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Balogh Csaba – Dragon Zoltán – Mátyus Imre – Pusztai Bertalan:

A KÖZÖSSÉGI MÉDIA HATÁSA AZ EGÉSZSÉGGEL 
KAPCSOLATOS ELKÉPZELÉSEKRE ÉS A TESTKÉPRE1 

Testkép és médiahatás

A tömegmédia lényeges szerepet játszik a testtel kapcsolatos elképzelések, elvárások 
közvetítésében, kiépítésében. Nem pusztán tükörként működik, amely megjelenít valamilyen, 
tőle függetlenül létező társadalmi ideált, hanem „sajátos interaktív és performatív jellege van” 
(Bonah és Lakötter, 2020, 14). A média szerepe e tekintetben elsődlegesen az, hogy idealizált 
testképet kínál a befogadó számára. Az egészséges és esztétikus testről szóló médiaüzenetek 
gyakorisága miatt a reprezentált testideál internalizálódik, és a tömegmédia által 
megerősített, irreális testkép válik viszonyítási alappá a saját test megítélése szempontjából 
is, amely komoly pszichológiai feszültség forrása lehet (Pukánszky, 2012, 2014, Tiggeman, 
2014, Ábrahám et al. 2017).

A tömegmédiával szemben felvetett kritika hagyományosan arra irányul, hogy a különböző 
médiaüzenetekben megjelenített testreprezentáció a túl sovány, illetve a túl izmos testet 
idealizálja. A fogyasztói társadalmakban „fokozott testtudatosság és soványságkultusz” 
(Ábrahám et al. 2017, 724) alakult ki, amelyhez a tömegmédia is nagyban hozzájárult. A 
médiatartalmak több kutatás és tanulmány szerint (pl. Bird et al. 2013, Nyitrai, 2014) túl 
sovány, illetve túl izmos ideálokat állítanak a fogyasztók elé, amely különösen a gyermekek és 
a serdülők testképét befolyásolhatja. 

Ennek hatására a médiafogyasztókban – különös tekintettel a serdülőkorúakra, illetve a 
nőkre – irreális elvárások alakulnak ki saját testükkel kapcsolatban, és ez testkép-, illetve 
evészavarok forrása lehet (Pukánszky, 2012, 2014, Ábrahám et al. 2017). Ezt a hatást látszólag 
a priming2 módszerrel folytatott kutatások is alátámasztják. Kovács, Prievara és Pikó (2015) 
vizsgálatai például azt mutatták ki, hogy a vékony modellekről mutatott fényképek hatására 
a kutatási alanyok ideális testképének megítélésében szignifikáns változás mutatkozott: az 
ideális testalkattal kapcsolatos elképzelések a soványabb emberalakok irányába mozdultak 
el. Az ilyen vizsgálatok ugyan a hosszútávú hatást nem tudják előjelezni, de a médiahatások 
tekintetében fontos szempont az üzeneteknek való hosszabb távú, ismételt kitettség 
(Pukánszky, 2012, Tiggemann, 2014).

Közhellyé vált, hogy a tömegmédia felelős azért, hogy a fiatal nők éheztetik, kínozzák 
magukat azért, hogy megfeleljenek az irreális ideálképeknek. Ugyanakkor a média hatásával 
kapcsolatos korai felvetések túlzónak bizonyultak – az 1990-es évektől egyre több bizonyíték 
született azzal kapcsolatban, hogy a tömegmédia befolyásoló hatása e téren sem korlátlan. 
A testképpel, megelégedettséggel kapcsolatos problémák hátterében nem pusztán maguk 
a tömegmédia által kultivált reprezentációk, hanem azok észlelésével, értelmezésével 

1 A kutatást az EFOP-3.6.1-16-2016-00008 azonosítójú, EU-társfinanszírozású projekt támogatta.
2 A priming vagy előfeszítés az emlékezet kutatásában használt módszer. Ennek keretében egy előzetes inger (előfeszítő 
inger) bemutatásának előkészítő hatását vizsgáljuk a célinger kiváltása szempontjából.
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kapcsolatos kérdések állnak (Wykes és Gunter, 2005). Arra pedig az iskoláskorúak körében 
született kutatások is rámutatnak, hogy a médiatartalmak kritikus értelmezésének (v.ö. 
médiaműveltség), illetve a családi és kortárs környezetnek is van egyfajta magyarázó, szűrő 
funkciója (Nyitrai, 2014, Lukács, Papp és Sasvári, 2017). 

A médiahatások és a testkép viszonya kapcsán két kiemelten fontos vizsgálati csoport 
emelhető ki. Ezek hagyományosan a serdülő korosztály, illetve a nők. Az utóbbi évtizedekben – 
különösen a közösségi média térnyerésével – egyre fontosabbá vált a fiatal felnőtt (elsősorban 
a 18-25 év közötti) korosztály vizsgálata is. A serdülők esetében a médiahatásoknak 
való nagyobb kitettség az identitásfejlődés adott szakaszával kapcsolódik össze. A tinik 
különösen érzékenyek a külső megerősítésekre – a kortársak, a tekintélyszemélyek, illetve 
a média üzeneteire. A kortárs hálózati társadalomban emellett különösen fontossá válik 
a megnövekedett médiafogyasztás szerepe, mely szintén befolyásolja a média testképre 
gyakorolt hatását (Pukánszky, 2012, Nyitrai, 2014). A nőkre gyakorolt hatások vizsgálatát 
többnyire az a tapasztalat indokolja, hogy a nyugati kultúrákban a nőkkel kapcsolatos 
kulturális sztereotípiák különösen nagy hangsúlyt helyeznek az esztétikus külső és a 
karcsúság kérdésére (Pukánszky, 2014, Tiggemann, 2014).

A média és a testkép viszonyában az elmúlt évtizedekben jelentős változásokat hozott az 
újmédia, elsősorban pedig a közösségi média elterjedése. A médiahasználat módja, időbeli 
kiterjedése megváltozott, és a közösségi média interaktív potenciálja megváltoztatta mind 
a reprezentációk palettáját, mind a hatásmechanizmusokat. A megjelenített testkép – mint 
minta és legitimáló eszköz – kialakítása immár nem pusztán professzionális médiatartalom-
előállítók tevékenységének eredménye, hanem hálózatba szerveződött fogyasztói, illetve 
életmódcsoportok praxisainak hozadéka. A közösségi médiában formálódó testképet nem 
csupán szakmai szándékok, hanem felhasználói diskurzusok is alakítják, még akkor is, ha ezek 
a hatások látszólag elhanyagolhatók. A közösségi média viszonylag alacsony belépési szintet 
kínál a saját médiatartalmak létrehozásához és disztribúciójához. Ezzel lehetőséget és keretet 
nyújt az alternatívák burjánzásának. Lényegében nem egy vagy néhány uralkodó testképpel, 
hanem számos alternatív testmintával találkozhatunk, amelyek – személyes érzelmi, illetve 
ideológiai azonosulás alapján – képesek kisebb nagyobb közösségek gravitációs pontjaként 
működni az ideális testtel kapcsolatos diskurzusokban.

A különböző médiumok, illetve médiatartalmak eltérő mennyiségben és minőségben 
jelenítik meg, hangsúlyozzák a megjelenéssel kapcsolatos üzeneteket. Egy osztrák, belga, 
spanyol, illetve dél-koreai tinédzsereket vizsgáló kutatás tanulságai szerint a közösségi 
média a hagyományos médiumoknál erőteljesebb hatást vált ki az öntárgyiasítás, illetve a 
saját testnek a másokkal való összehasonlítása terén. A Facebook és az Instagram vizuális 
fókuszú reprezentációi megnövelik a saját test kortársakkal, illetve véleményvezérekkel 
való összevetésének valószínűségét, amely nagymértékben vezethet negatív önértékelés 
kialakulásához (Karsay, Trekels, Eggermont és Vandenbosch, 2020, Salomon és Spears, 2018).

