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BAUER KITTI –FÖLDESI MIHÁLY TAMÁS –VARRÓ ZSANETT 

A Facebook-hatás 

A mai magyar középiskolások kulturális szokásai a digitális világban  

A web 2.0 megváltotta a mai fiatalok életét, mindennapjaik részévé vált. Az 

internetezés hatással van szellemi és lelki fejlődésükre egyaránt. A böngészéssel 

eltöltött idő eredményeként olyan mennyiségű információhoz jutnak, ami évtize-

dekkel ezelőtt elképzelhetetlen volt. A kérdés az, hogy igénylik-e egyáltalán ezt 

a mennyiségű információt, illetve tudnak-e vele élni?
1
 Ez a korosztály anyanyel-

vi szinten használja a számítógépes programokat és az internetet. Az interneten 

és a számítógépezéssel eltöltött idő hasznossága megkérdőjelezhető tanulás, 

tudásszerzés és az új ismeretek elsajátítása szempontjából. A számítógépezés 

folyamatos jelenlétnek minősül, a fiatalok nagy része több mint napi három órát 

internetezik, ezt támasztja alá Ságvári Bence 2009-es kutatása is
2
. A közösség 

nagy hatással van a fiatalok internetezési szokásaira. Számukra az állandó online 

jelenlét alapvető a kapcsolattartás szempontjából. Legkedveltebb tevékenységük 

a közösségi oldalak látogatása és az ,,MSN-ezés”
3
. 

A mai tinédzserek számára szinte elképzelhetetlen az élet a közösségi olda-

lak nélkül. A fiatalok nagy része az iskolából hazatérve online formában folyta t-

ja a kommunikációt. Buliban, nyaralás közben vagy egy fontos esemény alkal-

mával a gondolataik akörül járnak, hogy hogyan fogják mindezeket ,,posztolni”
4
 

a közösségi oldalakon. Fontos az is hogy milyen pózban, milyen fényképeket 

készítenek magukról. Ezáltal az élmény megjelenése helyett az élmény reprezen-

tálása válik fontossá (Ságvári Bence, 2011)
5
. Tulajdonképpen kulturális terméket 

csinálnak magukból a közösségi oldalakon keresztül. Ságvári Bence 2009-es 

kutatásának eredményeként elmondható, hogy a képernyő előtt eltöltött idő má-

                                                        
1Techline.hu: Netgeneráció: tényleg más a miénk? (1. rész). In: Hvg.hu , 

http://techline.hu/it/2010/7/1/20100630_netgeneracio (letöltés dátuma 2012.02.20.) 
2 Coca-Cola, Ságvári Bence (szerk.): Fanta Trendriport 6. - „Múzsák vonzásában” Kultúra‐ a 

médiafogyasztási szokások a fiatalok körében. In:  Niida.hu, 

http://niida.hu/uploads/fajlok/publikaciok/531/Fanta_Trendriport6.pdf (letöltés dátuma 

2013.09.30.) 
3 Windows Live Messenger, régebbi nevén MSN Messenger (MSN = Microsoft Network) egy 

azonnali üzenetküldő alkalmazás, online üzenetküldő szolgáltatás  
4 Kiírni valamit az üzenőfalra. 
5Országh Kitti: Ami régen a táskarádió, az ma a YouTube. In: Antropos.hu kulturális online 

magazin, http://www.antropos.hu/?id=5190 (letöltés dátuma 2012.02.21.) 

http://techline.hu/it/2010/7/1/20100630_netgeneracio
http://niida.hu/uploads/fajlok/publikaciok/531/Fanta_Trendriport6.pdf
http://www.antropos.hu/?id=5190
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sodlagos az interneten eltöltött idővel szemben
6
. Beigazolódott az is, hogy fiata-

lokat kevésbé érdeklik a komoly programok, leginkább az animációs filmekért, 

valóság-showkért, a fanyar humorú, gúnyra épülő rajzfilmekért rajongnak
7
. A 

kutatás azt is alátámasztja, hogy a televízió nézése egyre inkább közösségi tevé-

kenységgé válik, a fiatal korosztály inkább társaságban szereti nézni; a társaság 

számukra a családot és a barátokat jelenti
8
. 

A fiatalabbak a hagyományos magaskultúrát (opera, balett, festészet)  eluta-

sítják, ugyanakkor közel áll hozzájuk a mozi, könnyűzene, színház, fotóművé-

szet a modern tánc és egyesekhez a sport is, ezt támasztja alá Ságvári Bence 

2009-es kutatása is
9
. Szerintük a könyvek ,,nem elég ingerdúsak”, ,,olvasás köz-

ben nem lehet mást csinálni”, ezért nem kedvelik az olvasást
10

. A nyomtatott 

sajtó termékei, a magazinok, folyóiratok másodlagos szerepet töltenek be az 

életükben. A fiatalok nagy része teljesen átállt az ún. ,,multitasking” életmódra, 

azaz egyszerre több dolgot csinálnak; számukra ez a normális
11

. A szabadidejü-

ket olyan tevékenységekkel töltik el, amelyek nem igényelnek nagy aktivitást; a 

passzív kikapcsolódást és szórakozást részesítik előnyben. 

