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Névtelen társalgások  
Az anonim kommunikáció következményei pszichés 

betegségekkel foglalkozó fórumokon

Bevezetés

Az internetes közösségi oldalak, fórumok, chatszobák lassan húszéves történe-
te és elterjedt használata máig felfedezésre váró terület a tudomány számára. 
Az új, online közösségi terek az emberi kapcsolatok új formáit, új oldalait 
teremtették meg, s ezzel az ember interdiszciplináris vizsgálata is új feladatot 
kapott. Az online anonim közösségi tér alapjaiban módosítja az offline térben 
megismert kommunikációs stílusokat azáltal, hogy olyan emberek és életutak 
találkozhatnak össze, mely találkozások a valós térben nem jöhetnének létre. 
Ez új típusú közösségek megjelenéséhez vezet, mint azon fórumok, melyek 
egy-egy pszichés, vagy pszichiátriai kórkép köré szerveződnek. Példának oká-
ért depressziós és szuicid tartalmú fórumokon introvertált, a közösségiségtől 
alapvetően elzárkózó emberek tartanak fenn folyamatos kapcsolatot, osztják 
meg élettapasztalataikat egymással. Online környezetben a módosult kom-
munikációs stílusok szövegelemzéssel kinyerhetők. 

Jelen tanulmány az észlelt online anonimitás viselkedéses hatásait hivatott 
felmérni kérdőíves és tartalomelemzéses módszerrel pszichés, vagy pszichi-
átriai kórképek köré szerveződő fórumokon. Kiemelendő, hogy egy olyan 
jelenségnek, egy olyan speciális egymásra találásnak keressük a hatásait és 
csoportformáló erejét, mely megvalósulhat egy társkereső oldalon, de egy 
hobbihoz kötődő fórumon is, pszichés betegségek esetén viszont módosíthat-
ja magát a tünetcsoportot is. Érdemes még megjegyezni, hogy a viselkedéses 
hatás az online környezetben magát a kommunikációs aktust jelenti, történjen 
az hozzászólások, megjegyzések, chat, vagy bármi egyéb formájában. 

Jelen tanulmány az I. Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencián, 
Csíkszeredán elhangzott előadásra épül, annak kidolgozása, kibővítése.
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Az anonimitás és az internet

Az anonim kommunikáció vizsgálata előtt érdemes néhány szót szólni az in-
ternetes névtelenség problémájáról. Vizsgáljuk jelen tanulmányban az anoni-
mitást a felhasználó oldaláról, s tekintsünk el a technológiai megközelítéstől. 
Így marad a felhasználó észlelt anonimitása, mely a technikai értelemben vett 
anonimitásától függetlenül határozza meg későbbi online viselkedéses meg-
nyilvánulásait. 

A Le Bon-i tömeglélektani destruktív tömegszemléletből kiindulva (Le Bon 
1895) a 60–70-es évek szociálpszichológiája az egyéniségvesztést még mint 
gátlásokat leromboló, nyers érzelmeket és antiszociális viselkedést előhívó 
jelenségnek tekintette (Fiske 2006). Ehhez a szemlélethez csatlakozik a korai 
és a mai pszichoanalitikus szemlélet tömegképe is, Suler online gátlás fel-
szabadulásnak nevezi a láthatatlanságból, névtelenségből, idői eltolódásból 
adódó destruktív online viselkedést (Suler 2004). Az internetes anonimitás 
definíciójához közeledve az anonimitásról alkotott kép is differenciálódik, 
eltűnik az egyoldalú, kizárólag a destruktivitást figyelembe vevő megköze-
lítés. Az internetalapú kommunikáció során az anonimitás negatív hatásait 
a lobogás, flaming szóval jelölik a kutatók, ami az akár ok nélkül is ellenséges, 
sértegető magatartást és agressziót jelöli (Mckenna–Green 2002). Az in-
ternetes anonimitás mai megközelítése az anonimitás kontinuum jellegét 
hangsúlyozza. Zhao a lehorgonyzottság fokának nevezi azt, hogy az inter-
perszonális kommunikáció során a két fél mennyire kötött a virtuális térhez, 
s közben milyen szoros a kapcsolatuk (Zhao 2008). Palme és Berglund meg-
különbözteti az álnév használatát és a teljes anonimitást funkciójuk szerint 
(Palme–Berglund 2002). Sassenberg és Postmes (2002) pedig aszerint osztja 
fel az anonimitást, hogy a kommunikáció során melyik fél anonim, ugyanis 
az üzenet közlőjének és fogadójának anonimitása eltérő hatást gyakorol a vi-
selkedésre. Ong és Weiss (2000) kísérletükben azt találták, hogy amennyiben 
egy személyt számára anonim környezetet biztosítanak, úgy 74% teljesíti 
a csalásra való felkérést. 

Jelen tanulmányban az interneten nyilvánosan elérhető patológiás tartalmú 
fórumok hozzászólásait vizsgálom szövegelemzéssel. Az anonimitás konti-
nuumfogalmát veszem át, a következő állomásokkal: az első halmazt azon 
weboldalak képezik, melyeken a felhasználó az offline térben használt nevét 
használja, ilyenek a közösségi média felületei, mint a Facebook, a Twitter, 
a Linkedin. Ez a halmaz törekszik leginkább az offline tér imitálására, az off-
line identitás megőrzésére itt a legnagyobb a lehetőség.
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A második halmazt a regisztrációt és felhasználónevet igénylő fórumok 
képezik. A nicknév használat lehetőséget biztosít a határok kitolására, a gátlá-
sok alóli felszabadulásra, már anonimitás-érzést ad önmagában, a felhasználó 
könnyebben és gyorsabban fokozza a baráti, intim hangnemet, mint az offline 
térben, ugyanakkor már megjelenhet az antiszociális magatartás. 

