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Ennek a könyvnek az ötlete nem sokkal azután született meg 
bennem, hogy 2005 májusában elkezdtem blogolni. A blogolást 
izgalmasnak és élénkítőnek találtam. Lenyűgözött az az izgalom, 
hogy gondolataimat egy széles közönség előtt fejezhetem ki, 
ugyanakkor nagyon is tudatában voltam annak, hogy az interneten 
terjedő pletykák és rágalmak hogyan árthatnak az embereknek. 

Egy korábbi könyvében, a The Digital Person: Technology and 
Privacy in the Information Age (Technológia és magánélet az 
információs korban) című könyvemben azt vizsgáltam, hogy a 
vállalkozások és a kormányzat hogyan fenyegeti a magánéletet 
azáltal, hogy hatalmas digitális dossziékat gyűjt az emberekről. 
Abban a könyvben könnyű volt állást foglalni. Azt állítottam, 
hogy az információgyűjtés és -felhasználás veszélyezteti az 
emberek szabadságát és jólétét, és hogy a magánélet nagyobb 
védelmére van szükség. Az internetes pletykák és híresztelések 
esetében azonban a bűnösök mi magunk vagyunk. Megsértjük 
egymás magánéletét, és még saját magánéletünket is megsértjük 
azáltal, hogy olyan információkat közlünk, amelyeket később 
megbánunk. Az egyéni jogok az egyenlet mindkét oldalán érintettek. 
A magánélet védelme feszültségbe kerülhet a szólásszabadság 
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védelmével, és én mindkét értéket nagyra tartom. Ez az 
ellentmondás mozgatja ezt a könyvet. 
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Bár én a saját álláspontomat képviselem, nem célom, hogy ezeket 
mindenre kiterjedő megoldásként tartsam számon. A könyv célja, hogy 
mélyrehatóan megvizsgáljon egy sor izgalmas, de nagyon nehéz kérdést, 
és hogy mérsékelt kompromisszumokat javasoljon a magánélet és a 
szólásszabadság közötti összecsapásban. Nincsenek könnyű válaszok, de a 
kérdések fontosak, és úgy vélem, elengedhetetlen, hogy megküzdjünk 
velük. 

 
Sokan segítettek a könyvben szereplő gondolatok kialakításában 

beszélgetések és a kézirathoz fűzött hasznos megjegyzések révén: Danah 
Boyd, Bruce Boyden, Deven De- sai, Tom Dienes, Howard Erichson, 
Henry Farrell, Bill Frucht, Eric Gold- man, Marcia Hofmann, Chris 
Hoofnagle, Orin Kerr, Ray Ku, David Lat, Jennie Meade, Frank Pasquale, 
Neil Richards, Paul Schwartz, Michael Sulli- van, Bob Tuttle, Christopher 
Wolf és David Wolitz. Kutatási asszisztenseim, James Murphy és Erica 
Ruddy hasznos kutatással és lektorálással segítettek. A könyv néhány 
passzusa a "The Virtues of Knowing Less" című cikkemből származik: 
Justifying Privacy Protections Against Disclosure, 53 Duke Law Journal 967 
(2003). Ügynököm, Susan Schulman a kezdetektől fogva hitt ebben a 
könyvben, és nagyban hozzájárult a megvalósításához. Szeretnék köszönetet 
mondani Michael O'Malley-nek a Yale University Pressnél, aki szintén hitt 
ebben a projektben, és lehetőséget adott nekem, hogy életre keltsem, 
valamint Dan Heaton-nak, aki átgondoltan szerkesztette a kéziratot. 

 
Amikor blogbejegyzésekből idéztem, alkalmanként kijavítottam a 

nyilvánvaló gépelési és helyesírási hibákat. 
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1. fejezet Bevezetés: 

Amikor a kaki 

főműsoridőbe kerül 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az egész a valóságban kezdődött, egy dél-koreai metrószerelvényen. 
Egy fiatal nő kiskutyája a vonatba kakilt. A többi utas megkérte, 
hogy takarítsa fel, de a nő azt mondta nekik, hogy törődjenek a 
saját dolgukkal. Ekkor a dolog átkerült a kibertérbe, és még 
csúnyábbá vált. 