Az ifjúság nyelve napjaink egyik legnagyobb hatású, és leggyorsabban fejlő-

dő nyelvi rétege
12

. Jellemző rá a játékosság, ötletesség, a durvaság és a károm-

kodás, nyelvi trágárság. A diákszleng létrejöttének alapvető feltétele egy olyan 

beszélőközösség, melynek tagjai naponta érintkeznek egymással. Intenzív kap-

csolat esetén nagyobb mennyiségben fordulnak elő szlengjelenségek a közösség 

beszédében. Ilyen csoportok lére jöhetnek általános iskolában, középiskolában, 

de a felsőoktatási intézményekben is. A csoport tagjai kialakítják sajátos szleng-

                                                        
6 Coca-Cola, Ságvári Bence (szerk.): Fanta Trendriport 6. - „Múzsák vonzásában” Kultúra‐ a 

médiafogyasztási szokások a fiatalok körében. In:  Niida.hu, http://niida.hu/uploads/fajlok/ 

publikaciok/531/Fanta_Trendriport6.pdf (letöltés dátuma 2013.09.30.) 
7Infoter.eu: A magyar fiatalok leginkább animációs filmeket és valóság-showkat néznek. In: 

Infoter.eu, 

http://www.infoter.eu/cikk/a_magyar_fiatalok_leginkabb_animacios_filmeket_es_valosag-

showkat_neznek  (letöltés dátuma 2013.09.30.) 
8Infoter.eu: A magyar fiatalok leginkább animációs filmeket és valóság-showkat néznek. In: 

Infoter.eu, 

http://www.infoter.eu/cikk/a_magyar_fiatalok_leginkabb_animacios_filmeket_es_valosag-

showkat_neznek  (letöltés dátuma 2013.09.30.) 
9 Coca-Cola, Ságvári Bence (szerk.): Fanta Trendriport 6. - „Múzsák vonzásában” Kultúra‐ a 

médiafogyasztási szokások a fiatalok körében. In:  Niida.hu,  http://niida.hu/ 

uploads/fajlok/publikaciok/531/Fanta_Trendriport6.pdf (letöltés dátuma 2013.09.30.) 
10 Coca-Cola, Ságvári Bence (szerk.): Fanta Trendriport 6. - „Múzsák vonzásában” Kultúra‐ a 

médiafogyasztási szokások a fiatalok körében. In:  Niida.hu, http://niida.hu/ 

uploads/fajlok/publikaciok/531/Fanta_Trendriport6.pdf (letöltés dátuma 2013.09.30.) 
11 Coca-Cola, Ságvári Bence (szerk.): Fanta Trendriport 6. - „Múzsák vonzásában” Kultúra‐ a 

médiafogyasztási szokások a fiatalok körében. In:  Niida.hu,  http://niida.hu/uploads/fajlok/ 

publikaciok/531/Fanta_Trendriport6.pdf (letöltés dátuma 2013.09.30.) 
12 Vidra Anikó: Az ifjúság sajátos nyelvhasználatáról. In: Inco.hu, 

http://www.inco.hu/inco7/valos/cikk3h.htm (2012.02.20.) 

http://niida.hu/uploads/fajlok/%20publikaciok/531/Fanta_Trendriport6.pdf
http://niida.hu/uploads/fajlok/%20publikaciok/531/Fanta_Trendriport6.pdf
http://www.infoter.eu/cikk/a_magyar_fiatalok_leginkabb_animacios_filmeket_es_valosag-showkat_neznek
http://www.infoter.eu/cikk/a_magyar_fiatalok_leginkabb_animacios_filmeket_es_valosag-showkat_neznek
http://www.infoter.eu/cikk/a_magyar_fiatalok_leginkabb_animacios_filmeket_es_valosag-showkat_neznek
http://www.infoter.eu/cikk/a_magyar_fiatalok_leginkabb_animacios_filmeket_es_valosag-showkat_neznek
http://www.inco.hu/inco7/valos/cikk3h.htm
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jüket, így létrejön egy ún. csoportszleng
13

. A tagok létrehozzák közös nyelvüket 

és mivel az egyes csoportok olyan általános szleng-szavakat használnak, melyek 

szinte mindenki számára érthetők, ezért nem jelenti azt, hogy mások ebből egy 

szót sem értenek meg. 