A harmadik csoport a teljes perceptuális anonimitás csoportja, melyben 
a felhasználót semmi sem különbözteti meg a többitől, s teljes a tömegben 
való feloldódás. Jó példa erre a 4chan.org c. weboldal, mely a következőképp 
határozza meg önmagát:

„4chan is a simple image-based bulletin board where anyone can post comments 
and share images. There are boards dedicated to a variety of topics, from Japanese 
animation and culture to videogames, music, and photography. Users do not need 
to register an account before participating in the community. Feel free to click on 
a board that interests you and jump right in!” (Forrás: 4chan.org)

Az oldal az anonimitás ellenére tematikusan rendezett, s az extrém visel-
kedési formák is azokba a topikokban jelennek meg, melyeknek a témája ezt 
magával vonhatja. Az oldal óriási mennyiségű hozzászólást és felhasználót 
mozgat meg. Egy kutatás szerint egy hozzászólás átlagos életideje 3,9 perc 
(Bernstein–Monroy-Hernández–Harry 2011). E mulandóság ellen a felhaszná-
lók több módon küzdhetnek, egyrészt válaszolással, ami a friss hozzászólások 
között tartja a témát, másrészt saját archívumba való elmentéssel (Bernstein–
Monroy-Hernández–Harry 2011).

A következőkben a második csoportra, a felhasználónevet is alkalmazó fó-
rumokra helyezzük majd a hangsúlyt, ezek tartalmát elemezzük.

A pszichológiai tartalomelemzés rövid története

A modern szövegelemzés alapjait a freudi pszichoanalízisben találjuk (Idézi: 
Tausczik–Pennebaker 2010). Freud az egyén rejtett szándékait vélte felfedez-
ni a nyelvi botlásokban, felejtésekben. Pszichoanalitikus alapokon nyugszik 
a Murray és Morgan által kifejlesztett, majd McClelland és Winter munkás-
ságával motivációs alapon továbbfejlesztett Tematikus Appercepciós Teszt is, 
melynek tartalomelemzéses vonatkozása éppen az, hogy a látens motivációkat 
történetek konstruálásán és rögzítésén, elemzésén keresztül tárja fel. Az 1950-es 
években a pszichodiagnosztikában is elterjedt módszerré Gottschalk tartalom-
elemzése vált. Vizsgálati személyeit arra kérte, hogy öt percig beszéljenek, s ő 
ezt magnószagra rögzítette, majd a felvételt mondatokra osztotta. E monda-
tokat független ítészek értékelték előre megadott kategóriák alapján, mint 
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pél dául a szorongás, avagy ellenségesség. Az első számítógépes tartalomelemző 
módszer a Stone által fejlesztett General Inquirer volt, mely a mcClellandi 
szükséglet-alapú elméletet alkalmazta.

A hétköznapi nyelvhasználat érdekességeire és pszichológiai fontosságára 
elsőként Walter Weintraub hívta fel a figyelmet. A vizsgált szövegeket manu-
álisan szófaji alapon osztályozta, s megfigyelte például, hogy az első szám első 
személyű névmások használata és a depresszió mértéke szorosan összefügg 
(Tausczik–Pennebaker 2010)

Pennebaker nyelvelmélete – avagy az egyediség nyelvi mintázata

A tartalomelemzés módszereinek fejlesztésének diskurzusába itt lépett be az 1980-
as évektől James Pennebaker. Nyelvelméletében azt hangsúlyozza, hogy egy-egy 
szöveg elemzése során a stílus és az egyedi nyelvhasználat az, amire igazán figyelni 
kell. A nyelvet funkciószavakra osztja, mint például a névelők, névutók, kötőszavak; 
illetve tartalmi jellegű kifejezésekre. Elméletének lényege, hogy a nyelvet funkció-
szavakra és tartalmi kifejezésekre, ezeket pedig további, pszichológiailag releváns 
kategóriába sorolja, mint az énre tett utalások, szociális környezetre tett utalások, 
szociális hierarchia és dominancia, pozitív és negatív érzelmek, névelőhasználat, 
igeidők dominanciája, névmáshasználat. (Pennebaker 2011)

Pennebaker elméletét empirikus alapon alkotta meg, több mint 400 000 szö-
veg elemzése során. Munkatársaival, Martha Francis-szel és Yla R. Tausczikkal 
fejlesztett számítógépes tartalomelemző programjuk a Linguistic Inquiry Word 
Count (továbbiakban: LIWC), mely a bevitt angol nyelvű szövegben az előre 
megadott kategóriák szavainak arányát számolja meg. E program segítségé-
vel különböző minták nyelvhasználati profilja állapítható meg. (Tausczik–
Pennebaker 2010)

A funkciószavakra és tartalmi kifejezésekre osztó, s ez alapján kategorizáló 
nyelvelmélet, s a LIWC paradigmaalkotó a tartalomelemzést használó kuta-
tásokban. 

Egy vizsgálatban a kutatók azt vizsgálták, hogy a funkciószavak használata 
alapján bejósolható-e egy párkapcsolat stabiliása, fennmaradása. Azt találták, 
hogy a funkciószavak minél hasonlóbb a párok nyelvhasználata funkciószavak 
szempontjából, együtt maradásuk annál biztosabb, bár az utánkövetés csak 
3 hónapig zajlott (Ireland–Slatcher–Eastwick 2010).

Egy másik vizsgálat a skizofrénia diagnózis felállításához használta a LIWC 
módszerét. Az érzelmek nyelvi vizsgálatával önmagában 76,9% pontossággal 
ismerték fel a skizofréniát (Hong–Kohler–March 2012).
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A LIWC a teljesítmény előrejelzésére is jól használható. Egy vizsgálat meg-
mutatta, hogy bemutatkozó szövegek LIWC-elemzésével a szemeszter elején 
bejósolható az egyetemisták teljesítménye a szemeszter végén, s ebben főleg 
a központozás pontossága, a jelen idő, az E/1-es névmás használata számít 
fontos faktornak (Robinson–Navea–Ickes 2013).

A tanulmányban először a perceptuális anonimitást vizsgálom kérdőíves 
módszerrel magyar és angol nyelven, majd patológiás tartalmú, angol és ma-
gyar nyelvű fórumok hozzászólásait elemzem tartalomelemzéssel. E patológiás 
tartalom a skizofréniát tárgyaló, és a borderline személyiségzavart tárgyaló 
fórumok csoportja. 

Módszertan

A vizsgálat során kérdőíves, tartalomelemzéses és szövegelemzéses mód-
szerrel dolgoztam, angol nyelvű szövegek esetén a Linguistic Inquiry Word 
Count, illetve a Textplore nevű programokat, magyar nyelvű szövegek esetén 
a Textplore-t használtam. 