A közösségi médiának kitett felhasználók körében a 2010-es években már komoly kihívások 
mutatkoztak. A felhasználóknak már nemcsak a professzionális médiatartalmakban 
megjelenített testképpel, hanem a közösségi hálózatokban megosztott ismerősök 
megjelenésével is össze kellett vetniük a saját magukról alkotott képet. Amerikai egyetemisták 
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körében végzett vizsgálatok alapján, a közösségi médiaplatformokon töltött idővel arányosan 
nőtt a test és a súly másokkal való összevetésére való hajlam, a mások megjelenésére 
fordított figyelem, illetve csökkent a saját testtel kapcsolatos elégedettség a nők körében. 
Annak ellenére, hogy valamennyien tudatában vannak annak, milyen tudatos szerkesztési, 
válogatási folyamaton mennek keresztül a közzétett képek, a felhasználók hajlamosak mégis 
valóságosnak feltételezni ezeket (Eckler, Kalyango és Paasch, 2016).

A vékony test megjelenítése, a saját testnek a társadalmi hálózatunkba tartozókkal való 
összehasonlítását ráadásul megnehezíti az a tény, hogy a közösségi médiában publikált 
reprezentációk sok esetben szerkesztettek. A digitális technológiák fejlődésével egyszerűbbé 
váló retusálás egyre gyakoribbá tette ezen praxisok felhasználását a személyes tartalmak 
esetében is, tovább növelve a különbséget a természetes, illetve az idealizált megjelenés 
között. Kutatások azt mutatják, hogy a fiatalabb felhasználók esetében még a manipulációs 
gyakorlatról való tudás, illetve a retusált tartalom felismerése sem eredményez szignifikáns 
változást az egyén saját testének megítélésében, illetve az internalizált testideállal 
kapcsolatban (Harrison és Hefner, 2014, Kleemans, Daalmans, Carbaat és Anschütz, 2018). 

Fardouly és Holland (2018) 18-25 éves, amerikai nők körében végzett vizsgálatot az 
Instagramon megjelenő testábrázolások és a saját testtel való elégedettség viszonyáról. A 
kutatók szerint a reprezentációk többnyire negatívan befolyásolták a saját test megítélését, 
és ebben a hatásban még a képekhez kapcsolódó nyilatkozatoknak (melyek kiemelték az 
ábrázolások irreális jellegét) sem volt moderáló hatása. Továbbá arra is fény derült, hogy a 
nyilatkozatokat közzétevőkkel kapcsolatos vélemény kevésbé volt pozitív – a kutatók ennek 
okát abban látják, hogy a kutatás alanyai úgy érezték, átverték őket (Fardouly és Holland, 2018).

A kortárs média jó lehetőséget kínál az olyan törekvéseknek, amelyek a hagyományosnak 
számító egészség- és szépségmodellekkel szemben elérhetőbb, a mentális és fizikai 
egészség szempontjából pozitívabb hatású mintákat igyekeznek mutatni a felhasználóknak. 
A „fitspiration”, illetve a testpozitív (body positive, BoPo) tendenciák mind ilyen célokat 
képviselnek. Az elmúlt évek tapasztalatai ugyanakkor arra utalnak, hogy ezek a törekvések 
sem feltétlenül tudtak megmaradni eredeti céljaiknál. Murashka, Liu és Peng (2020) az 
edzett és egészséges testet idealizáló fitspiration reprezentációkat elemezte az Instagramon. 
A tartalomelemzés fontos tanulsága a kutatók szerint az, hogy a kapcsolódó képek nagy része 
a női (és férfi) test objektifikációját erősíti, így elvonja a figyelmet az eredeti, egészséggel 
kapcsolatos célokról.  Brathwaite és DeAndrea (2021) a testpozitív tendenciákkal 
kapcsolatban jutott arra a következtetésre, hogy az ilyen típusú tartalmak egyre inkább az 
egyéni, gazdasági céloknak rendelődnek alá. Az eredendően társadalmi célokat szolgáló 
(proszociális) mozgalom egyre nagyobb mértékben kommodifikálódik (Csabai, 2019). 
Instagram-tartalmak vizsgálata kapcsán arra a megállapításra jutottak, hogy a testpozitív 
tartalmakhoz kapcsolódó önpromóció, illetve termékmegjelenítés negatív hatással van e 
képek, illetve a mozgalom általános megítélésére is (Braithwaite és DeAndrea, 2021).

Ugyanakkor a közösségi média nyitottsága és interaktív potenciálja védelmet is kínál az 
irreális testideálokkal kapcsolatban. Kim (2020) szerint a testtel kapcsolatos elégedettséget, 
illetve a reprezentációk hatására internalizált ideál elképzeléseit árnyalni, moderálni 
tudják a más felhasználók által közzétett reakciók. Az egyes képekhez fűzött kommentárok 
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hozzájárulnak a tartalmakat kritikusan értelmező diskurzusokhoz, és adott esetben védő, 
inspiráló szerepet is játszhatnak (Kim, 2020).

Bár úgy tűnik, a korábbi generációkhoz képest háttérbe szorultak, a szülők, felnőtt 
tekintélyszemélyek szerepe továbbra sem elhanyagolható. Goodyear, Armour és Wood 
(2019) kutatása arra mutat rá, hogy a releváns felnőttek személye komoly segítség lehet az 
interneten megjelenő tartalmak kritikus értelmezésében. Mivel a fiatalok egyre nagyobb 
arányban fordulnak az internethez egészséggel kapcsolatos kérdésekkel, fontos, hogy a 
megfelelő minőségű információkhoz juthassanak hozzá. Az egyre növekvő mennyiségben 
hozzáférhető tartalmak szűrésében pedig továbbra is fontos szerepet kap a családi környezet 
(Nyitrai, 2014, Goodyear, Armour és Wood, 2019).

A test reprezentációjának interfészei

A közösségi médiában megosztott önreprezentációkat vizsgálva több, alapvető kérdés is 
felmerül. Az egyik az a pszichológiai háttér, ami a testképet, mint az én integratív részét tételezi; 
a másik pedig mindennek az externalizált, mediatizált, és végső soron hálózatiságában tetten 
érhető megjelenítési módja. E két kritikai viszonyulás találkozik össze abban a jelenségben, 
amit az egészséges testről alkotott önképként vizsgálunk jelen kutatásunkban.

Már Sigmund Freud is említést tesz arról a fontos pszichés aspektusról, miszerint az 
ego kialakulása nem különíthető el a test materialitásától, valamint annak reprezentatív 
tulajdonságaitól. Első, topográfiai modelljének kialakítása kapcsán arról értekezik, hogy az 
ego elsősorban testi ego, ami nem pusztán valamiféle felszín, de önmagában már egy felszín 
projekciójaként funkcionál (Freud, 1961, 27). Mindez arra utal, hogy a belülről, pszichésen 
építkező én valójában mindig már egy külső kép/zet introjekciójával együttműködve épül fel, 
vagyis a test valamiféle reprezentációja (akár épp egy sima tükörkép formájában is) alapvetően 
meghatározza a pszichés dimenziót is.