Valaki fényképeket készített róla, és feltette egy népszerű ko- 
reai blogra. A blog, a "webnapló" rövidítése, egy folyamatos online 
kommentár az életről vagy a napi témákról. Egy másik blogger, Don 
Park elmeséli, mi történt ezután: 

Órákon belül gae-ttong-nyue (kutyaszaros lány) címkével illették, 
képei és paródiái pedig mindenhol megjelentek. Napokon belül kiderült 
a személyazonossága és a múltja. Kezdtek felbukkanni a szüleiről és 
rokonairól szóló információkérések, és az emberek elkezdték felismerni 
a kutyáról és a táskáról, amit magával vitt, valamint az órájáról, ami az 
eredeti képen jól látható volt. Minden, a magánélet megsértésére utaló 
felvetést visszautasítottak A com- 
mon mentségük a viselkedésükre az volt, hogy a lány nem érdemel magánéletet.1 

 
Az interneten az emberek posztereket készítettek a lány fényképével, 
és a képét különböző más képekkel ötvözték. A kutyakaki lány 
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A történet gyorsan átkerült a mainstream médiába, és Dél-Koreában 
országos hír lett. A nyilvános megszégyenítés és kínos helyzet miatt a 
kutyakaki lány otthagyta az egyetemet. 2 

A kutyakakilány története nem volt ismert az Egyesült Államokban, 
amíg Don Park meg nem írta a Don Park's Daily Habit című blogjában. 3 Még 
népszerűbbé vált, amikor a BoingBoing blog megvitatta a történetet. A 
BoingBoingot havonta közel tízmillióan látogatják - ez több, mint sok 
újság és magazin példányszáma. 4 Rövid időn belül az újságok és a 
weboldalak világszerte megvitatták a történetet. 

A kutyakaki lány története számos érdekes kérdést vet fel az 
internetről, a magánéletről, a normákról és az életről az információs 
korban. A kutyakaki fel nem szedése a legtöbb ember szerint rossz 
viselkedés, de vajon helyénvaló volt-e a lány vétkére adott reakció? 
Valószínűleg mindannyian követtünk már el durva viselkedést vagy kisebb 
szabálytalanságot. De vajon túl messzire megyünk-e azzal, hogy a 
kutyakakilányból világszerte hírhedt gonosztevőt csinálunk? 

A kutyakakilány csak egy példája egy sokkal nagyobb jelenségnek, amely 
az interneten zajlik. Az emberek egyre gyakrabban tesznek közzé személyes 
információkat magukról és másokról az interneten. Ma már bárhol könnyen 
rögzíthetünk információkat és képeket, amelyeket aztán egy egérkattintással 
megoszthatunk a világgal. Valaki, akivel még sosem találkoztál, lefotózhat 
téged, és feltöltheti az internetre. Vagy valaki, akit nagyon jól ismersz, 
megoszthatja féltve őrzött titkaidat az egész bolygóval. A barátaid vagy 
munkatársaid pletykákat posztolhatnak rólad a blogjaikon. Az Ön által 
másoknak küldött személyes e-maileket könnyen továbbküldhetik az egész 
kibertérben, hogy messze földön kigúnyolják és kinevessék őket. 
Gyermekei pedig intim információkat tehetnek közzé magukról a 
világhálón - vagy barátaik vagy ellenségeik felfedhetik családi titkaikat. 
Ezek az információtöredékek nem tűnnek el az idő múlásával, és bármely 
kíváncsi ember könnyen megtalálhatja őket. A kutyakakilányhoz hasonlóan 
Ön is vírusként terjedhetnek a fényképek és a saját magáról szóló 
információk az interneten. 

Ez a könyv arról szól, hogy az interneten található információk szabad 
áramlása hogyan csökkentheti a szabadságunkat. Az adatokkal átitatott 
korban élünk, és ennek következményei egyszerre csodálatosak és ijesztőek. 
Az internet egy végtelennek tűnő könyvtárat helyez el otthonunkban; lehetővé 
teszi számunkra, hogy azonnal kommunikáljunk másokkal; és lehetővé teszi, 
hogy olyan hatékonysággal és erővel terjesszük az információkat, 
amilyennek az emberiség még soha nem volt tanúja. Az információ szabad 
áramlása az interneten csodálatos új lehetőségeket biztosít az emberek 
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Az interneten keringő digitális plakátok egyike a kutyakaki lányról 
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De van egy sötét oldala is. Ahogy az olyan társadalmi hírnév-formáló 
gyakorlatok, mint a gúnyolódás és a megszégyenítés átkerülnek az internetre, 
jelentős mértékben átalakulnak. Az egykor szétszórt, elfelejthető és 
lokalizált információk állandóvá és kereshetővé válnak. Ironikus módon az 
információ szabad áramlása azzal fenyeget, hogy a jövőben aláássa 
szabadságunkat. 

Ezek az átalakulások fenyegetést jelentenek az emberek hírnevük feletti 
ellenőrzésére és arra a képességükre, hogy azok legyenek, akik lenni 
akarnak. Rabszolgasorba taszítjuk-e magunkat azzal, hogy lehetetlenné 
tesszük a múltunk béklyóitól, a pletykák és hamis pletykák foltjától való 
megszabadulást? Mennyi információt kell tudnunk egymásról? Hogyan 
engedhetjük meg az embereknek, hogy ellenőrizzék személyes 
információikat anélkül, hogy a szólásszabadságot korlátoznánk vagy az 
internetes szabadságot szűkítenénk? 