Online kommunikációs kérdőív

A húsztételes kérdőív ötfokú Likert-skálán értékelhető kérdésekből és nyílt 
kérdésekből épült fel, alapvető célja az internethasználati szokások felmérése és 
az anonimitással, anonim viselkedéssel kapcsolatos attitűdök felmérése volt. 

A kérdőívet online folytattam, a legkülönbözőbb magyar nyelvű fórumok 
közönségét hívtam vizsgálatra. Összesen 61 felnőtt vizsgálati személy töltötte 
ki a tesztet, átlagéletkoruk 32,6 év volt, s átlagosan 2 nicknévvel rendelkez-
tek. A kérdőív kitöltésének kritériuma volt a 18. év betöltése, önbevallásos 
alapon.

Linguistic Inquiry Word Count

A programot James Pennebaker nyelvelmélete alapján Martha Francis-szel 
és Yla R. Tausczikkal fejlesztik. A program angol nyelvű szövegeket képes 
elemezni, az előre meghatározott pennebakeri, pszichológiailag releváns ka-
tegóriákba sorolható szavak arányát mutatja ki a teljes szövegben, s ezáltal egy 
nyelvi profil meghatározható. Előnye, hogy a kategóriaszótárak eleve adottak, 
így bárki használja a programot, eredményei bármely más kutatással össze-
vethetőek. (Tausczik–Pennebaker 2010)
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Texplore

E szövegelemző programot a Textrend projekt keretében a Gazdaság- és 
Vállalkozáskutató Intézet fejleszti 2008 óta. A program angol és magyar nyelvű 
szövegeket is képes feldolgozni. Ennek előnye, hogy nyelvtől független állítá-
sok válnak igazolhatóvá, valamint a két nyelven írott szövegek módszertanilag 
összehasonlíthatóvá válnak.

A Textplore-ral alapvetően szógyakoriság és szókörnyezet vizsgálható, a szö-
vegek előre létrehozott és a felhasználó által készített kategóriaszótárak alapján 
elemezhetők. (textplore.org)

Mindkét tartalomelemző programmal nyilvánosan elérhető fórumok regiszt-
rációhoz nem kötött, minden internethasználó számára elérhető szövegeket 
elemeztem.

Eredmények

Perceptuális anonimitás – avagy a felhasználók és az internet

A kérdőív célja, hogy a perceptuális anonimitás jelenségét aktuális állapotában, 
gyakorlati kérdések keretében foglalja össze a magyar nyelvű fórumos életre 
nézve. A kérdőív kitöltőinek 50%-a felsőfokú végzettséget szerzett, további 
43% pedig középiskolai tanulmányait fejezte be. Ez demográfiai adatként 
azért érdekes, mert a kérdőív kitöltői között alig 7%-ban találunk olyanokat, 
akik az oktatási rendszerben az érettségiig nem jutottak el. Ez jelentheti, hogy 
a kérdőív el sem jutott azokra a platformokra, ahol ők elérhetőek, de ugyan-
akkor jelentheti esetükben a kitöltési motiváció hiányát is. 

A kérdőíven kapott eredmények három csoportba oszthatók a kérdések te-
matikája szerint. A kérdésekre kapott válaszokból indexeket képeztem, olyan 
mutatókat, melyek megmutatják, hogy az ötfokú Likert-skálán milyen átlagos 
pontszám volt  a válasz, s ezáltal minden témában kirajzolódik egy általános 
válaszadási tendencia. Az első táblázat mutatja a kérdések első csoportját, mely 
arra vonatkozott, hogy a felhasználó a különböző fórumokon és közösségi por-
tálokon mennyire törekszik a hitelességre és a profilok közti koherenciára, egysé-
ges online identitásra. A hitelesség index három tétel összefoglaló mutatója, ezek 
a következők: egy fórumon elmesélt személyes történetet milyen gyakran torzít 
el negatív, vagy pozitív irányba a felhasználó; törekszik-e egy-egy kedvelt, vagy 
nem kedvelt tulajdonságának felnagyítására, vagy eltüntetésére az interneten; vál-
toztat-e tulajdonságain speciálisan a Facebook-profilja ke retében. Az ötös skálán 
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az összevont index 1,4 – ez egy igen alacsony szám, s arra utal, hogy a felhasználók 
többsége úgy észleli, vallja magáról önbevallásos alapon, hogy online identitása 
az offline-hoz igen hasonló, s ő maga hiteles is. A második tétel, a Profilok ha-
sonlósága azt méri, hogy a felhasználó szerint mennyiben egyeznek a különböző 
weboldalakon elkészített online profilok. Az előző értékkel ellentétben itt egy 
igen magas számot látunk, az érték 4,19 – a válaszadók tehát nem csak hitelesnek, 
de a weboldalak során keresztül koherensnek is találják önmagukat. A harmadik 
tétel e téma csoportban a Profil mint bemutatóeszköz. Ez azt jelenti, hogy vajon 
a különböző online profilok mennyire jó bemutatóeszközei a felhasználó valódi 
személyiségének, tehát egy másik felhasználó milyen jól ismeri meg őket a pro-
filjuk alapján. Az e tételhez tartozó érték 3,12. Ez azért érdekes, mert mutatko-
zik egy szakadék a Profilok hasonlósága és a Profil mint bemutatóeszköz tételek 
között, ami magyarázatra szorul. Ha olyan hasonlóak egymáshoz a különböző 
weboldalakon elkészített profilok, hitelesek is, nem torzítanak, akkor vajon miért 
észlelik azt a felhasználók, hogy a profilok alapján mégsem ismerhetők meg jól? 
Elképzelhető, hogy maguk a felhasználók tartanak vissza szándékosan információt 
önmagukról, elkerülnek bizonyos témákat. Magyarázat viszont a szociálpszicho-
lógia offline térben megfigyelt igazsága, ami szerint az én magát mindig kevésbé 
tartja megismerhetőnek, mint másokat maga körül (Fiske, 2006).