Freud és más pszichoanalitikus gondolkodók vizsgálatára támaszkodva Kaja Silverman (1996, 
15) meglátása szerint az én kialakulása ebben a tekintetben két részre osztható: a proprioceptív 
és az exteroceptív aspektusokra. A proprioceptív ego „az adott organizmuson belül létrejövő 
stimulusokon keresztül” (Dragon, 2013, 295) alakul ki, amit az egészséges pszichének össze 
kell egyeztetnie az exteroceptív egoval, vagyis a tükörben látott, Jacques Lacan által definiált 
ideális képpel (Silverman, 1996, 15). A pszichoanalitikus gyakorlatban mindkét ego egyfajta 
introjektív fantáziaként kezelendő, vagyis a szubjektum saját testi érzékleteit és a vizuálisan 
befogadott önképet egyesíti tudattalan folyamatokon keresztül, mintegy folyamatos, állandóan 
változó képzetté, amely a mindennapi azonosulási folyamatok alapjául szolgál. Mivel a külső-
belső képzetek interakciója során az önkép akár extrém módon is torzulhat, különösen fontos 
megérteni azt, ahogyan a testképzavarban szenvedők önmagukat nem csupán látják, hanem 
láttatják – jelen kutatás tekintetében képmegosztó közösségi hálózaton.

Kutatásunk a test mediatizált reprezentációján keresztül igyekszik megragadni az egészséges 
test jelenkori definícióját, így elsősorban az exteroceptív aspektust tartja szem előtt, azonban 
fontosnak tartjuk leszögezni, hogy az egészségről szóló diskurzus nem elhanyagolható eleme 
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a proprioceptív, szenzoriális visszacsatolás figyelembevétele. A modern idegtudományok 
ezeket a meglátásokat a testtérkép fogalmába csomagolva vizsgálják (Mirzoeff, 2015): ez a 
folyamatosan frissülő, belső mentális és idegi állapotból, valamint a külső visszacsatolásokból 
kirajzolódó, a test térbeli és vizuálisan is definiálható elhelyezkedését meghatározó testkép 
rendkívül fontos aspektusa nem csupán a test általános koordinációjának, de az ez alapján 
létrejövő testreprezentációs lehetőségeknek is. Nicholas Mirzoeff szerint a testtérkép 
torzításai indokolják a testképzavarok kialakulását is bizonyos mértékig, amit aztán a 
közösségi média felületein kialakuló támogató közösségek – több esetben is – extrém módon 
torzíthatnak. A jelenség lényege mindenesetre Mirzoeff szerint az, hogy például a pro-ana 
(egyfajta pozitív, támogató szemléletű identitáscsoport anorexiában szenvedők részére) 
online felületeit alakító, az ott megjelenő és aktívan részt vevő anorexiások a nemrégiben 
virálissá váló „thinspiration” szlogenje (és hashtagje) mentén saját testalkatukhoz hasonlóan 
vékony hírességek képeivel igyekeznek normatívként elfogadni állapotukat.

A test kortárs kulturális reprezentációiban, a legtöbb meghatározó, intézményes csatornán 
kialakított testkép, mint normatív testtérkép étosz, azonban éppúgy kitermeli a saját 
oppozícióját, mint amennyire megerősíti a „thinspiration” jellegű mozgalmakat. Jennifer B. 
Webb és kutatótársai nemrégiben az általunk is elsődleges kutatási platformként megjelölt 
Instagram felületén vizsgálta a „fatspiration” és az ún. „Health at Every Size” (azaz „egészség 
minden méretben”) hashtageket, illetve a hozzájuk tartozó képi adatbázist annak érdekében, 
hogy feltárják a túlsúlyos test elfogadásának közösségi alapú módozatait (Webb et al. 2017, 
53). Négyszáz kép és a hozzájuk tartozó szöveges tartalmak, valamint a tartalmi címkét és 
a hálózati összekapcsolást biztosító hashtagek elemzésén keresztül nem csupán a képeket 
megosztó, online szubkulturális identitást magáénak tevő felhasználók motivációit tárják 
fel, de rámutatnak a képi tartalom és a néhol nyilvánvalóan torzult pozitív vallomástételek 
és üzenetek közötti ellentmondások mibenlétére is. A kutatás a két, eredetileg egymást 
támogató hashtag alatt fellelhető tartalmak egyre markánsabb szétválását is kimutatta, 
miszerint a #fatspiration, túlsúlyos testeket pozitív felhanggal ellátni hivatott tartalmaival 
szemben a #healthateverysize köre jóval kevéssé elfogadó a túlsúlyt éltető, az ellen tenni nem 
akaró felhasználók tartalmaival szemben (Webb et al. 2017, 60).

Az Instagram közösségi képmegosztásra épülő platformja a nyilvánvalóan vizuális 
tartalom mellett – nem elhanyagolható módon – szöveges, hipertextuális, és web 2.0-s 
lehetőségekkel is segít a tartalmak megjelenítésében. Kutatásunk témakörében kiemelkedő 
jelentőséget tulajdonítunk a szöveges tartalmaknak is, amelyek a kérdéskör diskurzusához 
illően, sok esetben tanúságtételként is értelmezhetők, valamint alapvetően befolyásolják a 
vizuális befogadást, illetve annak szándékolt kontextualizációját. A platform működésének 
feltárásához az orosz származású amerikai médiateoretikus, Lev Manovich munkáját vettük 
alapul, amely egy átfogó vizsgálatot mutat be többezres minta alapján, a kulturális analitika 
módszertanán alapuló megközelítési módban. Ennek során első lépésként a vizuális esztétika 
mentén azonosítható identitáscsoportokat határoztak meg a kutatók, akik – Manovich 
meglátása szerint – egy új „esztétikai társadalom” tagjaiként alakítják önreprezentációjukat. 
Bár kifejezetten testreprezentációkkal ez a kutatás nem foglalkozik, érdemes megjegyezni, 
hogy az ugyanezen az adatbázison alapuló másik kutatásuk, mely „Selfiecity” címen 
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futott, már kifejezetten a lokalizált és társadalmi szempontból rétegzett önreprezentáció 
problematikájával foglalkozik.

Manovich és kutatótársai Instagramra vonatkozó eredményeit saját korábbi kutatásunk 
alapján finomhangoltuk, melynek során az Instagram platformjának sajátos működési 
logikáját igyekeztünk leírni (Dragon és Sebestény, 2019). A közösségi rendszer, a hálózati 
logika feltérképezése biztosítja számunkra azt a keretet, amelyben a felhasználók által 
generált, egészségre, illetve testreprezentációkra vonatkozó kutatásunkat pozicionáljuk. 
Jelen kutatásunkban összpontosul tehát a testre vonatkozó kortárs, hálózati kultúrában 
megjelenő testreprezentációs lehetőségek, illetve ezek percepciójára és megítélésére irányuló 
érdeklődésünk, melynek során kiemelt figyelmet fordítunk a felhasználók proprioceptív 
énképének mediatizált reprezentációira. Úgy véljük, a hálózati kultúra előretörése, illetve a 
közösségi médialogika a normatív testkép kortárs reprezentációjának talán legmeghatározóbb 
talajává vált, amely a megosztás dinamikájának segítségével demokratizálja az egészséges 
testkép/zetek médiában megjelenő lehetőségeit.

Véleménykifejezési lehetőségek az Instagramon

Lévén közösségi szolgáltatás, az Instagramnak kezdetektől fogva természetes részét képezi, 
hogy a felhasználók nemcsak saját csatornájukra tölthetnek fel tartalmat (fényképet, majd 
videókat), hanem mások személyes felületén is jelen lehetnek.