Ez a könyv végigjárja a magánélet online nyilvánosságra kerülésének 
módjait, és megvizsgálja a következményeket. Az emberek új 
kommunikációs módokat találtak, mégis az online terjedő pletykák, 
megszégyenítések és pletykák olykor pusztító hatással vannak az emberek 
életére. Kell-e tennünk valamit a magánéleti titkok interneten történő 
nyilvánosságra kerülésének megakadályozására? Tehetünk-e valamit? 
Ebben a könyvben javaslatot teszek egy keretrendszerre arra 
vonatkozóan, hogy hogyan kezelhetjük ezeket a problémákat - a 
magánélet új és szélesebb körű fogalmának elismerésével, valamint a 
magánélet és a szólásszabadság közötti jobb egyensúly megteremtésével. 

 

AZ INTERNET TINÉDZSERKÉNT 
 

Körülbelül egy évtizeddel ezelőtt az internetet a kezdeti időkben egyfajta 
eufória fogadta. A benne rejlő lehetőségek határtalannak tűntek, és az 
emberek úgy tekintettek rá, mint a szabadság győztes zónájára. Néhány évvel 
később a szédület elhalványult az előérzetekkel. A kommentátorok kezdtek 
rámutatni, hogy az internet eredendően nem szabad - radikálisan ellenőrzött 
és korlátozott világgá alakulhat át. Lawrence Lessig, az internetjogász 1999-
ben híres könyvében, a Code: "Látni fogjuk, hogy a kibertér nem garantálja a 
saját szabadságát, hanem ehelyett rendkívüli ellenőrzési potenciált hordoz 
magában. "5 

Ma már nem gyerekcipőben jár az internet. Bár a kutatók már régen 
kifejlesztették, az internet az 1990-es évek közepén került be a 
közhasználatba. Most érik a második évtizede a mainstream kultúrában - a 
tinédzser évei. Az internet valóban bebizonyította, hogy egyszerre a 
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merev ellenőrzés és a határtalan szabadság helye. 
Ez a könyv az internet szabad dimenzióira összpontosít. Az internet jövője 

nemcsak a szabadság és az ellenőrzés közötti összecsapást foglalja 
magában, hanem a 
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harc a szabadság szívében. Minél nagyobb szabadságot élveznek az 
emberek az információk online terjesztésében, annál valószínűbb, hogy az 
emberek magánéleti titkai olyan módon kerülnek napvilágra, ami a jövőben 
akadályozhatja lehetőségeiket. Sok tekintetben a tizenéves internet a 
kamaszok összes tulajdonságát magára ölti - pimasz, gátlástalan, féktelen, 
félelem nélküli, kísérletező kedvű, és gyakran nem törődik 
viselkedésének következményeivel. És akárcsak a tinédzserek esetében, a 
net nagyobb szabadsága egyszerre lehet áldás és átok. 

Az offline világban a kutyakaki lányt gyorsan elfelejtették volna. Az 
incidensnek akkor lett volna vége, amikor a lány elhagyta a metrószerelvényt. 
De az Inter- net lehetővé tette, hogy a lány vétkének néhány szemtanúja 
milliók előtt fejezze ki felháborodását. Az internet valóban soha nem látott új 
lehetőségeket kínál az embereknek a másokkal való kommunikációra. A 
szabad önkifejezés fantasztikus világává nőtte ki magát, tele csevegőszobákkal, 
online vitacsoportokkal és blogokkal, amelyek lélegzetelállító sebességgel 
szaporodnak. A mindennapok emberei a világméretű közönség előtt fejezik 
ki magukat, ami az emberiség történetében korábban soha nem volt 
lehetséges. 

2005 májusában lettem blogger. Egy pillanat alatt virtuális 
véleménycikkeket tehettem közzé az egész világnak. Potenciálisan 

emberek milliárdjai férhettek hozzá a gondolataimhoz. A blogot, ahová 
írtam, naponta több ezren látogatták meg. Rengeteg ember olvasta. Az tette 

ezt olyan izgalmassá, hogy még soha nem volt sikerélményem egy 
véleménycikk publikálásában. Sokszor próbálkoztam, de a szerkesztők 
egyszerűen nem adtak nekem értékes helyet az oldalukon. Hirtelen már 

nem volt szükségem rájuk. A segítségük nélkül is messzire el tudom 
juttatni a gondolataimat. A blogolás azonnali hálával jár. Gyorsan 

feldolgozhatom a gondolataimat egy poszttá, és közzétehetem a weboldalon, 
hogy a világ olvashassa. Az emberek aztán hozzászólásokat írnak, én pedig 

vitát folytathatok velük. A blogolás lehetővé tette számomra, hogy sok olyan 
ötletet fedezzek fel, amely korábban elmém egy elfeledett sarkában 

lappangott. Valójában ezt a könyvet a kutyáról szóló blogbejegyzésem 
ihlette. 