5/
Hitelesség index 1,4
Profilok hasonlósága 4,19
Profil mint bemutatóeszköz 3,12

1. táblázat. Felhasználói hitelesség

A tételek második csoportja az internethasználat, fórumozás és az érzelmek 
kapcsolatára épül, azt vizsgálja, hogy a felhasználó észlelése alapján megoszt-e 
bármilyen érzelmet magáról a fórumos beszélgetés keretében, s ha igen, az ne-
gatív, vagy pozitív-e. Az első tétel, az Érzelmek a fórumon ismét egy összefoglaló 
index, mely azt mutatja, hogy a válaszadó általában hogy vélekedik az érzelmek 
fórumos megjelenítéséről. Értéke viszonylag alacsony, 2,68 – ez magyarázható 
azzal, hogy a fórumozók kevésbé bíznak meg egymásban, ezt a következő cso-
port Fórumos bizalom indexe mutatja majd. A negatív érzések megosztása ehhez 
hasonlóan alacsony, a pozitív érzések megosztása azonban észrevehetően maga-
sabb. Megállapíthatjuk tehát, hogy felismerhető tendencia van a pozitív érzelmek 
magasabb arányú megosztása irányába az észlelt fórumos tevékenység kapcsán. 
Ennek a csoportnak az elemzése után azonban felmerül a kérdés, hogy a pozi tív 
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érzelmek felé hajló tendencia és az érzelmek elnyomására irányuló alapvető haj-
lam ellentmond az előző csoport esetén kimondott hitelességre, koherenciára 
törekvésnek. Ez azt jelenti, hogy maga az online észlelt viselkedés nem pontos, 
tételei nincsenek összhangban egymással, ellentmondások merülhetnek fel ben-
ne. Az észlelés pontatlanságának okait az offline térben a szociálpszichológia már 
kimutatta, főként az énről alkotott kép koherenciájának megőrzése érdekében 
engedheti meg az észlelés az ellentmondásokat. (Fiske, 2006).  

 5/
Érzelmek a fórumon 2,68
Negatív érzések 2,9
Pozitív érzések 3,4

2. táblázat. Érzelmek a fórumon

Végül a tételek harmadik csoportja a fórumon mutatott bizalmat és a bizalmon 
alapuló élménymegosztást, kapcsolatteremtést méri. Az első tétel, a Fórumos 
bizalom jó összefoglaló indexe a fórumon mutatott attitűdnek, mely a többiek 
hitelességét, megbízhatóságát illeti. Az érték viszonylag alacsony, 2,9. Ennél 
jóval alacsonyabb a második tétel, a Társalgás barátokról, mely azt méri, hogy 
egy fórumon a felhasználó milyen mértékben oszt meg információt barátai-
ról, legközelebbi környezetéről, s a kapott alacsony érték alapján igen kevéssé. 
Ehhez kapcsolódik a 4. tétel, a Képfeltöltés, mely azt foglalja össze, hogy a kitöltő 
megoszt-e képeket közösségi oldalakon, fórumokon saját otthonáról, közvet-
len környezetéről. Ez a tétel a barátokról való társalgáshoz hasonlóan alacsony 
értéket ért el. A szakmai témájú társalgás, szakmai ötletek megtárgyalása azon-
ban a 3,67-es érték alapján sokkal megengedhetőbb. Érdekes az utolsó tétel, az 
Internetes szerelem, mely az interneten kötött párkapcsolatokkal kapcsolatos 
attitűdöt méri. A 3,6-os érték alapján az internetes szerelemhez egy alapvetően 
elfogadó felhasználói attitűd kötődik. Ugyanakkor a kapcsolatok kiépítéséhez bi-
zalom szükséges, ami interneten sokkal alacsonyabb, s ez nehézséget okozhat. 

 5/
Fórumos bizalom 2,9
Társalgás barátokról 1,96
Szakmai társalgás 3,67
Képfeltöltés 2,04
Internetes szerelem 3,6

3. táblázat. Fórumos bizalom
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E három tematikus csoporton kívüli kérdésként szerepelt az, hogy a felhasználó 
mennyire tartja fontosnak a fórumokon az online anonimitást, s ez 3,2-es ér-
téket kapott az ötfokú sálán, ami azt mutatja, hogy az anonim kommunikáció 
nem alapvető elvárás. További kérdésként szerepelt még, hogy a felhasználó 
mennyire érzi biztonságban az adatait online. A kapott eredmény 2,69 – ez erő-
síti a fórumos bizalmatlanság értékét. 

A tételek elemzése után korrelációs számításokat végeztem, hogy felfedhes-
sem, van-e együttjárás bizonyos tételek között. 

Korrelációs értékek Nagyzolás 
a fórumon

Internetes 
szerelem

Tulajdonságok 
változtatása

Negatív 
érzelmek

Pozitív 
érzelmek

Internetes szerelem -0,348
Pozitív érzelmek -0,367 0,325 0,6
Fórumos bizalom -0,26
Társalgás barátokról -0,238 0,26
Képfeltöltés 0,379

4. táblázat. Korrelációs értékek

A táblázat alapján sok érdekes eredmény kimutatható. A fórumokon és kö-
zösségi portálokon való nagyzolás negatívan korrelál az interneten köthető 
párkapcsolatokkal kapcsolatos attitűdökkel, a pozitív érzelmek kifejezésével 
és a barátokról való társalgással. 

A pozitív érzelmek fórumos kifejezése pozitív korrelációt mutat az internetes 
szerelem elfogadásával, és azzal is, hogy milyen arányban oszt meg a felhasználó 
saját közvetlen környezetéről képeket. 

A negatív érzelmek online megjelenése erős pozitív korrelációt mutat a pozi-
tív érzelmek kifejezésével, ami arra enged következtetni, hogy az, aki bármilyen 
érzelmet megoszt magáról, az általában mindkét irányban megoszt, legyen 
az negatív, vagy pozitív. A negatív érzelmek pozitívan korrelálnak a barátokról 
való társalgással is. Ennek magyarázata lehet az, hogy a felhasználó probléma-
megoldásra használja a fórumos tevékenységet.

Végül, de nem utolsó sorban a fórumokkal kapcsolatos bizalom negatívan 
korrelál azzal a tendenciával, hogy a válaszadó milyen mértékben változtat 
saját tulajdonságain online környezetben. 