Ennek webes evolúciós szempontból később megjelent, de fejlettségét, összetettségét 
tekintve egyszerűbb módja a lájkolás, azaz amikor a felhasználó egy érintéssel vagy 
gombnyomással jelezheti, ha valamilyen szempontból szimpatikusnak (vagy negatív 
jelentéstartalmú bejegyzések esetén egyszerűen csak fontosnak) ítél egy megosztott 
tartalmat. Bár léteznek olyan speciális körülmények, amelyekben egy-egy személy 
lájkolásának elmaradása is a véleménykifejezés érzetét keltheti a bejegyzést közzé tévő 
felhasználóban, általánosságban elmondhatjuk, hogy a – szív alakú ikonnal jelzett – lájkolás 
szinte kizárólag pozitív töltetű „jelenlétet” tesz lehetővé a másik csatornáját.

Összetettebb, sokrétűbb forma a hozzászólás. A közzétett tartalom pozitív, semleges 
vagy negatív értékelésére is lehetőséget ad – illetve a bejegyzéstől tartalmilag elváló, 
teljesen irreleváns közlésre (spam) –, a finomabb hangsúlyozás vagy éppen a határozott 
nyomatékosítást segítő emotikonokkal kiegészített szöveges formában. A felhasználók mára 
felismerték, hogy az egyszerű kedvelés („like”) arctalan visszajelzés, amely elveszik a többi 
között, míg a hozzászólás felkeltheti a figyelmet, alkalmasabb a reciprocitás kiváltására (pl. 
interakció, „visszakövetés”).

A túlságosan is negatív, személyeskedő, sőt, akár módszeres zaklatás részének tekinthető 
esetek száma évek óta növekszik a különböző közösségi felületeken. Mára inkább gyakorinak 
tekinthető, mintsem extrém ritkaságnak, hogy a közösségi weben megélt zaklatás – főleg, ha 
nyilvános helyen, kommentfolyamban történik – tragikus következményekkel jár (Sedgwick 
et al., 2019). Hivatalosan ez, az egyre aggasztóbb méreteket öltő cyberbullying – valamint 
a spamelés – ösztönözte az Instagram fejlesztőit arra, hogy változtassanak a hozzászólások 
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rendszerén. Ám feltételezhetjük, hogy néhány kevésbé extrém, egyszerűen csak negatív 
értékelés is sok felhasználó kedvét szegi, ezért az Instagram üzemeltetőinek jól felfogott üzleti 
érdeke is volt, hogy redukálják a lelkileg potenciálisan lehúzó érzetek számát, ha továbbra 
is lelkesen posztoló – tehát aktív, közben pedig sok hirdetésbe is belefutó – felhasználók 
tömegeit szeretnék látni a platformon.

Az Instagramon 2017 szeptemberében vált elérhetővé az a funkció, amellyel a felhasználók 
megválaszthatják, kiknek engedik meg, hogy hozzászóljanak a közzétett fotókhoz, videókhoz. 
A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

• mindenki;
• azok, akik követik a felhasználót vagy a felhasználó követi őket;
• azok, akik követik a felhasználót;
• azok, akiket követ a felhasználó.
A fenti sorrend egyben a korlátozás szigorának egyre erősödő rendje is. Míg ugyanis 

a második és harmadik beállítás alkalmazása esetén, a negatív véleményét mindenképp 
kifejezni kívánó kommentelő máris hozzászólhat a médiatartalomhoz ha beköveti a 
közzétévőt – letiltás esetén újként létrehozott felhasználói profillal, újabb tiltás után, 
lényegében akárhányszor ismételve ezt a formulát –, a negyedik esetben a felhasználó teljes 
mértékben maga dönti el, ki fejezhet ki véleményt bejegyzései alatt.

Könnyen belátható, hogy az elsőtől a negyedik beállítási lehetőségig jutva nemcsak a 
„házirend szigorodik” és nemcsak a zaklató jellegű hozzászólások száma redukálható végül 
nullára, hanem – bizonyos személyiségtípusok esetén – egyre nagyobb annak az esélye, hogy 
az Instagram-csatornán érkező visszajelzések nem segítik a felhasználó reális önértékelését, 
ugyanis csak pozitív, megerősítő hozzászólások érkeznek, így torzul a kép.

Az empirikus kutatás menete

Kutatásunk négy részre tagolódik: véleménybuborék-kutatás, testképértékelés, 
egészségfogalom-kutatás és a bodypositive fogalmának értelmezése. Vizsgálatunkat a 
vizualitást előtérbe állító Instagram közösségimédia-platformra alapozva végeztük. Első 
lépésként 2020 január-február fordulóján a testi állapottal összefüggésbe hozható hashtagek 
alapján azonosítottunk és forrásként elkülönítettünk X számú olyan nyilvános Instagram-
posztot, amelyet fiatal nők tettek közzé önmagukról. A forrásanyag körülhatárolásához a 
#fitness, #anorexia, #curvy, #molett hashtageket és ezek bizonyos változatait használtuk. A 
forrásbázis véletlenszerű kiválasztással jött létre. Mivel szerepük a közösségi média testképre 
gyakorolt hatásának vizsgálatában egyfajta tesztanyagként értelmezhető, a véletlenszerű 
kiválasztás összeegyeztethető volt a kutatás céljaival. Figyelembe véve azt, hogy a kommentek 
elemzése is célunk volt, a találatok közül a legtöbbet kommentelt képeket adtuk a mintához.

A létrejött forrásanyag kapcsán először a képek és a kommentek viszonyát vizsgáltuk meg. 
Azt kutattuk, hogy a közösségi médiában önmagukról közölt képek kapcsán a felhasználók 
milyen reakciókat kapnak. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan járulnak hozzá az önmediatizáció 
megerősítéséhez a kommentek, milyen módon véleményezik a kommentelők a képeket. 
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Mindehhez természetesen figyelembe kellett venni a közösségi platformok kommenteléssel 
kapcsolatos, folyamatosan szigorodó gyakorlatát. A kommentek különösen érdekesek voltak 
a minta nagyrészét kitevő olyan képek esetén, amelyekben a normának érzett testképtől való 
eltérésre maga a posztoló is utal hashtagjével.

A kutatás második fázisaként harminc, 21-25 év közötti egyetemi hallgatóval töltettünk ki 
egy kérdőívet. Az alacsony válaszadószám oka az volt, hogy kérdőívünk nem reprezentatív 
kutatás kívánt lenni, hanem felépítésénél fogva, a kitöltés során bekövetkező változásokat 
kívánta tetten érni. A kérdőívet úgy alkottuk meg, hogy az az előrehaladás során reflexióra 
késztesse a kitöltőket a közösségi média testképet befolyásoló hatásáról, de visszalapozásra 
és a válaszok átalakítására már ne legyen lehetőségük. Ezzel a megoldással az volt a 
célunk,  hogy a közösségi média által kialakított testkép elképzeléseket minél pontosabban 
megragadhassuk. A kérdőív első szakaszában – a fent leírt módon kiválasztott képeket 
kommentektől és hashtagektől megfosztva – mutattuk be, és arra kérdeztünk rá, hogy a képen 
látható személy egészséges-e vagy sem a válaszadó szerint. A #fitness, #anorexia, #curvy, 
#molett módon tagelt képek vegyesen kerültek megjelenítésre. A következő szakaszban 
ugyanezen képek kapcsán arra kérdeztünk rá, hogy a válaszadó szépnek találja-e a képen 
szereplő személyt. Hipotézisünk szerint a #molett vagy #curvy nők képeit a vizsgálatban 
résztvevők  döntően nem egészségesnek minősítik, az egészséget annak szűk, biológiai-
orvosi értelmében használva, amely jól illeszkedik a közösségi médiában dominánsan 
reprezentálódó szexualizáló-normatív testképhez. Kíváncsiak voltunk ugyanakkor arra is, 
hogy a vékonyságot mainstream normaként bemutató média hatása alatt az #anorexia jelzésű 
képekre milyen reakciókat kapunk. Ugyancsak ilyen célból a #bodypositive képek közül 
kifejezetten a látványos izmokat mutató, fitness hashtagű képeket választottuk a mintánkba.

