 
virtuális világában ábrázolt intimitás látomásához.231 

2 3 1 Rheingold, H.: Virtual reality. New York, 1991, Simon & Schuster. 
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Az internet pszichológiájával kapcsolatban néhány kisebb 
eredményen túl számos kérdésünkre nincs még válasz - igen so
kat tudunk viszont az emberi viselkedésről, amire itt is támasz
kodhatunk. Noha az internet mozgó célpont, mi, emberek bizo
nyos környezettípusokba kerülve megjósolhatóan viselkedünk, 
és a társadalomtudományi kutatások is intenzíven gyarapszanak 
az internetes környezet hatásairól. Virtuális világunk egyes olda
lai a legjobbat hozzák ki belőlünk, míg mások a legrosszabbat, ha 
azonban megértjük, miért történik mindez, változtathatunk vala
mit önmagunkon és azokon is, akikkel kapcsolatba lépünk a há
lón. Megvan a hatalmunk és a felelősségünk is, hogy befolyásol
juk, mi történik globális közlegelőinkön. Ezek az életteli virtuális 
közösségek, amelyekről oly sokat hallottunk, pszichológiai érte
lemben egyféle anyagból épülnek, és mindannyian hozzájárulha
tunk jó működésükhöz. 
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