Összefoglalva a kérdőív egy általános képet ad a fórumhasználók attitűd-
jeiről saját internethasználatuk módjairól, s az anonim érzelem- és tartalom-
megosztásról. Jellemző az észlelés időnkénti ellentmondásossága, az alapvető 
bizalmatlanság más felhasználókkal szemben, ugyanakkor elfogadó magatartás 
az érzelmek és élettörténetek megosztásával kapcsolatban.
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A tartalomelemzés eredményei

A vizsgálatot angol és magyar nyelvű, patológiás tartalmú fórumok szövegeinek 
elemzésével folytattam. A patológiás tartalom keretében skizofréniával, alko-
holizmussal és borderline személyiségzavarral foglalkozó weboldalakat vizs-
gáltam. Egy korábbi kutatás keretében már vizsgáltam hasonló módszerekkel 
a depressziós, pro-anorexiás, kényszerbeteg fórumokat, valamint a fentebb is 
említett 4chan.org teljes anonimitásban működő topikjainak kommunikáci-
óját, így a most választott fórumok e kutatásnak is kiegészítői.

Skizofrénia köré csoportosuló fórumok

E témában a tartalomelemzéshez négy angol és négy magyar nyelvű fórumról 
gyűjtöttem 30-30 teljes hozzászólást. Olyan fórumokat választottam, melyek 
skizofréniával küzdők részére jöttek létre, hogy élettapasztalataikat, félelmei-
ket itt osszák meg. A beszélgetések során megjelentek olyan tagok is, akiknek 
egy közeli rokona, ismerőse szenved skizofréniában, de az ő hozzászólásaikat 
nem elemeztem – a fórumon önbevallásos alapon skizofréniával küzdők nyel-
vezetére voltam kíváncsi. Már a fórumok válogatása és a topikok keresése 
során feltűnő volt, hogy milyen magas mértékben jelenik meg a komorbiditás 
skizofrénia esetén más betegségekkel, mint a depresszió, az alkoholizmus és 
a droghasználat.

a) Angol nyelvű skizofréniás közösségek

A 30 angol nyelvű, skizofrén fórumról származó hozzászólás elemzését a LIWC 
használatával kezdtem, az elemzett szövegek mennyisége 3836 szó. Az 5. táb-
lázat jól mutatja az eredményeket. Az első oszlop a mért nyelvi kategóriákat 
mutatja, úgy mint a saját személyre tett utalások a hozzászólásban, a szociá-
lis környezet bevonása, a pozitív és negatív érzelmek, a kognitív kifejezések, 
a névelőhasználat, s végül a hosszú (6 betűnél hosszabb) szavak. A Személyes 
és a Formális elnevezésű oszlopok mutatják az ezen kategóriákon kapott pen-
nebakeri átlagokat, melyeket több, mint 400 000 szöveg elemzése után kapott. 
A következőkben e két oszlop közül a személyes szövegek átlagaihoz hasonlítjuk 
a kapott eredményeket, ugyanis az elemzett fórumok, témák és hozzászólások 
mind a személyes szövegek sorát gazdagítják. A kiemelésre méltó eredménye-
ket félkövér, dőlt betűvel jeleztem.
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Személyes Formális Skizofrén 
átlag (angol)

Személyes utalások 11,4 4,2 10,27
Szociális környezet 9,5 8 8,29
Pozitív érzelmek 2,7 2,6 1,54
Negatív érzelmek 2,6 1,6 2,61
Kognitív kifejezések 7,8 5,4 7,79
Névelők 5 7,2 4,54
Hosszú szavak 13,1 19,6 14,00

5. táblázat. Angol skizofrén fórumok LIWC-eredménye

A táblázat alapján jól látható, hogy az angol nyelvű fórumokon más személyes 
szövegekhez képest a pozitív érzelmek kategóriájában jelentkezik csökkenés, 
a pennebakeri érték majdnem felére csökken, ugyanakkor nem nő a nega-
tív érzelmek mennyisége. Ez összességében a körülbelül egyenlő arányban 
megjelenő érzelmek arányának felbomlását jelenti, s a szövegekben a negatív 
érzelmek kerülnek túlsúlyba. Enyhe csökkenés mutatkozik még a személyre 
tett és a szociális környezetre tett utalások mennyiségében is. 

A LIWC segítségével kapott eredmények ezen kategóriákban abban külön-
böznek a depressziós szövegek eredményeitől, hogy bár a személyre és a szo-
ciális környezetre tett utalások mennyiségében ott is csökkenés mutatkozik, 
azonban a pozitív és negatív érzelmek aránya nem borul fel. 

A LIWC eredményeit a Textplore-ral kapott szókörnyezet-statisztika diffe-
renciálja. A 6. Táblázat mutatja a tíz leggyakrabban használt tartalmi jellegű 
kifejezést a szövegekben.

I have voice
my get people
me think

they
you

6. táblázat. Gyakorisági mutató

A táblázat alapján elmondhatjuk, hogy a leggyakoribb tartalmi kifejezések erős 
névmáshasználatot mutatnak, amiben az énre tett utalás dominál. A stílus nem 
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kifejezetten verbális, azonban megjelenik a hang kifejezés, ami a skizofréniára 
jellemző hallucinációkra utalhat. Az első száz leggyakoribb szó alapján további 
kategóriák alapján osztályoztam. 

have know
think hear

go help
like try
do feel
tell believe

7. táblázat. Igék az angol nyelvű skizofrén fórumokon

A 7. táblázat mutatja a száz leggyakoribb szó között szereplő igék sorát, melyek 
esetén az az érdekes, hogy bár nem jelenik meg az érzelmi színezet, a 12 közül 
csak kettő az érzelemre vonatkozó ige (ezek a kedvel és az érez), ugyanakkor 
kevés a cselekvő ige is.

Érdekes a szövegekben megjelenik kötőszavak gyűjteménye is az első száz 
szó alapján.

and
but
or
so
because

8. táblázat. Kötőszavak

A száz szóból öt a kötőszó, s közülük a mert csak a 96. helyen jelenik meg, 
a több, mint 3000 szóból csak 9 alkalommal használták kapcsolószóként. 
Valójában a skizofréniával küzdők szövegeire is jellemző a mellérendelés, nem 
teremtenek ok-okozati viszonyt az elbeszélt események között. Érdekes, hogy 
két ellentétet, kizárást megjelenítő szó is a  listán szerepel, a de és a vagy szaval. 
Ez polarizált, fekete-fehéren gondolkodó látásmódot takarhat.