Ahogy látszik, a kutatás első szakaszában az egészséges testtel kapcsolatos ítéletre voltunk 
kíváncsiak. Azt feltételeztük, hogy válaszadóink az egészség testi-orvosi dimenziója nyomán 
a molett képeket ítélik majd egészségtelennek és az átlagostól eltérő izomzat vagy épp az 
anorexia nem számít majd számukra egészségtelennek. A második szakaszban szándékosan 
olyan szubjektív értékelésre („szép-e a képen látható személy?”) késztettük őket, amely 
egyrészt áttöri és kikezdi a közösségi média sugallta, ideális testképpel kapcsolatos 
elképzeléseket, másrészt ráébreszti a válaszadót arra, hogy ahogyan a szépség is szubjektív, 
az egészségnek is van nem pusztán biológiai-orvosi, de szubjektív elemeket is tartalmazó, 
holisztikus definíciója.

A kérdőív harmadik szakaszában rákérdeztünk arra, hogy a kitöltő a felkínált három 
egészségdefiníció közül melyikkel tud azonosulni. A válaszlehetőségek között szerepelt 
egy biológiai-orvosi („Az egészség a betegség hiánya.”), egy holisztikus („Az egészség 
fizikai, mentális és szociális jó közérzet.”) és egy a harmóniára utaló („Az egészség az egyén 
harmóniája a környezetével.”) definíció. Feltételezésünk szerint a kérdőív második szakasza 
sikeresen dekonstruálta az egészséggel kapcsolatos biológiai-orvosi elképzelést és ezek után 
jó eséllyel többen választották a holisztikus vagy a harmónia központú egészségdefiníciót. 
Végül, a kérdőív negyedik szakaszában arra voltunk kíváncsiak, hogy válaszadóink 
találkoztak-e már a bodypositive fogalommal és milyen jelentését ismerik. Itt nyílt végű 
kérdést tettünk fel, amellyel megtudhattuk, hogy valóban ismerik-e a fogalmat vagy pedig 
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értelmezik és összekapcsolják a kérdőív során szerzett belátásaikkal. Ugyancsak nyílt végű 
kérdésben vizsgáltuk, hogy a kitöltő találkozott-e már a bodyshaming fogalommal. A kérdőív 
végén rákérdeztünk a kitöltő nemére.

Eredmények

Véleménybuborék-kutatás

A forrásanyagként szolgáló bejegyzések hozzászólásainak kutathatóságát jelentős 
mértékben korlátozza, hogy nem lehetünk tisztában a kommentfolyam szerkesztettségével, 
moderáltságával. Hogy a bejegyzéseket közzé tévők utólag törölnek-e egyes, számukra nem 
tetsző hozzászólásokat, az a posztok valós idejű monitorozásával követhető lett volna. Ám ez 
egyrészt kutatásunk kereteit meghaladó gépi, így anyagi erőforrást igényelt volna – hiszen a 
bejegyzések megjelenésének idején még nem tudhatjuk, az idő előrehaladtával mely képek 
lesznek alkalmasak forrásanyagnak, így minden olyan képet és kommentjeit hetekig kellett 
volna naplóznunk, amelynél feltűnnek az említett hashtagek vagy variánsaik. Ráadásul 
kutatásunkban ez nem is jelentene teljes megoldást, hiszen ahhoz az információhoz legálisan 
nem férhetünk hozzá – illetve csak önbevallásra alapuló módon, melynek hitelessége jelen 
esetben erősen kérdéses –, hogy a posztolók korlátozzák-e a tanulmányunkban már említett 
bármely módon azok körét, akik hozzászólhatnak bejegyzéseikhez. A következő értékeléseket 
mindennek fényében javallott értelmezni, illetve fontos az értékelés ilyetén korlátait szem 
előtt tartani.

A forrásanyag összességére, illetve külön-külön mindegyik elemére elmondható, hogy 
jóval – elemenként jellemzően nagyságrendileg – több lájkolás érkezett a képekre, mint 
amennyi hozzászólás íródott hozzájuk. Ennek egyik oka vélhetően az, hogy a lájkolás, ahogy 
már említettük egyszerűbb abban az értelemben is, hogy kisebb energiabefektetést igényel 
a felhasználótól a képernyő kétszeri megérintése, mint egy – akárcsak két rövid mondatos – 
értékelés írása. Ám figyelembe kell vennünk azt is, hogy az egyszerűbb véleménykifejezési 
forma kizárólag pozitív visszajelzésre ad lehetőséget. Így azt legfeljebb az Instagramtól 
származó, legálisan nehezen hozzáférhető adatok segítségével lehetne látni, hányan voltak 
azok a „kritikusok”, akik nagyságrendileg ugyanannyi energiát fordítottak véleményük 
kifejezésére, mint a lájkolók: azaz egyszerűen tovább görgettek.

A vizsgálódásunk idején látható hozzászólások mindegyike pozitív. Különbséget főleg 
intenzitásukban lehet felfedezni (amely a „Love”-tól egészen a „Gorgeous 🔥”, a „❤️😍
😊❤️❤️” és a „YAAASS BEBE...I LIKE YOU BEBE...MMHHUUAAAAACCHH...♥♥♥♥♥” formulákig 
terjed), mélységükben kevésbé. Óriási túlsúlyban vannak a néhány szóból vagy emojiból 
álló kommentek. (Annak ellenére, hogy a posztolók gyakran igen hosszú, néhol több száz 
karakteres – ilyen esetben jellemzően bensőséges vagy annak látszatát keltő – szöveget írnak 
képükhöz.) A 👏 Masse ist Macht 🙌 Top 💪 👏  Glaub von der gestrigen Einheit war genug 
dabei bzgl Mittrainieren u heut kommen noch schwere Squats drann 💪 ” vagy a „Sono d 
accordissimo, gli allenamenti di forza non snaturano la femminilità anzi... ne migliorano la 
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composizione corporea 😊🔝e te sei un esempio 😊” hosszúságú kommentek már kifejezetten 
terjedelmesnek számítanak. (Kutatásunk szempontjából lényegtelen érdekesség, hogy a 
spamelők is hasonló skálán mozognak, a „Follow back”-től a „Want a good manager? Then 
i highly recommend you to @lorella_fx_trade she’s the best manager I’ve ever comes across 
and worked with, thank you Lorella”-ig.)

A normaként tekintett testképtől molett irányban kilógó képek esetén valamivel 
gyakoribbak a szeretetkifejező emojik (például: 😍, ❤️, 🌹), a normánál izmosabb fotóknál az 
erőre vonatkozók (💪 , 👊) és a befektetett munkával elért eredmény előtt a tisztelgők (👏 , 🙌). 