Ma egy családban átlagosan napi hét perc jut a gyerekekkel való kapcsolatte-

remtésre, ebbe beletartoznak a ,,kész van a leckéd?”, ,,tanultál?”, ,,menjél már 

aludni” mondatok is. Ez az idő valóban nagyon kevés a gyerek személyiségének 

valódi gondozására. Ezek után nem meglepő, hogy a közösségi oldalakon az 

online személyiség kialakulásával egy másik világot fedez fel a fiatal. Ebben 

virtuális térben a ,,kommentálás”, ,,lájkolás” visszajelzés arról, hogy van valaki, 

aki észreveszi, így interaktív kapcsolatok alakulnak ki a tagok között. Ma már 

azt szokták mondani, hogy ,,aki nincs fent a Facebook-on, az nem is létezik”, a 

mai fiatalok ezt úgy értelmezik, hogy ,,Lájkolnak, tehát vagyok”
14

. 

Hipotézis és módszertan 

Egyetemi hallgatókként egy kutatószeminárium keretében, csoportmunkában 

dolgozva a mai magyar fiatalok kulturális szokásait vizsgáltuk
15

. A téma megha-

tározása után külön-külön anyagot gyűjtöttünk, amely alapján hipotézist állíto t-

tunk fel: a mai fiatalok (14-18 évesek) előnyben részesítik a virtuális élményeket 

a valódiakkal szemben. Tehát rengeteg időt töltenek a közösségi oldalak (ese-

tünkben a Facebook
16

) használatával. Ezek fényében arra a kérdésre kerestünk 

válaszokat, hogy ez hogyan befolyásolja a fiatalok társas kapcsolatait és tanu l-

mányi teljesítő képességét? 

A kutatás módszeréül a kísérletet választottuk. Ennek során kutatócsopor-

tunk egyik fele álprofilt
17 

hozott létre, a másik fele pedig a saját profiljával
18

 

kezdte meg a munkát. A feladat az volt, hogy középiskolás diákoknak kiadva 

magunkat minél több használható információt szerezzünk a vizsgált korosztály 

kulturális és tanulási szokásairól. Ismerősöket gyűjtöttünk és beszélgetéseket 

kezdeményeztünk, melyek során próbáltunk beolvadni világukba. Problémát 

                                                        
13 Vidra Anikó: Az ifjúság sajátos nyelvhasználatáról. In: Inco.hu, 

http://www.inco.hu/inco7/valos/cikk3h.htm (2012.02.20.) 
14 Turai Julianna: Érzékelek, tehát vagyok - Az internetnemzedék már a kézírás nélküli korra. 

In: Hetek.hu, http://www.hetek.hu/hatter/201202/erzekelek_tehat_vagyok (2012.02.27.) 
15A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar másodéves 

informatikus könyvtáros szakos hallgatói: Bankó Nikoletta, Bauer Kitti, Borsányi Gáborné, 

Földesi Mihály Tamás, Galba Alexandra, Gősi Csilla, Hári Viktória, Horváth Bianka, Milasin 

Márta, Nagy Zoltán, Nemes Zoltán, Pinczker Máté, Sajtos Petra, Szalóki Bálint, Szigetvári 

Fanni, Tihanyi Kinga, Vadász Zsófia Ágnes, Varró Zsanett, Vas Erika Mária, Végh Henrietta.  

A kutatószeminárium dr. Koller Inez Zsófia PhD, adjunktus vezetésével működött. A dolgo-

zat a csoport közös szellemi terméke.  
16 Az egyik legnépszerűbb közösségi oldal, ismeretségi hálózat, amely az interneten keresztül 

lehetőséget biztosít egyéneknek, szervezeteknek különböző szinteken megvalósuló szociális 

kapcsolatok kialakítására, fenntartására, információk megosztására.  
17Olyan fiktív profil, melyben a közölt információk nem fedik a valóságot . 
18A kutatásban résztvevők valós Facebook profilja. 

http://www.inco.hu/inco7/valos/cikk3h.htm
http://www.hetek.hu/hatter/201202/erzekelek_tehat_vagyok
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jelentett azonban, hogy sok esetben nem derült ki az adatlapokból a bejelöltek 

kora, illetve néhány kutatótársunk álprofilját hamar letiltotta a Facebook védelmi 

rendszere. 

A bejelölések és visszaigazolások száma napi bontásban 
 

A kutatás kezdetén – mint, ahogy az ábra is mutatja – meglehetősen magas 

volt a napi bejelölések száma, 10 és 170 fő között mozgott. A vége felé azonban 

ez az arány már valamivel rosszabb képet mutatott. A legtöbb bejelölt ekkor 38 

fő volt. A visszaigazolások és a külső bejelölések, vagyis azoknak a száma, akik 

minket jelöltek be, már rosszabb képet mutatnak. A visszajelölések sem a kuta-

tás kezdetén, sem a végén nem voltak kiugróan magasak. Ez alól talán csak egy 

alkalom képez kivételt, amikor a legtöbb bejelölés történt (április 15., 170 fő). A 

külső bejelölések elenyészőnek mondhatók. Az értékek változékonyságának okát 

az eltérő ismerősszerzési stratégiákban érhetjük tetten. Az álprofillal rendelke-

zők érték el a legtöbb eredményt a bejelölések és visszaigazolások terén is, 

ugyanis ők a vizsgált korosztályba „tartoztak”. Olyan érdeklődési köröket adtak 

meg, amelyek közelebb állnak a Z generációhoz, így nagyobb népszerűséget 

érhettek el, mint a valós profillal rendelkezők, akik már az Y generáció tagjai.  

