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Az internetes kommunikáció folyamatában nemcsak azok a szolgáltatások meghatározó 
jelentőségűek, amelyek tartalmat állítanak elő, hanem azok is, amelyek a tartalmakat 
a közönséghez eljuttatják (Koltay, 2000). Ezek az internetes közvetítőszolgáltatók (az 
online tartalmakat a közönséghez „engedő” kapuőrök) egyfajta szerkesztési tevékenységet 
látnak el, amely hasonlóvá teszi őket a „hagyományos” médiához (Koltay, 2000). Bár a 
Web2.0 keretrendszerében (a lineáris csatornához képest) lehetőség van társak közötti 
visszacsatolásra és válaszreakció(k)ra is, elmosódik a határ a személyes és a nyilvános 
kommunikáció, valamint a tömeg- és interperszonális kommunikáció között. (McQuail, 
2003) Megállapítható, hogy új médiahasználati szabályrendszer nyert teret a felhasználók 
között, és új kompetenciák elsajátítására van szüksége az internetezőnek, hiszen egyszerre 
kell művelniük a befogadás és az értelmezés kognitív folyamatát. „Elengedhetetlenné válik 
a technológiai- informatikai nyelv ismerete és az új kommunikációs kultúra jeleiben és 
protokolljában való jártasság.” (Aczél, 2015, 143. o.) Habermas kommunikatív cselekvés-
elméletének fordítás- és interpretációtechnikai megállapításait Dombos (2007) összegzi. 
Tanulmányában arra a megállapításra jut: „A beszédaktusok alapján részletesebben kifejtett, 
s már az említett önkorrekciót is tartalmazó angol nyelvű változatában […] bármiféle 
a világra ható cselekvési fajtától tételesen elhatárolja magát. […] Ekkor az így definiált 
kommunikatív cselekvés már csupán valamiféle halvány és baráti jellegű interperszonális 
háttér létrehozására alkalmas, pl. az időjárásról való »illokúciós« társalgásnak.” [Kiemelés 
tőlem.] (Dombos, 2007,10. o.)

Ha a habermasi kommunikatív cselekmény halmazt kiterjesztjük a social media felületeire, 
akkor világosan kirajzolódik, hogy a Facebook miért vált gyorsasággal napjaink egyik 
legismertebb online platformjává, közösségi színterévé. Környezetünk és kultúránk mellett, 
az információ-éhes társadalom megjelenésével ismeretszerzési szokásaink is megváltoztak. 
(Gálik, 2005) Életünk legkülönfélébb eseményeit előszeretettel osztjuk meg a közösségi 
portálokon. Ezek megosztására platformként szolgálhat a média számos színtere, köztük 
a YouTube, a Twitter vagy bármelyik blog, illetve ezúttal a fókuszba emelt Facebook is. A 
felhasználók jelentős része boldog pillanatai mellett veszteségüket és gyászukat is közzéteszik 
ezeken a felületeken, amelyekre az ismerősök reflexiókkal, kommentekkel fejezhetik ki 
reakcióikat.

Újhelyi Adrienn (2014, 114. o.) tárgyalja, hogy „azt sem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy 
a Facebook társas következményei jelentősek, individuális, interperszonális, csoport- és 
társadalmi szinten is.” Rögzítendő tehát, hogy az interperszonális kapcsolatok működési 
rendjében és azok minőségében új folyamatok jelennek meg, és radikálisan elmosódik a 
határ a valós én és a virtuális arc, a „közösségi álarc-hamis én” között. (Jenkins, Ford, Green, 
2013) A valós én és közösségi álarc, a virtuális arc különbözőségéről, a jelenség veszélyeiről 
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számos szociálpszichológiai témájú szakcikk született, írja Zelena András (Zelena, 2018, 140. 
o.) A felhasználók között, az újmédia lehetőség horizontja által, a folyamatos visszacsatolás, 
a reakciónyújtás lehetősége is adott (Szűts, 2018). A felhasználó nem tesz mást, mint egy 
bizonyos szerepbe bújik a közösségi portálon. Teszi mindezt úgy, mint aki a világ legnagyobb 
étteremkritikusainak egyike – folyamatosan éttermi szelfijeit és „minikritikáit” teszi közzé, 
vagy naponta több fotót posztol a ’milyen jó szülő vagyok’ fotósorozatából úgy, hogy a 
játszótéren is az ideális fotóhelyszínt és a legtökéletesebb beállítást keresi a kép jövőbeni 
lájkjainak reményében. Sajnos a személyiség, a valós énkép komoly torzulása azon jelenség, 
amikor az életkor előrehaladtát feldolgozni képtelen személy évekkel, évtizedekkel korábbi 
fotókat tesz közzé aktuálisnak tetsző szövegtartalom kíséretében, a jelenben készült fotóit 
pedig órákig retusálja, eltüntetve róla a valós életkorra utaló jeleket.