Feltételezhetjük, hogy nincs olyan jelenség, melyről az azzal szembesülők mindegyikének 
pozitív véleménye lenne. Ezt figyelembe véve szembeötlő a pozitív kommentek kizárólagossága, 
ami eredhet részben a hozzászólások már említett technikai korlátozhatóságából, részben 
utólagos moderációból, részben pedig a kommentelői szerepkör esetében kialakuló 
véleménybuborék emberi és algoritmikus erősítéséből. Előbbi faktorral arra – az offline 
világban is jól megfigyelhető – jelenségre utalunk, hogy legtöbben szeretnek olyanokat 
követni, akik tevékenysége, gondolatvilága vagy fotói már eleve szimpatikusak számukra. 
(Még akkor is, ha jelentékeny részük elméletben igényt fogalmaz meg diverzifikáltabb 
tartalmak iránt.) Így aztán természetes, hogy a csatornák posztjaira érkező visszajelzések 
nagyon nagy arányban pozitívak lesznek. Algoritmikus erősítésnek pedig azt tekinthetjük, 
ha valaki rendszeresen fejezi ki tetszését bizonyos hashtaggel ellátott bejegyzéseknél, 
akkor az Instagram ajánlórendszere egyre inkább hasonló posztokat válogat ki számára 
az újdonságok felfedezésére szolgáló szekciójában. (Ez utóbbi elsődleges lényege minden 
olyan rendszernek, amely a felhasználó interakcióiból levezetett érdeklődés alapján tár 
elé ahhoz illőnek vélt tartalmakat, legyen az a Google Ads, az Apple News, a Facebook vagy 
az Instagram.) A folyamat eredményeképp a posztoló körül is véleménybuborék alakul ki, 
melynek saját területén természetszerűleg válik központi véleményvezérévé.

Testképértékelés

A kérdőívünkbe 14 képet illesztettünk be. Ezeket kétszer, azonos sorrendben mutattuk 
meg a tesztcsoportunknak. Az első kérdéssor után visszalapozásra, a válaszok korrekciójára 
nem volt mód. Az első sorozat kapcsán arra kérdeztünk rá, hogy a képen látható személyt 
egészségesnek ítélik-e. A 14 képből hét a #molett, #curvy, kettő az #anorexia és öt a #fitness 
hashtaggel volt jellemezve a közzétevők által. A három alcsoport képeit összekeverve, 
vegyes sorrendben mutatta a kérdőív. Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy voltak arccal 
és arc nélkül készített fotók. Emellett a molett hashtagű képek esetében voltak hétköznapi 
viseletben és beállításban készült képek csakúgy, mint molett modellek molett divatot 
bemutató, professzionális képei is.

Vizsgálatunk tanulsága szerint pusztán a kép beállítása és kompozíciója is jelentős hatással 
volt az egészséggel kapcsolatos ítéletre a molett hashtagű képek esetében. Válaszadóink az 
amatőr selfie-ken látható személyeket jelentős többséggel ítélték egészségtelennek, szemben 
a professzionális fotókkal. Az arcot nem, vagy csak részben ábrázoló képeken látható 
személyeket szintén egyöntetűen egészségtelennek ítélték meg. A hét molett hashtagű 
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képből öt esetében egyértelműen egészségtelennek ítéltek az ábrázolt személyt, mindet 
legalább majdnem háromnegyedes arányban (73-tól 90 százalékig). A két egészségesnek 
ítélt, molett hashtagű képen egy mikroinfluencer látható, aki a Fashion Nova Curve plus size 
ruhamárka termékeit promotálja, világosan utalva a gyártóra. A képek különleges szabású 
ruhákban professzionális fotókon ábrázolják a modellt. A divatruhákban professzionálisan 
fotózott molett modellt válaszadóink jelentős többséggel (80 % fölött) egészségesnek ítélték. 

Kérdőívünkben elrejtettünk egy olyan visszaellenőrző kérdést, amellyel azt akartuk 
tesztelni, hogy a professzionális fotók valóban ilyen mértékben megváltoztatják-e az ábrázolt 
személy egészségéről alkotott véleményt. Az addig egységesen egészségesnek ítélt modell 
egy kevésbé előnyös, arcnélküli selfie-jét is beválogattuk a mintába. Ez a kép, az összes 
többihez hasonlóan azonosítók nélkül került megjelenítésre, ráadásul a selfie kompozíciója 
miatt a modell arca nem látható. Kutatottjaink miután kétszer is elsöprően egészségesnek 
ítélték a képen látható modellt, ebben a beállításban háromnegyedes arányban (76%) 
egészségtelennek értékelték azt. 

A mintába beválogatott #anorexia hashtages képeken látható személyeket egyöntetűen 
egészségtelennek ítélték a kutatásban résztvevők. Leginkább a #fitness hashtaggel ellátott 
képeken szereplő személyek osztották meg őket. E fitness hashtegű képeken izmokat 
hangsúlyozó vagy sportruhában, edzőtermi kontextusban fotózott fiatal nőket láthatunk. Az 
ezeken a képeken ábrázolt személyeket döntően egészségesnek ítélték a megkérdezettek, 
de a skála lényegesen tagoltabb volt, mint a molett vagy az anorexia hashtagű képek 
esetében. Egy kifejezetten izmos felsőtestű nő edzőtermi selfie-je nyomán a válaszadók 
több mint fele (56%) egészségtelennek ítélte meg az ábrázolt személyt. A a megkérdezettek 
átlagosan harmada ítélte egészségtelennek a többi fitness hashtagű képen ábrázolt személyt. 
Egyöntetűen egészséges ítéletet mindössze egy, izmokat nem hangsúlyozó, sportruhás nő 
képe kapott, amelyet ő szintén fitness hashtaggel tett közzé. Itt érdemes megjegyezni, hogy 
egyöntetűen egészségtelennek egyetlen személyt sem minősítettek válaszadóink, a minta 
egyetlen alcsoportjából sem.

A kérdőív második szakaszában ugyanezen képeket, változatlan sorrendben mutattuk meg 
a kutatottaknak. Egyöntetűen szépnek nem ítéltek senkit. Az első szakaszban egységesen 
egészségesnek mondott személyt (arcképes, egészalakos fotó, sportruhában, sem izmokat, 
sem női testi jegyeket nem hangsúlyozó beállításban) két válaszadó nem tartotta szépnek. 
Senki nem tartotta viszont szépnek azt a személyt (edzőtermi selfie, egészalakos, arcképes 
fotó, rendkívül kidolgozott izmokat hangsúlyozva), akit a kérdőív előző szakaszában a fitness 
hashtagű képek közül ugyan kis többséggel, de egyedül ítéltek egészségtelennek. Azaz a 
legszebb - legkevésbé szép skála mindkét végére a fitness hashtegű képek egyike került, és ez 
az ítélet markánsan elvált az egészséggel kapcsolatos véleménytől. 

A molett hasthtegű képeken ábrázolt személyek szépségét illetően az ítéletek szinte 
azonosak voltak az egészségesség kapcsán született ítéletekkel. Az eltérések ugyanakkor 
vizsgálatra érdemesek. Válaszadóink fele szépnek találta azt a mikroinfluencert, aki a Miss 
Robinson Fashion House ruhamárka termékeit promotálja. A divatos ruhában készített, 
professzionális fotó alapján a kérdőív első szakaszában egészségtelennek ítélték a plus size 
modellt. Nála nem tartották sokkal szebbnek azt a fitness hashtaggel megjelenő személyt, akit 
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egyébként korábban nagy többséggel egészségesnek minősítettek. Miközben az egészséget 
markánsan – a közösségi médiában normaként megjelenő – vékony, sportos testképpel és 
az ehhez kapcsolódó biológiai-orvosi egészségfogalommal azonosították, a szépség kapcsán 
válaszadóink elszakadtak e normatív nyomástól. A szépség, mint szubjektív kategória 
legalább részlegesen képes volt kikezdeni a közösségi média uralkodó női testképét. 