Stratégiák 

A Facebook-on számtalan mód és alkalom kínálkozik ismerősök „szerzésére”. 

Minden felhasználó – általában nem tudatosan – kialakít valamilyen stratégiát, 

hogy ismerőseinek számát gyarapítsa. Sőt, maga a rendszer is felkínál egy listát 

(Kit ismerhetek?), amelyen ismerőseink ismerősei szerepelnek. A többi felhasz-

nálóhoz hasonlóan nekünk is megvoltak a magunk ismerősszerzési stratégiái, 

melyek önállóan és teljesen maguktól alakultak ki; nem szabtuk meg előre, hogy 

ki milyen módon gyarapítsa ismerőseinek számát. Mind a valós, mind az álprofil 

esetében többféle stratégia típussal találkoztunk: 
 

Valós profillal rendelkező kutatótársaink: 

1.) Véletlenszerűen kiválasztottak egy várost a Facebook keresőrendszeré-

ben. Ezután a célcsoportnak megfelelő személyeket kezdtek el keresni életkor 
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(amennyiben fel volt tüntetve) és profilkép alapján. Némely esetben az adatlapon 

fel volt tüntetve, hogy szívesen ismerkedne. Ez nem bizonyult annyira hatásos 

ismerkedési módnak. 

2.) Az ismerőseink ismerősei között kerestünk megfelelő korú személyeket. 

Főként olyanokat, akikkel már látásból ismerhettük egymást. Így nagyobb volt 

az esély a sikeres ismerősszerzésre. Ez lett az egyik leghatékonyabban működő 

stratégia. 

3.) A régi iskolánkban kerestünk megfelelő korú személyeket, akiket isme-

rősnek jelöltünk. Sokan jelöltek vissza látva a közös iskolai kapcsolatot. Ez is 

legalább olyan hatékony volt, mint az előző módszer. 
 

 
Forrás: http://marketingmorzsak.hu/gyerekkereskedelem-facebookon/ 

 

Álprofillal rendelkező kutatótársaink esetében: 

1.) Közülük néhányan ismerősnek jelölték egymást a közösségi oldalon, 

majd egymás megszerzett ismerőseit jelölték be ismerősnek. Ha valaki megkér-

dezte, hogy honnan ismerik, akkor tudtak egymásra hivatkozni. Ez egy jól mű-

ködő stratégiának bizonyult. 

2.) Megadtunk egy várost lakóhelynek, majd ennek környékén kezdtünk el  

keresni 1995 és 1998 között születetteket. Profilképként egy olyan képet töltö t-

tünk fel, amely tizenéves személyt ábrázol. Így a bejelölt személy egy arcot is 

kötött a névhez. Amikor már szereztünk pár ismerőst, akkor az ő ismerőseik 

között kezdtünk el keresni újakat. Vegyes lett az eredmény ezzel a stratégiával. 

3.) Bejelöltünk embereket, majd egyből egy ismerkedési szándékú üzenetet 

is írtunk nekik idegenként és megpróbáltuk barátainkká tenni az üzenetek cím-

zetteit. Ez is egy kitűnően alkalmazható módszernek bizonyult. 

4.) Egy fancsoportot jelöltünk ismerősnek, majd ennek a csoportnak a tagjai 

között keresgéltünk a kutatásunknak megfelelő személyeket. Így volt közös téma 

és ez könnyítette az ismerkedést. 

Sikereink 

A vizsgált lányok esetében a kutatást végzők véleménye igen megosztott volt. 

Majdnem a csoport fele nem tudott semmit megemlíteni azon kívül, hogy a beje-

lölést elfogadták. A kutatók másik fele pedig számos pozitívumot fel tudott so-

rolni, mint például nyíltak, érdeklődőek, bátrabban ismerkednek; néha szok tak 

beszélni könyvekről, sőt a tanagyagról is, amit az iskolában tanultak; beszéde-

sebbek, szeretnek chatelni. 

http://marketingmorzsak.hu/gyerekkereskedelem-facebookon/
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A vizsgált fiúk a vonzó profilképpel rendelkező lányokkal sokkal beszéde-

sebbek voltak, mint egyébként. Lehetett velük érdekes témákról beszélni, szeret-

nek vitatkozni és szívesen fogadják az építő jellegű kritikát, toleránsak másokkal 

szemben. Több like
19

 érkezett tőlük. 