Tehát az újmédiában az információ nemcsak kibocsátás, hanem együttes létrehozás 
eredménye is, így az újmédia nem szórja, hanem körözteti az információt. (Jenkins, Ford & 
Green, 2013) A Facebook lehetővé teszi már az Emlékoldal-lehetőségét, amely a címben is 
megjelölt emléklap-tükör funkcióval is felruházható, azaz az elhunyt személlyel és személyről 
nyilvánosan beszélhetnek. Találkozhatunk emlékoldalakkal egyrészről a család, barátok által 
létrehozott oldalak útján, másrészről az elhunyt személy korábbi profilján keresztül. Ezen 
oldalak segítségével, a hozzátartozók, barátok érzéseiket, gondolataikat fogalmazhatják meg 
az elhunytak felé, valamint egymás között is párbeszédet folytathatnak. A terápiás írás egy 
modernkori változataként segíthet ez a közzétételi forma. Ezek a bejegyzések a temetkezés, 
a virrasztás, a sírlátogatáshoz hasonló rituálék formájában öltenek szerepet. Azonban 
eltérően a megszokott hagyományoktól, ezek a rituálék nyilvánosan, a virtuális térben 
zajlanak, ez okból kifolyólag pedig maradandó digitális lábnyomot hagynak. (Kern et al., 
2013) A jelenséget Ricoeur (2004) az elhunytról való megemlékezés harmadik szintjeként 
fogalmazta meg, mely a gyászoló és elhunyt párbeszédét foglalja magába. Ricoeur szerint 
a megemlékezés a gyászoló személy külső és belső gyászában, a csoport tagjai között, 
valamint a gyászoló és az elhunyt között történik. Ezáltal a halott igazán sosem távozott el, 
ehelyett a virtuális dialógusok állandó állapotában marad. (Ricoeur, 2004) Zelizer (1995) 
a „folyamatos” (processual) kifejezést használta a kollektív emlékezet állandóan épülő, 
fejlődő és időben halhatatlan jelenségére. „Ezen online közösségek és közösségi oldalak az 
elhunytak örök emlékének őrzői.” (Zelizer, 1995, 218. o.). „Az emlékoldalak jelentősége, az 
emlékek tárgyiasításában keresendő.” – mondja azt Hallam és Hockey (2001, 9. o.). Szerintük 
az emlékoldalak és az elhunyt személy hátrahagyott tárgyaihoz való ragaszkodás között 
párhuzamot vonhatunk. Legtöbbször erőszakos vagy idő előtt bekövetkezett halálesetekben 
figyelhető meg hasonló reakció. Az emlékoldalak egy békés, fájdalomtól és betegségtől 
mentes pillanatot tükröznek. Nem követelik meg a gyászolótól, hogy lássa az elhunytat vagy 
akár fizikailag is a közelében legyen, mindezzel mentesítve a gyászolót a félelem és az extrém 
érzelmi bánat terhétől. (Huntington, Metcalf, 1979) Mindez rávilágít a virtuális és a valós 
terek között elmosódó határvonalra, így legitimálva a nyílt, nyilvános érzelmek kimutatását, 
ellenben a megszokott rítusokkal szemben, amelyek korábban nem tartoztak a temetési 
szertartások, a gyász hagyományai közé. A szóban forgó platformok és bejegyzések archivált 
megnyilatkozások, amelyek az emlékezés (virtuális memória) új formáját testesítik meg. 
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O’Rourke (O’Rourke, 2013, idézi Parapics, Veszelszki 2014, 182. o.) így fogalmaz: „A halál, a 
haldoklás a 20. század elejéig sosem volt privát ügy: a szűkebb közösség (család, lakóközösség) 
együtt élte át a gyász időszakát.” Ebből következik, hogy nem tartja meghökkentő, kirívó 
exhibicionizmusnak az erről való nyilvános (ám modern formájú) kommunikációt. Az olvasó 
méltán teheti fel a kérdést: „Miért vált a halál tabutémává?” Philippe Ariès (1977) elmélete 
szerint a mai ember halálhoz való viszonyulásához nagyban hozzájárult, hogy milyen 
korban született, illetve az adott korban épp milyen történelmi események mentek végbe, 
azaz a történelmi korok befolyása korántsem csekély. Ariés halálképünk alakulását négy fő 
korszakra osztotta fel: „megszelídített halál”, „önmagunk halála”, „mások halála” és a „tiltott 
halál”. Eszerint a halál, a maga természetes mivoltában közösségi folyamatból „tiltott halállá” 
változott. (Ariés, 1977) A halál a tabutémák közé degradálódott. Életünk szinte mindennapos 
részét képezik a halálhírek, mégis mindenki igyekszik annak jelenlétét határozott módon 
tabusítani, kizárni. A hárítás eredményeként tartalomvesztett és értelmetlen halál az, 
amit ismerünk. (Blasszauer, 1984) Mindez jól jellemzi a modern ember halálhoz fűzött 
viszonyát. Philippe Ariés úgy véliez a változás főképp a huszadik századi háborúknak és a 
tömeges halálozásoknak tudható be. (Ariés, 1977) Az első világháború után egy váltás volt 
megfigyelhető, mondhatni ekkor vált közömbös színtérré a halál kérdésköre, melyet tévesen 
evidens viselkedésmintaként fogunk fel. Vélhetően persze szerepet játszik a halál képivé 
tétele, a nagy számban bemutatott filmek, illetve fotósorozatok közzététele is (Blasszauer, 
1984). Monostori Dóra és munkatársai a a szülészeti és gyermekintenzív ellátás során a prae- 
és perinatalis halálhírközlés módszertanát és törvényi lehetőségeit ismertetik (Monostori 
és mtsai, 2018). Míg Hegedűs Katalin 2002-ben még a televízió térhódításáról írt, azonban 
mindez teljes fordulatot véve, napjaikra már az internetre, a közösségi médiára értendő. 
Gondolatai azonban továbbra is helytállóak, szerinte a televízió (esetünkben már az internet, 
közösségi média) „...átveszi a család szerepét, az alapvető információk már nem személyes 
tapasztalás vagy a családi kommunikációs rendszer működése útján jutnak el a fiatalokhoz, 
hanem a televízión (világhálón) keresztül.” (Hegedűs, 2002; idézi Zana, 2007.56. o.) 