Az ábrázolás módja, a beállítások, a ruházat professzionalitása úgy látszik azonban még 
fontosabb tényező. A közösségi média professzionális tartalmat készítő mikroinfluencerei 
létrehoztak egyfajta normatív elképzelést a női szépségről, ahogyan ezt a – kérdőívben 
három képpel szereplő – mikroinfluencer kapcsán ismét megtapasztalhattuk. A Fashion 
Nova Curve termékeit promotáló modell képeivel szinte egészen pontosan megismétlődött 
az, amit a kérdőív első szakaszában tapasztaltunk: a professzionális fotókon szépnek találták 
válaszadóink, az arcnélküli selfie-n nem.

A két képsorozat összevetéséből világosan látszik, hogy a Z generációba tartozó válaszadók 
a molett személyeket legtöbbször azonosítják az egészség hiányával, azaz a biológiai-
orvosi egészségdefiníciót meglehetősen nagy arányban alkalmazzák. A közösségi média 
influencereinek stílusában született, felismerhetően termékmegjelenítést tartalmazó, 
professzionális fotók nagymértékben befolyásolják pozitív irányba a másik személy egészségi 
állapotáról szóló véleményüket. Ezzel szemben a kórosan vékony képeket egyértelműen 
egészségtelennek tartják. A látható, hangsúlyozott izmokat – legalábbis a kutatásunkban 
vizsgált, kizárólag nőket ábrázoló fotókon – hajlamosak egészségtelennek tartani. Jól tetten 
érhető, hogy a szépséget bizonyos mértékig szubjektívebben megítélhető jellemzőnek 
tartják. Egészségtelennek minősített molett alanyokat talált válaszadóink fele szépnek. 
Azaz, véleményük szerint attól, hogy valaki megítélésük szerint egészségtelen, még lehet 
szép. Illetve a szépség, mint szubjektív kategória képes volt lazítani az egészség kapcsán 
tapasztalt biológiai-orvosi szemléleten. Hasonlóan, a válaszadók fele által egészségesnek 
tartott személyt egyöntetűen nem találták szépnek, azaz a testi egészség jelei nem tesznek 
feltétlenül széppé.

Egészségfogalom, bodypositivity és bodyshaming

Mindezek nyomán nem meglepő, hogy a kérdőív végére válaszadóink el tudtak szakadni 
az egészség biológiai-orvosi definíciójától és elsöprő többségben az egészség holisztikus 
definícióját érezték a legpontosabbnak. Mindössze egy személy definiálta az egészséget 
a környezettel érzett harmóniaként és ketten szűkítették azt le a betegség hiánya értelmű 
meghatározásra.

Kutatásunkban vizsgáltuk még a bodypositiv és a bodyshaming fogalommal kapcsolatos 
ismereteket. A testpozitív mozgalom célja alapvetően az volt, hogy minden egyénben kialakítsa 
a saját testével kapcsolatos pozitív attitűdöt. Mozgatórugója a média által döntően felmutatott, 
és így normává váló vékony testkép dominanciájának megtörése volt. A bodypositivity 
a közösségi médiában állandóan mediatizálódó test kapcsán könnyen megjelenő és 
nagy nyilvánosságot kapó bodyshaming, a domináns testképtől eltérőket megszégyenítő 
vélemények ellen küzd (cf. Cohen, Newton-John, Slater, 2020). Harminc kutatottunk közül 
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tizenketten nem találkoztak még a fogalommal. Akik ismerték a fogalmat, azok egy része 
szerint ez a testünk elfogadását jelenti. („Fogadjuk el önmagunkat, a testünket úgy ahogy 
van. Annak adottságaival együtt.”, „Fogadjuk el a testünket olyannak, amilyen.”) Volt, aki 
ennek kapcsán a testi és a mentális egészség kapcsolatát is felvetette, az egészség holisztikus 
felfogását alapul véve. („Igen, találkoztam. Szerintem azt jelenti, hogy testpozitivitás, hogy a 
személy meg van elégedve a testével, és emellett mentálisan is egészséges.”) Jól elkülöníthető 
ugyanakkor, hogy válaszadóink között volt, aki szerint ez nem pusztán passzív elfogadása 
az adottságoknak, de egy aktív viszony a testtel („Amikor elfogadjuk a testünket, de ez nem 
jelenti azt, hogy nem dolgozhatunk rajta.”) A kérdés kapcsán többen kitértek azonban arra 
is, hogy a saját testtel kapcsolatos állásponton túl ez egyfajta mozgalom. („Ez egy mozgalom 
nevéhez köthető tudtommal, aminek a lényege, hogy elfogadjuk a testünket olyannak, amilyen. 
Még akkor is, ha egyébként nem egészséges, utóbbit pedig problémának tartom.”) Sőt, arra is 
rámutattak, hogy a mozgalom tulajdonképpen alkalmas lehet a molettektől eltérőek, esetleg 
kórosan soványak elutasítására is. („A nézet szerint el kell fogadjuk azt, ahogy kinézünk, 
legyen az a társadalom szerint túl sovány, túl kövér és minden más negatív jelzővel illetett 
test. Ezen felül szeretnünk is kell azt. De szerintem ehhez legelőször is önmagunkban kellene 
kifejleszteni azt az empátiát, ami nem csak magunkra irányul, hanem aminek a segítségével 
más felé is „bodypositive módon tudnánk fordulni”. Anélkül csak valami álszent és trendi 
marketingfogásnak látom. Amíg pl. bodypositive molett lányok a „csonttal csak a kutyák 
játszanak” szlogennel kampányolnak, addig ez nem lesz hiteles. (És persze fordítva is így 
van.)”)

A bodyshaming fogalmát tizenhárman nem ismerték a kutatottak közül. Aki hallott már 
róla, azok között volt, aki csak az egyén önmagával kapcsolatos szégyenérzetével kötötte 
össze. („Szégyellni a testalkatot, mert az nem hasonlít az elvárthoz.”) Többen értelmezték 
egy önmagunk és mások felé egyaránt megnyilvánuló ítéletként. („Amikor mások testét 
megalázzuk, vagy akár a sajátunkat is. Nem fogadjuk el, kirekesztően viselkedünk emiatt.”) Itt 
rámutattak arra is, hogy ez nem pusztán egy ítélet, de olyan fontos következményei lehetnek, 
amelyek éppen a holisztikusan felfogott egészséget kezdhetik ki. („[ezzel mások] önbizalmát 
és önbecsülését rombolja.”) A válaszokból világos, hogy alapvetően a túlsúlyosokkal szemben 
tapasztalható ilyen vélemény („leginkább molett nők kapcsán hallottam”), de a válaszok között 
megjelenik az is, hogy ez egy normatív testképtől való eltéréssel kapcsolatos elutasító attitűd. 
(„Mindenkit megszólnak, hogy vagy túl vékony, vagy túl dagi vagy túl izmos...”) Hogy mindez 
mennyire a női test mediatizációjával függ össze, azt alátámasztja, hogy férfi válaszadóink 
közül mindössze egy ismerte a bodypositive fogalmát, aki azonban rögtön a mozgalommal 
kötötte össze, és amit az egészségtelen test elfogadása miatt el is ítél.
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Összefoglalás

Kutatásunk hipotézise az volt, hogy a digitális bennszülött Z generáció tagjai esetében az 
egészségről és a betegségről, illetve az egészséges és esztétikus testről való elképzeléseiket 
nagymértékben befolyásolja a közösségi média. Vizsgálatunk a mediatizált testkép 
egészséggel kapcsolatos megítélésére irányult, ami a vizsgálat résztvevői által adott válaszok 
fényében az egészséges testtel kapcsolatos ítéletekre, szubjektív értékelésre, illetve reflexióra, 
a reakciók mögött feltérképezhető egészség definícióra voltunk kíváncsiak. Hipotézisünk 
szerint a szűrőbuborék jelenségnek köszönhetően – többnyire jól behatárolható értékítélet 
és egészségfelfogás mentén – a biológiai-orvosi elképzelést felváltotta a holisztikus vagy a 
harmónia központú egészségdefiníció.