Kudarcaink 

A lányok gyanakvóbbnak mutatkoztak (amit nevezhetnénk pozitívumnak is), 

sokkal többször kérték számon a kutatóktól, hogy honnan ismerik egymást, bár 

szép számmal az ellenkezőjére is akadt példa, vagyis semmit sem kérdeztek. 

Nem igazán voltak kommunikatívak az ismeretlenekkel. Sok megfejthetetlen 

rövidítést és smile-t (vicces emotikonokat) használtak. Egyesek pedig nagyon 

naivak voltak. Jellemző rájuk, hogy nem adták meg a születési évüket.  

A fiúk semmitmondó, egyszavas válaszokat adtak, ha egyáltalán válaszoltak 

a beszélgetéskezdeményezésre. A beszédesebbek sokat flörtöltek attól függetle-

nül, hogy volt-e barátnőjük. Náluk is megfigyelhető volt egy kis gyanakvás az 

ismerősséget illetően, de nem olyan nagy számban, mint a lányoknál és köny-

nyebben is el lehetett altatni a gyanújukat. Közülük is sokan elrejtették az éle t-

korúkat. 

Visszajelzések 

Valós profil esetében sokan jelöltek vissza, szinte mindenki, akiket bejelöltünk. 

A közös ismerősök miatt minden gördülékenyebben ment. Elfogadóbbak és ke-

vésbé gyanakvóbbak voltak. Minket csak pár ember jelölt ismerősnek. Ez való-

színűleg a sok közös ismerős miatt lehetett, mert jellemzően azok  jelöltek be, 

akikkel sok közös ismerősünk volt. 

Álprofil esetén is sokan jelöltek vissza és viszonylag kevesen kérdeztek rá, 

hogy honnan ismernek, de többen, mint valós profil esetén. Néhány esetben elő-

fordult, hogy sok személyt jelöltek ismerősnek mégis kevesen jeleztek vissza 

nekik. Itt az ismerősök hiánya és a kevés információ is szerepet játszhatott a 

kudarcban. A lány álprofilokat a fiúk gyorsan és többen jelölték vissza.  

Bizalom 

A lányoknál és a fiúknál is megfigyelhető volt a kettősség. Mindkét nemnél volt 

olyan, aki egyáltalán nem törődött azzal, hogy ki jelölte be, csak visszajelölt és 

nem is kérdezett semmit, illetve volt olyan is, aki nagyon alaposan kikérdezte a 

bejelölőt, hogy hol találkoztak, a közös ismerőseiket honnan ismerik és, hogy 

miért jelölte be. Persze sokan voltak a kettő között, akik csak rákérdeztek, hogy 

honnan ismerik egymás és elfogadják a „csak látásból” választ. Nagy viszont 

                                                        
19„Tetszik-gomb, ami ennek a közösségi portálnak a kezdetén a bejelölt ismerőseinkkel kap-

csolatos tetszésnyilvánítás kifejezésére szolgált, tehát hogy a feltöltött képek és egyéb info r-

mációk tetszenek-e. A like gomb az igazi funkcióját az üzenőfal megjelenésével tölti  be, hisz 

oda mindenki szinte bármilyen információt, képet, videót, hírt feltölthet, amiről az ismerősök 

megjelölhetik, hogy tetszik-e nekik. In: Netidők Blogtársaság, http://netidok.postr.hu/mit-

jelent-a-lajkolas (2013.09.12.) 

http://netidok.postr.hu/mit-jelent-a-lajkolas
http://netidok.postr.hu/mit-jelent-a-lajkolas


Bauer Kitti –Földesi Mihály Tamás –Varró Zsanett 

92 

azok száma, akik nem is jelöltek vissza, figyelmen kívül hagyták a felkérést. 

Érdekes, hogy a lányok nagyobb számban jelöltek vissza, mégis nagyon bizal-

matlanok voltak. Ennek az oka az lehetett, hogy ők érettebbek a fiúknál. Hama-

rabb érnek és előbb vállalnak felelősséget. 

Beszélgetések 

A kezdeményezett beszélgetések 60%-a mutatott pozitív eredményeket, míg a 

maradék 40% a sikertelen próbálkozások arányát tükrözte. Ez utóbbi eredmény-

telensége elsősorban a reakcióhiánnyal hozható párhuzamba. A megindított be-

szélgetésekre nagyrészt semmilyen válasz nem jött, vagy ha érkezett is, azok 

rövid ideig tartottak, majd teljesen elakadt a társalgás. Ezt a magatartást az isme-

retség hiánya is kiválthatta. Azon esetekben, amikor megindult a párbeszéd 

gyakran a silánynak látszó kommunikációs képességek is gátolták a sikeres be-

szélgetés létrejöttét. A beszélgetések nagyobb arányú eredményes részében meg-

figyelhető a beszélgetőpartnerek nyitottsága az új ismerős közeledésére. Az ese-

tek többségében megfigyelhető, hogy az ismertség eredetét szinte alig tartották 

meghatározó információnak a beszélgetés folytatásához. Sokan úgy csevegtek a 

másikkal, mint ha már ezer éve fennállna a közös barátságuk. A beszélgetések 

során gyakran érintett téma a szórakozási szokások, közkedvelt filmek és néha a 

tanulás voltak. A kérdésekre szinte kivétel nélkül közvetlenül és kölcsönös é r-

deklődéssel válaszoltak. Aktívan részt vettek a csevegésben. Sor került egy helyi 

programra való invitálásra is, amely egyértelműen alátámasztja a barátságos 

hozzáállást. 