Az idői dimenzió alig jelenik meg a szövegekben, s amennyiben mégis 
megjelenik, jelen idő, ritkán jövő idő formájában. A szövegek „időtlensége”, 
időnélkülisége, lebegése a térben erősíti az ok-okozati viszonyok hiányát. E két 
jelenség arra utal, hogy az elbeszélt események elkülönülő szigetek a világ 
többi eseményéhez képest, önmagukban állnak és nem függnek semmitől, 
megváltoztathatatlanok.
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A tagadás a szövegeken belül megjelent, a not tagadószó a 16. helyen szerepelt. 

b) Magyar nyelvű skizofréniás közösségek

Minthogy a LIWC csak angol nyelven használható, így az elemzett négy magyar 
nyelvű, skizofréniások számára létrehozott fórum 30 elemzett hozzászólása 
esetén, mely 10 232 szóból állt összesen, a vizsgálat a Textplore használatára 
korlátozódik. 

tud én minden
kell mi élet
lesz semmi
érez ember

9. táblázat. A tíz leggyakoribb szó magyar nyelvű fórumokon

A szógyakorisági lista alapján az eredmények az angol nyelvű fórumokhoz 
képest erősebb verbalitást mutatnak, s erőteljesebb túláltalánosító attitűdöt, 
mely a Beck-féle kognitív triászra utal depresszió esetén (Beck 2001.) A taga-
dás is igen hamar, harmadik helyen megjelenik. 

és
de
mert

10. táblázat. Kötőszavak

Az igehasználatban a magyar fórumok az angol nyelvűekhez hasonlóak, mint 
ahogy azt a 11. Táblázat is mutatja.

van tesz
tud szeret
kell akar
lesz kap
érez

11. táblázat. Igehasználat

Kevés az érzelemhez kötődő ige, de a konkrét cselekvést kifejező ige is, csak 
a tesz és a kap jelenik meg.
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A használt kötőszavak esetén a mellérendelés ismét megjelenik és dominál, 
azonban az angol szövegekhez képest a mert szó hamarabb megjelenik, s na-
gyobb gyakoriságú. 

én
mi
ő

12. táblázat. Névmáshasználat

Érdekes, hogy a magyar szövegeknél a mi névmás használata is megjelenik, 
ami hiányzott az angol szövegeknél. Ez közösséghez tartozásra, csoporttudatra 
utal, ami az angol fórumokon nem jelent meg egyáltalán. A csoporthoz tarto-
zás magyarázható kultúrák közti különbséggel is. 

Az idői dimenzió teljesen egyező angol és magyar nyelven, a jelen idő domi-
nál, s megjelenik még a jövő idő, a múlt idő viszont teljesen kimarad. 

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a skizofréniás internetes közösségekre 
jellemző a pozitív érzelmek csökkenése, a múlt idő kihagyása az elbeszélésből, 
a polarizált világkép, a cselekvő igék csökkent használata. A magyar nyelvű fó-
rumokra jellemző továbbá, hogy közelebb állnak a depresszióval küzdők közös-
ségéhez a nyelvhasználat szintjén, megjelenik a túláltalánosítás dimenziója. 

Alkoholizmus köré csoportosuló fórumok

A skizofréniát középpontba helyező fórumok után az alkoholizmussal küzdők 
közösségeit vizsgáltam, négy angol és öt magyar nyelvű fórum hozzászólásait 
elemezve. 

a) Angol nyelvű alkoholista közösségek

Angol nyelven, 4 fórumon 30 hozzászólást, összesen 3483 szót elemeztem első-
ként LIWC segítségével. A választás nem az Anonim Alkoholisták fórumaira, 
vagy szervezeteinek fórumaira esett, ugyanis ezek témája már specifikusan 
a felépülés, ebben a kutatásban azonban a cél az volt, hogy e betegség köré épü-
lő életet minden szempontból bevonjuk, s ez ne csak a gyógyulás legyen.
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Személyes Formális
Alkoholizmus 
fórum - átlag 

(angol)

Személyes utalások 11,4 4,2 9,47

Szociális környezet 9,5 8 5,91

Pozitív érzelmek 2,7 2,6 2,44

Negatív érzelmek 2,6 1,6 1,35

Kognitív kifejezések 7,8 5,4 8,07

Névelők 5 7,2 6,60

Hosszú szavak 13,1 19,6 14,07

13. táblázat. LIWC-eredmények angol alkoholista fórumokon

A 13. táblázat mutatja a LIWC-en kapott eredményeket. Legjelentősebb válto-
zást a pennebakeri átlagokhoz képest két kategória mutat, a szociális környezet-
re tett utalások csökkent aránya és a negatív érzelmek csökkent aránya. Előbbi 
megfigyelés, a társas környezetre tett alacsony arányú utalás magyarázható egy 
fokozottan én-központú világképpel, ugyanakkor azzal is, ha az elbeszélésben 
az események többsége és a személy közvetlen környezete között nem teremt 
kapcsolatot, ok-okozati viszonyt. Érdekes emellett az utóbbi, második meg-
figyelés, miszerint az alkoholizmusban szenvedők nyelvezetében az átlaghoz 
képest nagyon alacsony a negatív érzelmek megjelenése, s bár a pozitív ér-
zelmek aránya az átlaghoz hasonló, mégis felborul az egyensúly a pozitív 
érzelmek javára. 

Érdekes képet mutat a szövegek szókörnyezet-statisztikája is. 