Az újmédiának és a közösségi platformoknak köszönhetően a felhasználók hajlamosak 
kontroll nélkül információkat közzétenni a weben. Problémafelvető 2014-es tanulmányában 
Zelena András mutatja be a fájlmegosztó oldalak „nyugodj békében” videóinak lélektani 
működését. (Zelena, 2014) A virtuális tér keretrendszerébe egyre több esemény „költözik”. 
Mivel a social média platformok már olyan közvetítő szerepet töltenek be, amelyek 
segítségével a befogadó informálódik a környezetéről, óhatatlanul is szembe találhatja 
magát hamis információkkal, megtévesztéssel, és így a félreértelmezés is gyakori. Az 
internethasználónak tehát érdemes tisztában lennie néhány alapvető fogalommal annak 
érdekében, hogy biztonságosan, önmagát védve tudja használni az világhálót. A biztonságos 
használatért az internetes kapuőrök (gatekeepers) a felelősek. Jelentőségük abban áll, hogy a 
felhasználó lehetőleg ne találkozzon álhírekkel (fake news), azaz valótlan információkkal, és 
átvitt értelemben fenntartják az internet morális közegének egyensúlyát is.
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A kapuőrök, cenzorok

Ha a kapuőrökről, mint a szólás- és sajtószabadság jogi szabályozásának szereplőiről 
elfogadjuk azt a – tudományos közbeszédben széles körben elterjedt – megállapítást, 
hogy képesek megőrizni és továbbörökíteni a szólásszabadság jogi doktrínáit, akkor a 
Facebook-emléklap kérdése kapcsán felvethető ismét néhány kérdés. (Koltay, 2000). Mert 
bár a platformok számos esetben kapuőr funkciót töltenek be, szabályokat alkotnak arra, 
hogy milyen tartalom jelenhet meg rajta keresztül, ki férhet azokhoz hozzá. Ettől a mai 
fogalmaink szerint még nem lesznek médiaszolgáltatók, azonban mégis a média számos 
funkcióját átveszik. A szolgáltatók ugyanis egyre nagyobb hatalommal rendelkeznek, 
amely befolyásolja, hogy az online térben keresgélő, „szörföző” személy mely és milyen 
információhoz férhet hozzá, és mely tartalomszolgáltató fog előtérbe, illetve perifériára 
kerülni (Bartóki-Gönczy, 2018). Kapuőrök például a keresőmotorok (Bartóki-Gönczy, 2018). 
A közösségi médiaszolgáltatók már tartalmilag belenyúlnak, moderálják, korlátozzák a 
social media platformokon létrejövő párbeszédeket, az ún. individuális vagy szervezethez 
tartozó virtuális homlokzatot (Bakó, 2011). A fentiek értelmében tehát leszögezendő, 
hogy az internet egy szinte végtelen tér, amelynek bizonyos részeihez bárki hozzáférhet. 
Ennek olvasatában értelmezhető a Habermas féle 1962-es elmélet a nyilvánosságról. A 
polgári, társadalmi nyilvánosság fogalma először fizikai térhez volt köthető, célja Javaslat: 
a társadalmi, politikai és gazdasági problémák közös megvitatása, a „nyilvános okoskodás” 
(Angelusz et al., 2011). Már a társadalmi nyilvánosság fogalmának megszületésekor kérdéses 
volt, hogy ez mennyire fenntartható. Habermas ugyanis utalt rá, hogy a közéleti viszályok, 
konfliktusok akadályozzák a fogyasztói és üzleti tömegkommunikációt. Továbbá kérdés az, 
lehetséges e valamely módon kezelni mégis a magánszereplők szólásszabadsági jogát? Ezen 