Jellegzetes szóhasználat 

A mai 14-18 évesek beszédstílusát, szóhasználatát nagyban befolyásolja, hogy 

többet kommunikálnak elektronikus úton, mint élőszóban. Mivel így is töreked-

nek a lehetőleg maximálisabb és leggyorsabb információátadásra, több szót lerö-

vidítenek, tőmondatokat használnak. Ennek eredményeként helyesírásuk lebutul, 

ez kihat az iskolai szereplésükre is. A kudarcélmények hatására elmegy a kedvük 

a tanulástól. Gyakran használnak trágár szavakat. Sokszor túlzott mondatvégi 

írásjeleket használnak, néha a mondat nyomatékosítása miatt. Leggyakoribb köszö-

nések: sya, csövi, hi. Leggyakoribb hangulatjelek a smile☺ és a szívecske ♥. 

Gyakran alkalmazott rövidítések 

ASD: Nevetéskor használják. A mítosz úgy szól, hogy eleinte online játéko-

sok használták. A legtöbb netes játékban az "a+s+d+w" billentyűkkel kell irányí-

tani a karakterünket. Harc és lövöldözés közben elég nehéz leírni, hogy lol vagy 

hahaha, ezzel egyszerűsítették. 

Bari: Barát 

Bsz: Boldog Születésnapot! 

H: Hogy 

Ikszdé (XD): Roppant mulatságosnak találtam a megnyilvánulásod 

Ismi: Ismerős 

Jelizz, jelcsizz: Jelentkezz 

Lol: Laughing out loud, hangosan felnevetni 
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Ok/ oksa/ kk (okok): Rendben van, tökéletesen egyetértek az álláspontoddal 

Puszcsi: Puszi 

Szvsz: Szerény véleményem szerint 

Vok: Vagyok 

XOXO: Szeret és csókol 
 

Ismeretlen jelentésű rövidítések: Sm, vd, ROMG, LISH, GRDR.  

Magyar eredetű rövidítések: Bsz, vok, ok, szvsz. 

Angol eredetű rövidítések: lol, Xoxo. 

Bulizási szokások 

Az általunk kutatott 14-18 éves fiatalok életének szerves része a bulizás. Leg-

többen a zsúfolt, hangos zenés szórakozóhelyeket részesítik előnyben, rendsze-

resen, lehetőleg minden hétvégén eljárnak szórakozni. A bulizás elengedhetetlen 

tartozékának tekintik az alkoholt, illetve a különböző drogok fogyasztását. Nép-

szerűek még a féktelen házibulik, akár a szülők tudta nélkül, akár azok bele-

egyezésével is. Ezeken kívül szeretnek „beülős helyekre”, kocsmákba járni, nyá-

ron pedig többnapos fesztiválokra ellátogatni. Mindezeket természetesen úgy 

csináljak, hogy részletes tudósítást adnak róla Facebookon. 

Facebook használat 

A kísérletek alapján nagyjából ugyanarra az eredményre jutottak a valós- és az 

álprofillal rendelkezők is. A fiatalok Facebook-használata napi 3-5 órát tesz ki, a 

legtöbb kapcsolatukat itt tartják fent, nem szermélyes találkozásokkal. Tanulási 

célra az esetek igen elenyésző százaléka használja; viszont iskolában,  órán is 

használják, mobiltelefonról, hogy ne unatkozzanak. 

Tanulási szokások 

A kutatásunk eredményei alapján inkább a lányok fordítanak időt a rendszeres 

tanulásra, főként a felvételi közeledtével. A kutatásban szereplő fiatalok nagy 

része nem igazán szeret tanulni és leginkább csak dolgozatok előtt fordít egy kis 

időt a tanulásra. A Facebook-ot tanulásra a fiatalok igen csekély része, csupán 1-

2 fő használja. 

Zene 

A vizsgált korosztály változatos zenei ízléssel rendelkezik, de a többség a popu-

láris zenéket részesíti előnyben. Sokan több stílust is kedvelnek, például egy-

szerre rockot és discó-t. Magyar zenét kevesen hallgatnak, de akik mégis, azok 

többnyire a régi klasszikusokat, alternatív előadókat vagy a frissen felfedezett 

„sztárokat” szeretik. 
 