A test mediatizációja, a testkép alakulása a közösségi képmegosztó platformok hatására 
a normatív, sok esetben szexualizált ideáltól eltérő irányoknak is egyre nagyobb teret 
ad. A különböző testképfelfogásokat propagáló (thinspiration, fatspiration), gyakran 
önvallomásokkal vagy elfogadásra sarkalló kampánymotívumokkal (bodypositive) 
megosztott képek, bár hosszú távon képesek lehetnek formálni és szélesíteni a normatív 
testkép megjelenési módozatait, ám kutatásunk arra mutat rá, hogy jelen pillanatban 
a vizsgált képekre adott válaszok nem feltétlenül támasztják alá, hiszen az egészséges 
test fogalma továbbra is valamiféle társadalmilag elfogadott mérce, amelyhez képest a 
végleteknek minősülő, esetünkben használt „túl vékony” vagy „túlsúlyos” szelfik és képek 
több esetben is az egészségtelen minőségre utaltak, még akkor is, ha ezen képek adott 
esetben épp valamilyen bodypositive üzenettel kerültek a közösségi felületre.



76

GYAKORLATILAG

Irodalom

Ábrahám I., Jambrik M., John B., Németh A. R., Franczia N., & Csenki L. (2017). A 
testképtől a testképzavarig. Orvosi Hetilap, 158(19), 723–730. https://doi.
org/10.1556/650.2017.30752

Bird, E. L., Halliwell, E., Diedrichs, P. C., & Harcourt, D. (2013). Happy Being Me in the UK: A 
controlled evaluation of a school-based body image intervention with pre-adolescent 
children. Body Image, 10, 326–334.

Bonah, C., & Lakötter, A. (2020). Visual Media and the Healthy Self in the 20th Century: An 
Introduction. In Body, Capital, and Screens. Visual Media and the Healthy Self in the 20th 
Century (13–39). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Brathwaite, K. N., & DeAndrea, D. C. (2021). BoPopriation: How self-promotion and corporate 
commodification can undermine the body positivity (BoPo) movement on Instagram. 
Communication Monographs. https://doi.org/10.1080/03637751.2021.1925939

Callahan, D., & Barker, A. (2019). Introduction: All that is Solid Changes into Something Else. 
In D. Callahan & A. Barker (Szerk.), Body and Text: Cultural Transformations in New 
Media Environments (o. 1–9). Cham: Springer.

Cohen, R., Newton-John, T. & Slater, A. (2020). The case for body positivity on social media: 
Perspectives on current advances and future directions. Journal of Health Psychology 
DOI: 10.1177/1359105320912450. 

Csabai M. (2019). Az önelfogadás kihívásaitól a testpozitív mozgalmakig—A pozitív 
pszichológia testképei. Magyar Pszichológiai Szemle, 74(3), 361–373. https://doi.
org/10.1556/0016.2019.74.3.6

Dragon Z. & Sebestény Cs. (2018) #BREW: influencer-kísérlet az Instagram újhullámos kávé 
közösségében. Digitális Bölcsészet 2018: 1. 203–216.

Dragon Z. (2013). Tanúvá válva. Julie Taymor Titus című filmjének traumatikus narratívája. 
Filológiai Közlöny 59: 3. 288-300.

Eckler, P., Kalyango, Y., & Paasch, E. (2016). Facebook Use and Negative Body Image among 
U.S. College Women. Women & Health. https://doi.org/10.1080/03630242.2016.115
9268

Fardouly, J., & Holland, E. (2018). Social media is not real life: The effect of attaching disclaimer-
type labels to idealized social media images on women’s body image and mood. New 
Media and Society. https://doi.org/10.1177/1461444818771083

Freud, S. (1961 [1923]): The ego and the id. In J. Strachey (Szerk.) The Standard Edition of 
the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (Vol. 19, 12-66). London: Hogarth 
Press. 

Goodyear, V. A., Armour, K. M., & Wood, H. (2019). Young people and their engagement with 
health-related social media: New perspectives. Sport, Education and Society, 24(7), 
673–688. https://doi.org/10.1080/13573322.2017.1423464

Harrison, K., & Hefner, V. (2014). Virtually Perfect: Image Retouching and Adolescent Body 
Image. Media Psychology, (17), 134–153. https://doi.org/10.1080/15213269.2013.7
70354



77

GYAKORLATILAG

Karsay, K., Trekels, J., Eggermont, S., & Vandenbosch, L. (2020). I (Don’t) Respect my Body”: 
Investigating the Role of Mass Media Use and Self-Objectification on Adolescents’ 
Positive Body Image in a Cross-National Study. Mass Communication and Society. 
https://doi.org/10.1080/15205436.2020.1827432

Kim, H. M. (2020). What do others’ reactions  to body posting on Instagram tell us? The effects 
of social media comments on viewers’ body image perception. New Media & Society. 
https://doi.org/10.1177/1461444820956368

Kleemans, M., Daalmans, S., Carbaat, I., & Anschütz, D. (2018). Picture Perfect: The Direct 
Effect of Manipulated Instagram Photos on Body Image in Adolescent Girls. Media 
Psychology, 21(1), 93–110.

Kovács G. X., Prievara D. K., & Pikó B. (2015). A testképről alkotott vélekedések megítélése 
emberalakteszt és az úgynevezett priming jelenség segítségével. LAM Lege Artis 
Medicinae, 25(8–9), 363–372.

Mirzoeff, N. (2015). How to See the World Mass Market. Pelican
Murashka, V., Liu, J., & Peng, Y. (2020). Fitspiration on Instagram: Identifying Topic Clusters 

in User Comments to Posts with Objectification Features. Health Communication. 
https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1773702

Nyitrai, F. (2014). Testkép, önértékelés és a kettő közötti kapcsolat kutatása általános iskolás 
gyerekek körében. Iskolakultúra, 24(7–8), 80–90.

Pukánszky J. (2014). A karcsúságideál internalizációja és a testkép kapcsolata fiatal felnőtt 
nők körében. Iskolakultúra, 24(7–8), 102–110.

Pukánszky, J. (2012). Vizuális médiahatások és a testi elégedettség kapcsolata. Acta Sana, 
7(1), 24–28.

Salomon, I., & Spears Brown, C. (2018). The Selfie Generation: Examining the Relationship 
Between Social Media Use and Early Adolescent Body Image. Journal of Early 
Adolescence. https://doi.org/10.1177/0272431618770809

Silverman, K. (2013). The Threshold of the Visible World. New York: Routledge.
Tiggemann, M. (2014). The Status of Media Effects on Body Image Research: Commentary on 

Articles in the Themed Issue on Body Image and Media. Media Psychology, (17), 127–
133. https://doi.org/10.1080/15213269.2014.891822

Webb, J., Vinoski, E. R, Warren-Findlow, J., Burrell, M. I. & Putz, D. Y. (2017). Downward dog 
becomes fit body, inc.: A content analysis of 40 years of female cover images of Yoga 
Journal. Body Image. 2017. Sep. 22. 129-135.

Wegenstein, B. (2006). Getting Under the Skin. The Body and Media Theory. Cambridge - 
London: The MIT Press.

Wykes, M., & Gunter, B. (2005). The Media and the Body Image. London - Thousand Oaks - 
New Delhi: Sage.