a ponton fonódik össze a Habermas elmélet és az internetes kapuőrök sajátos viszonya. A 
„szabályozás” fogalma már nem feltétlen egyértelmű. A kormány szabályozza a kapuőröket, 
a kapuőrök pedig a felhasználókat. A kapuőrök és a kormány párhuzamosan reagálnak, 
mint koordinátorok, szabályozók a saját tartalmak szabályozása, instruálása kapcsán. A 
kettősséggel pedig a jogrendszer kénytelen megküzdeni (Koltay, 2020).

A polgári nyilvánosság jelentős része a 21. században az online térbe került. A közéleti 
világ vitái – szignifikáns mennyiségben – már online folynak. Mialatt a befogadó az internetes 
tartalomra összpontosít, a média szinte láthatatlan módon átformálja a társadalmi normákat 
és a társadalmi értékeket, a ki nem mondott szabályokat. Az internetes kommunikáció 
tehát nem csak a kommunikáció minőségére és tartalmára hat ezeken a változásokon 
keresztül. Az online szolgáltatások, mint a keresőmotorok vagy a social media irányitani 
képes a közszférát, hatást tud gyakorolni a közbeszédre. Visszatérve a jogrendszer kettős 
problematikájára: az online platformok létrehozzák a pszeudo-jogi rendszert, ami alapján 
saját jog szerinti szankciókkal szabályoznak és mindezt magántulajdonú online térben 
teszik. Ezt a demokratikus nyilvánosság védelmét kijátszó rendszert kénytelenek szó nélkül 
nézni a nemzetállamok (Koltay, 2020). Habermas perspektívájából nézve a 20. századi 
internet világát, a vállalati érdekek alapján irányított tömegmédia összejátszott az állammal, 
ennek következtében már nem állt a közérdek szolgálatában. A 20. század túl nagy politikai 
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hatalmat adott a médiának, emiatt tér nyílt a nyilvános politikai manipulációra (Reed, 
Boyd, 2016). A szakirodalom kritizálja a Habermas elméletet abból az aspektusból, hogy 
az elmélet a közszféra alatt kizárólag a homogén, fehér felső-középosztályt érti, a növekvő 
egyéb társadalmi csoportok kárára (Reed, Boyd, 2016). Habermas szerint a technológia 
nem lehet médium, mert nem bír semmilyen kommunikációs jelentőséggel, egyszerűen 
csak minimalizálja a fizikai erőfeszítéseket, így segítve a kommunikáció menetét. Az 
elmélet folyamatos újraértelmezései egyre közelebb visznek a jelen, valamint a médiumok 
változásának megértéséhez, a társadalom és a social media közti potenciális kockázatok 
felismeréséhez (Heyman, Pierson, 2015).

Összegzésként igazolni látjuk hipotézisünket, mivel a fent tárgyalt habermasi kommunikatív 
cselekvéselmélet kiterjesztett értelmezési horizontja igazolja azt a korábbi tézisünket, 
miszerint a social media azért vált napjaink egyik legismertebb online platformjává, mert 
– a Gálik Mihály-i értelemben – az információéhes társadalom ismeretszerzési szokásai 
is megváltoztak. (Gálik, 2005) E két elmélet összevetése pedig a Facebook mint emléklap, 
Pászka definíciójával látszik igazolhatónak, miszerint: „A kollektív emlékezet tehát azért 
rekonstrukciós, mert a múltból csak azt őrzi meg, amit az adott csoport az adott vonatkozási 
keretek között képes rekonstruálni” (Pászka 2009, 292. o.).
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