Kedvelt külföldi előadók sorrendben gyakoriság szerint: David Guetta, 

Adele, Pink, Bob Marley, Eminem, Katy Perry, Rihanna, Black Eyed Peas, 

Shakira, Lady Gaga. 
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Kedvelt hazai előadók sorrendben gyakoriság szerint: Punnany Massif, 

Janicsák Veca, Children of Distance, 30y, Tankcsapda, Vastag Csaba, Fluor, 

Baricz Gergő, Beatrice. 

Filmek, sorozatok 

A filmek tekintetében széles érdeklődés mutatkozik meg: a 14-18 éves korosz-

tályfőként a könnyed vígjátékokat, fantasy- és kalandfilmeket kedveli. A kutatási 

eredmények alapján megállapítható, hogy az alábbi táblázatban szereplő első 

négy megnevezett film szinte mindenütt, míg a sorban következő többi film csak 

elenyésző hányadban volt feltüntetve az adatlapokon: 

Másnaposok, Karib-tenger kalózai, Harry Potter, Step Up, Alkonyat, Titanic, 

Amerikai Pite, Shrek, Gyűrűk ura, Rekviem egy álomért. (Azok a filmek, ame-

lyeknek több része is van, összefoglaló néven tüntettük fel.) 
 

A kutatás meghökkentő eredménnyel is szolgált – hiszen a 10. helyen egy 

kevésbé ismert, de annál komolyabb hangvételű film áll. A célcsoport érdeklő-

dése a filmek iránt nemcsak a népszerű kasszasikerekre irányul. Igényük van a 

mély mondanivalójú „művészi” alkotásokra is. A gimnazisták egyszerre többféle 

sorozatot is nyomon követnek: a főként az aktuális valóságshow-kat, tehetségku-

tatókat, bűnügyi sorozatokat kedvelik. Külön kiemelendő a rajzfilmek dominan-

ciája a top 10-es listán. Ezeknek egy részét viszont nem feltétlenül a TV-ben, 

hanem az interneten nézik. 

Dr. House, Simpson család, X faktor, Így jártam anyátokkal, Való Világ, 

Family Guy, South Park, Showder Klub, SpongyaBob, NCIS. 

(Az első 6 helyen szereplő sorozatok között csupán csak kisebb eltérések 

mutatkoznak a nézettséget tekintve) 
 

Érdemes külön említést tenni a fiatalok által kedvelt csatornákról: a zenei és 

a kereskedelmi csatornák töltik be a vezető szerepet mindennapjaikban, a tudo-

mányos csatornák iránti érdeklődés viszont nem vagy csak elenyésző hányadban 

van jelen. 

Az öt legkedveltebb televízió csatorna: MTV, Viva Tv, TV2, RTL Klub, 

Comedy Central. 

Játékok 

A sablonok alapján kiderült, hogy a mai 14-18 éves fiatalok kedvenc Facebook-

os játékai közé tartozik az Angry Birds, a City ville és a Castle ville. De emellett 

sokan játszanak még a Need for Speed, GTA és a Sims játékokkal is, valamint 

kicsivel kevesebben említették a Call of Duty, World of Warcraft és Lego játé-

kokat is. 

Könyv 

Az összesítések szerint 588 személy 33 féle könyvet olvasott. Tapasztalataink 

alapján a mai fiatalok nem nagyon szeretnek olvasni. Leginkább csak a 

Facebookon lájkolható idézetes oldalakat szeretik. Ezeket azonban előszeretettel 

látogatják. Azon megfigyeltjeink közül, akik olvasnak, mindannyian hasonló 
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stílusú könyveket vettek a kezükbe. Nem volt számunkra meglepő, hogy top5 -ös 

listánk első helyezettje a sokak által kedvelt Alkonyat sorozat. Azonban megle-

petésként ért minket, hogy több kortárs magyar írót is felsoroltak, mint kedven-

cüket (habár arányaiban nem voltak kiemelkedőbbek a többi szerzőtől).  
 

Szerzők, akiket külön kiemeltek a fiatalok: Jane Austen, Karinthy Ferenc, 

Leslie L. Lawrence, Meg Cabot, Stephen King, Szerb Antal, Tamási Áron, Váci 

Mihály. 

Milyen fajta könyveket szeretnek olvasni? 

A Facebook adatlap 

nemcsak zenei ízlésről, 

filmekről árulkodik, 

hanem könyvekről is. A 

legtöbb ismerősünk 

misztikus könyveket 

olvasott, mint például a 

már sokat emlegetett 

Alkonyat sorozat. Meg-

lepetésünkre a második 

helyre a klasszikusok 

kerültek, amikről sokunknak a kevéssé kedvelt kötelező olvasmányok jutnak 

eszünkbe. 

Viszonylag kedvelik még ifjúsági és kortárs magyar irodalmat, valamint 

krimit, de például a horror vagy az önismeretei, szerepjátékos könyvek már visz-

szaszorulóban vannak. 