I drink have drinking
my thing do
you
me
we

14. táblázat. A tíz leggyakoribb szó

A 14. táblázat alapján látható, hogy a tíz leggyakoribb szó alapján a domináns 
névmáshasználat, ezen belül is az én mint központi tárgy, valamint az ivás 
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mint központi téma jellemzi a szövegeket. Ugyanakkor az első száz szó alapján 
készített nyelvi elemzés kimutatja a nagyon erős verbális stílust.

have go
drink make
do take
like get
think feel
know quit

say

15. táblázat. A leggyakoribb igék

Az igéket szemlélve látható, hogy a cselekvő igék aránya magas, de megjelennek 
az érzelmi töltetű igék is. Az idői dimenziót keresve a szövegekben azt találjuk, 
hogy a jövő áll a középpontban, a jövő idejű megközelítés uralja az elbeszé-
léseket, s csak ez után következik a jelen idő, a múlt idő pedig – a skizofrén 
közösségekhez hasonlóan – elhanyagolható mértékű. A tagadás megjelenik, 
de nem domináns. A kötőszavakat illetően az alkoholista közösségekről is el-
mondható, hogy mellérendeléssel élnek a legtöbb esetben, ugyanakkor nem 
jelentkezik a skizofréneknél megjelenő polarizált, kizáró magatartás. 

drink way
day life
year people
home control

16. táblázat. Gyakori főnevek

Érdekes egy pillantást vetni a leggyakrabban előforduló főnevekre is. A ski-
zofréniával küzdő közösségekhez képest jóval magasabb arányban jelennek 
meg e tartalmi jellegű kifejezések. E szavak azon fontos témákat vetik fel, me-
lyek felmerülnek e közösségekben, s ezek az ivás, a kontroll, de megjelennek 
az időszakaszok is, az év és a nap. 

b) Magyar nyelvű alkoholista közösségek

Magyar nyelven öt fórum hozzászólásait elemeztem, 40 hozzászólást, összesen 
8668 szót. A tíz leggyakrabban használt kifejezés megerősíti az angol nyelven 
megfigyelt verbális stílust, s az igeidők jövő-, illetve jelenorientáltságát. 
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nem van én
tud minden
kell élet
lesz semmi
érez

17. táblázat. A leggyakoribb kifejezések

Az erős verbális stílust a 18. táblázat mutatja a száz leggyakoribb szó alapján, 
az igéket kigyűjtve. A cselekvő, valamint az érzelmi töltetű igék változatossága 
itt is megjelenik. 

tud akar
kell lehet
lesz mond
érez segít
tesz lát
vesz megy
szeret kap

18. táblázat. A leggyakoribb igék

A magyar nyelvű közösségek szövegei ugyanazokat a jellegzetességeket mu-
tatják, mint angol társaik. Megjelenik az idői dimenzió tekintetében a jövő- és 
jelenorientáltság, a tagadás nem túl erős jelenléte, a kötőszavak terén pedig 
a mellérendelés és különösen a kapcsolatos mellérendelés dominanciája. 

van
lesz
most
majd

19. táblázat. Idői dimenzió a magyar alkoholista fórumokon

Érdemes még megemlíteni, hogy magyar nyelven is jelentős a tartalmi jel-
legű kifejezések jelenléte, ugyanakkor más téma felé irányulva, mint angol 
nyelven. Az ivás és a kontroll kérdését a betegség és az anya, családdal való 
kapcsolat váltja fel.
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minden nap
élet betegség
semmi anya
ember baj
év

20. táblázat. Tartalmi jellegű kifejezések

Összefoglalva az alkoholista közösségekre jellemző a pozitív érzelmek irányába 
történő eltolódás, a szociális környezetre tett kevés utalás, a jövő-és jelenköz-
pontúság, a verbális stílus és egy probléma középpontba helyezése, legyen ez 
a kontroll, vagy a betegségtudat, családdal való kapcsolat.

Borderline személyiségzavar köré csoportosuló fórumok

A borderline személyiségzavarosokat gyűjtő fórumok jellegzetessége, hogy 
olyan zavart emelnek központi témájukká, mely sokszor más zavarokkal jár 
együtt. Így a közösség sohasem homogén, hanem más zavarokkal küzdők is 
megjelennek. 

a) Angol nyelvű borderline közösségek

Angol nyelven nyolc fórum 30 hozzászólását, 3588 szót elemeztem LIWC se-
gítségével, majd szókörnyezet-statisztikával.

Személyes Formális Borderline fórum 
- átlag (angol)

Személyes utalások 11,4 4,2 10,39
Szociális környezet 9,5 8 8,33
Pozitív érzelmek 2,7 2,6 2,31
Negatív érzelmek 2,6 1,6 3,70
Kognitív kifejezések 7,8 5,4 8,02
Névelők 5 7,2 4,29
Hosszú szavak 13,1 19,6 13,03

21. táblázat. LIWC-eredmények borderline közösségeknél

A 21. táblázat alapján jól látható, hogy a borderline közösségekre jellemző 
a fenti LIWC-kategóriákon elért magas érték a negatív érzelmek arányában. 
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Enyhe csökkenést mutat a szociális környezetre tett utalások aránya is.

I be
me have
my know
you do
they feel

22. táblázat. A tíz leggyakoribb kifejezés

A Textplore-ral végzett tartalomelemzés azt mutatja, hogy a tíz leggyakoribb 
kifejezés listája a névmások és az igék szófajaiból áll, s jellemző az én közpon-
ti volta. Az angol nyelvű borderline szövegek jellegzetessége, hogy elenyésző 
az idői dimenzió és a kötőszavak jelenléte, tehát az eseményeket kontextusból 
kiragadva mutatják be, s egy általános elszigetelődés figyelhető meg. Az elszi-
getelődés és a kötődésre való képtelenség a borderline személyiségzavar része, 
s ezek a tünetek a nyelvből kinyerhetők. A borderline szövegekre is jellemző 
a verbális stílus, a legjellemzőbb igéket a 23. táblázat mutatja.

have love
know help
do go
feel want
make say
like seem
tell care
get think

23. táblázat. A leggyakoribb igék

Ezekre az igékre jellemző, hogy a gondolkodáshoz és az érzelmi élethez kap-
csolódnak, megfigyelhető a szövegekben az útkeresés a gondolkodás által. 
Az igék nem konkrét cselekvések művelésére vonatkoznak, hanem az esemé-
nyek közötti összefüggés keresésére. 

b) Magyar nyelvű borderline közösségek

Magyar nyelven három fórum 30 hozzászólását elemeztem, 12 787 szót ösz-
szesen szókörnyezet-statisztikával. 
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tud én
lesz minden
érez ember
akar élet
szeret
tesz

24. táblázat. A tíz leggyakoribb szó

A leggyakoribb kifejezések kigyűjtése után megfigyelhetjük, hogy a magyar 
nyelvű szövegek az angolhoz hasonló tendenciát mutatnak, a gondolkodás-
ra és érzelmekre vonatkozó igék dominálnak, megjelenik az én-központú 
gondolkodás és ismét megjelenik a túláltalánosítás, ami a depresszióval való 
komorbiditással magyarázható. 