Facebook képek 

Mára nincs olyan közösségi oldal, amely ne tenné lehetővé felhasználói számára 

a képmegosztást. A Facebookot használó középiskolás fiatalok legtöbbje is él 

ezzel a lehetőséggel, képeik életük mindennapjairól számolnak be (pl. bulikon, 

kiránduláson, családi és iskolai eseményeken készült fotók), de jellemzőbb ese t-

ben önmagukról és barátaikról töltenek fel képeket. A lányok lényegesen több 

képet osztanak meg magukról, mint a fiúk. Képeket, melyeken erős sminkben, 

felismerhetetlenül, szinte semmit nem takaró ruhában, fura beállításokban pó-

zolnak, és előszeretettel mutatják magukat idősebbnek saját koruknál. Legje l-

lemzőbbek a tükör előtt, egyedül vagy közösen a barátnőkkel, telefonról készí-

tett fotók és az ún. „kacsaszáj”. 

A fiúk ezzel szemben sokkal kevésbé kihívó módon jelennek meg feltöltött 

képeiken. Legtöbb esetben motorral, barátokkal, alkohollal a kézben, foci vagy 

számítógépezés közben kapják őket lencsevégre. Inkább mutatkoznak haverok-

kal, mint egyedül, külső megjelenésük iránti elhivatottságuk pedig gondosan 

felzselézett hajukon mutatkozik meg. Az ő esetükben annyira nem jellemző a 

tükör előtt pózolás, sokan töltenek fel olyan képeket, amelyek inkább tükrözik 

vissza az érdeklődési körüket (pl. kedvenc focista, autók, illetve motor). A 
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Facebook felhasználók körében tehát igen fontos, hogy életükről képeken ke-

resztül adjanak hangulatjelentést, és fejezzék ki személyiségüket. Ezt segítik  a 

különböző mobil- és számítógépes alkalmazások is, melyek lehetővé teszik a 

mobiltelefonnal készített fotók szerkesztését és gyors közzétételét, hogy baráta-

ik, ismerőseik is minél hamarabb értesülhessenek minden fontos mozzanatról.  

Sport 

A sportot illetően igen vegyes képet mutatnak az eredmények. Mint kiderült, 

többségében nem igazán sportolnak a fiatalok rendszeresen, inkább a tévében 

közvetített sportműsorokat részesítik előnyben. Ezek közül is főként a futball, 

kosárlabda, vízilabda, boksz, forma-1 a legnépszerűbb. Akik ténylegesen spor-

tolnak azok közül is a fiúknál a legjellemzőbb sport a foci, amerikai foci és a 

kosárlabda, lányoknál a tánc és a röplabda. Emellett a futás és az úszás is előfo r-

dul, a lányoknál és a fiúknál egyaránt. A kedvenc sportolókat tekintve a legnép-

szerűbbek a futballcsapatok és a sztárfocisták, illetve a forma-1-es versenyzők. 

Összefoglalás 

Kutatásunk 2012. március 28 és április 28 között zajlott, ez idő alatt mind a va-

lós, mind az álprofilokkal ismerősöket gyűjtöttünk és beszélgetéseket kezdemé-

nyeztünk. Fő kérdésünk arra irányult, hogy a Facebook milyen módon, és egyá l-

talán befolyásolja-e a fiatalok társas kapcsolatait, kulturális szokásait és tanulási 

teljesítményét. 

A kutatás során felmerült számos nehézség ellenére hipotézisünk beigazoló-

dott. Ez a generáció a virtuális élményeket részesíti előnyben, mivel a valós 

világ már túl egysíkú számukra. Életük eseményeit, érzéseiket és érdeklődési 

köreiket szinte napi huszonnégy órában nyomon követhetjük az erre alkalmas 

digitális eszközökön. Ezzel az életvitellel kulturális termékekké is válnak ané l-

kül, hogy ez tudatosulna bennük. A lehetséges kockázatokat nem ismerik fel, 

úgy gondolják, hogy a virtuális világban nem leselkednek rájuk veszélyek.  

Rohanó világunkban több időt kellene fordítani a gyermekek személyiségé-

nek és lelkének gondozására, nemcsak testi épségük védelmére. Sajnos a szülők 

csak a fizikai veszélyektől igyekeznek megóvni gyermekeiket, mivel ők sem 

ismerik teljesen a virtuális világ sötét oldalát. Szembetűnő, hogy a közösségi 

oldalak segítségével mennyi mindent elárulunk magunkról, ami nem feltétlenül 

fedi a valóságot. Ebben a virtuális „valóságban” is igyekszünk megfelelni egy 

nagyobb, már-már globális közösségnek, ahová a valóság elől igyekszünk mene-

külni. Ideje lenne megállni és feltenni a kérdést: Valóban jobb a virtuális, mint a 

valóság? 
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