Magyar nyelven eltűnik a kötőszavak abszolút hiánya, s az idői dimenzióban 
egy jelenorientált megközelítés válik uralkodóvá. 

Összességében elmondható, hogy a borderline személyiségzavarral küzdők 
internetes közösségeire jellemző az események kontextusból való kiragadása, 
a negatív érzelmek erős jelenléte, s megfigyelhető a depresszióhoz hasonló 
túláltalánosító magatartás. 

Drogfüggés és nyelvhasználat
Utolsó csoportként a drogfüggők számára létrehozott internetes fórumokat 
vizsgáltam, mely csoportokban megjelenik az addikció több más fajtája is, mint 
a gyógyszerfüggőség. Három angol nyelvű fórum 30 hozzászólását, összesen 
9604 szót elemeztem.

Személyes Formális Drogfüggő fórum 
- átlag (angol)

Személyes utalások 11,4 4,2 10,30
Szociális környezet 9,5 8 5,68
Pozitív érzelmek 2,7 2,6 1,78
Negatív érzelmek 2,6 1,6 2,15
Kognitív kifejezések 7,8 5,4 6,22
Névelők 5 7,2 5,96
Hosszú szavak 13,1 19,6 14,61

25. táblázat. LIWC-eredmények a drogos témájú fórumokon
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A 25. táblázat jól mutatja, hogy drogfüggésben szenvedők szövegeire jellemző 
a szociális környezetre tett utalások és a pozitív érzelmek csökkent mutatója.

A tartalomelemzés alapján egyértelművé válik, hogy központi témájuk a drog, 
vagy a gyógyszer, amit szednek, s eköré csoportosul egész világképük.

I have drug
my get
me go
you feel

do

26. táblázat. A tíz leggyakoribb kifejezés

Az idői dimenziót tekintve kizárólag a jelen idő jelenik meg, s ezekben a szö-
vegekben is dominál a mellérendelő kapcsolás. Összességében a drogfüggők 
számára létrehozott fórumok nagy hasonlóságot mutatnak az alkoholisták 
fórumaival – vélhetőleg azért, mert mindkét csoport alapja a függőség. 

Diszkusszió

Az Online kommunikáció kérdőív a fórumhasználók anonimitáshoz, online 
tartalommegosztáshoz kapcsolódó attitűdjeit mérte fel. A válaszok alapján 
a felhasználói észlelés pontatlanságára és időnkénti ellentmondásosságára kö-
vetkeztethetünk. A fórumozók körében jellemző egy alapvető bizalmatlanság 
a többi internethasználóval szemben, ami viszont nem korlátozza a szakmai, 
vagy érzelmi töltetű tartalommegosztást. Az internetes anonimitás nem tarto-
zik a legfőbb elvárások közé az internettel szemben, ugyanakkor a felhasználók 
úgy ítélik meg, hogy online adataik nincsenek biztonságban. 

A tartalomelemzés eredményei LIWC és Textplore segítségével arra enged-
nek következtetni, hogy a különböző patológiára épülő internetes közösségek 
nyelvhasználata speciális jellegzetességekkel rendelkezik. Ezeket a nyelvi profi-
lokat egymás mellé állítva a különbségek jól felismerhetők. A profilok a nyelv-
használatot mint állapot mutatják be abban az értelemben, hogy a választott 
hozzászólás mennyiségét és a választott fórumokat képviselik. Állapotszerűek 
abban az értelemben is, ahogy az internetes fórumok általában a pillanatot 
képviselik, a hozzászólások gyakori frissülésével.
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A Nyelvi profilok c. grafikonon láthatjuk az elemzett csoportok LIWC-
eredményeit egymás mellett. Az első két oszlop Pennebaker személyes és 
formális szövegeken kapott átlagait ábrázolja, ezekkel vethetjük itt is egybe 
a patológiás tartalmú fórumok, a drogfüggők, alkoholisták, skizofréniával és 
borderline személyiségzavarral küzdők csoportjainak nyelvhasználatát.
Általában elmondható, hogy e négy csoport alig teremt ok-okozati 
kapcsolatot az elbeszélt események között, s jellemző a negatív irányú 
túláltalánosító attitűd, illetve a deprivált érzelmek. 

A drogfüggők csoportja és az alkoholisták csoportja igen hasonló, a szociális 
környezetre tett utalások és a negatív érzelmek aránya igen hasonló, emellett 
erősen én-központú világkép jelenik meg. 

A skizofréniával küzdők csoportjára jellemző a pozitív érzelmek csökke-
nése, a múlt idő kihagyása az elbeszélésből, a polarizált világkép, a cselekvő 
igék csökkent használata. A magyar nyelvű fórumok pedig közelebb állnak 
a depresszióval küzdők közösségéhez a nyelvhasználat szintjén, hiszen meg-
jelenik a túláltalánosítás dimenziója. 

A borderline közösségek esetén megfigyelhető az események kontextusból 
való kiragadása, a negatív érzelmek erős jelenléte, s a depresszióhoz hasonló 
túláltalánosító magatartás. 

Konklúzió

Jelen kutatás megmutatta, hogy az anonim fórumok lehetőséget adnak speci-
ális témák megvitatására, mint a droghasználat, vagy az alkoholizmus. Ezek 
a fórumok egyedi nyelvi mintázatot mutatnak. Ezek a mintázatok felfedhetők, 
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ugyanakkor még felfedetlen mértékben állandó mozgásban vannak, hiszen 
a fórumokról kinyert nyelvi minta attól függ, hogy éppen milyen személyek 
vesznek részt a beszélgetésben. A nyelvhasználat alapján a megfigyelt patológi-
ák nyelvi jellegzetességei tanulmányozhatók. A kutatás következő lépcsője az, 
hogy a nyelvi jellegzetességek ismeretében, s a nyelven keresztül változtatható-e 
a patológiás állapot. Hiszen felmerül a kérdés, hogy egy személy rossz lelki 
állapota javulhat-e, amennyiben a nyelv megmutatja, hogy e személy például 
kontextusból kiragadva tárgyalja élete eseményeit, s arra kérjük őt, hogy te-
remtsen írásában ok-okozati kapcsolatokat. E terápiás terület feltárása egy 
következő kutatás kérdése.
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