Kakilány ügy. 
A blogok manapság mindenütt jelen vannak. Gyakorlatilag a nap alatt 

minden témáról vannak blogok. A kutyák és a kaki egyaránt népszerű 
blogtémák. A Doggie News nevű blog vidáman számolt be a kutyakaki lány 
történetéről. 6 Van egy blog, amelyet állítólag kutyák írnak, a Blogdogs. 7 
Még egy blog is foglalkozik a kakival, a Poop Report. 8 Mondanom sem 
kell, hogy a kutyakakilány sztori nagy szenzáció volt a Poop Report számára. 
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Nehéz nem izgatottá válni ezektől a fejleményektől, látni, hogy az internet 
milyen nagyszerű szabaddá és hatalmassá teheti a hétköznapi embereket. 
De míg sok blogger politikáról, könyvekről, zenéről, kutyákról vagy más 
témákról beszél, addig a nagyszámú 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

6Bevezetés  
 
 

számos blogger szívesen beszél a magánéletéről, szexuális élményeiről, az 
ismerőseiről, sőt, még a vonaton ülő lányról is, aki nem takarított fel a 
kutyája után. Sok ember magánéletének részletei kerülnek fel az 
internetre, gyakran az érintettek tudta és beleegyezése nélkül. És számos 
esetben ezeknek az embereknek súlyos következményei vannak. Miközben az 
emberek az internet szabadságnövelő dimenzióit használják, miközben 
önmagukat és önfejlesztésüket gyakorolják, korlátozhatják mások - és akár 
saját maguk - szabadságát és önfejlesztését is. 

 

A NORMARENDŐRSÉG 
 

A kutyakakilány esetében az emberek az internet erejét arra használták 
fel, hogy egy normát - a kutya utáni takarítási kötelezettséget - 
kikényszerítsenek. A normák "az elismerés és a rosszallás társadalmi 
attitűdjei" - írja Cass Sunstein jogászprofesszor. A normák meghatározzák, 
"mit kell tenni, és mit nem szabad tenni".10 A normák összekötik a 
társadalmakat; szabályozzák a mindennapi viselkedést; elősegítik a ci- 
vilitást. Ők az olaj, amely csökkenti az emberi interakciók súrlódását. 
Fenn kell tartanunk az udvariassági normákat, hogy mindannyian jól kijöjjünk 
egymással. Képzeljük el, ha nem lennének olyan normáink, mint a 
figyelem, elsőnek érkezik, elsőnek szolgálnak. Gyorsan ökölharcok 
következnének. Röviden, a normák olyan központi mechanizmusok, 
amelyeken keresztül a társadalom társadalmi kontrollt gyakorol. 

A hatékonyság érdekében a normákat rendszeresen be kell tartani. Ha 
az emberek túl gyakran megszegik a normákat és megússzák, a normák 
meggyengülhetnek és elveszíthetik a viselkedésre gyakorolt hatásukat. 
Amikor valaki a sorba áll, sokan általában csak morognak a foguk alatt, 
de van néhány ember, aki szembeszáll a normaszegővel. Ezek a 
"normarendőrök" segítenek a normák érvényesítésében, és 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a normák erősek maradjanak. 

A kutyakakilány olyan normát sértett meg, amellyel a legtöbb ember 
egyetértene, de vajon a normarendőrség túl szigorúan büntette őt? A legtöbb 
normakövetés a dühös fintorokat vagy csak a megrovást jelenti. A 
blogszféra sokkal erőteljesebb normakényszerítő eszköz lehet, lehetővé téve 
a bloggerek számára, hogy cyber-osztagként működjenek, felkutassák a 
normaszegőket, és digitális szégyenfoltokkal bélyegezzék meg őket. A 
normaszegések állandó nyilvántartása teljesen új szintre emeli a szankciókat. 

Don Park blogjában olvasói érdekes hozzászólásokat közölnek a 
kutyakakilányról. 11 Néhány kommentelő szimpatizált a lány helyzetével, 
és az őt ért támadásokat "boszorkányüldözéshez" hasonlította. Mások viszont 
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Néha-néha jó, ha valaki, aki egy seggfej, seggfejnek mutatkozik. Akár egy kis 
csoportnak, akár nagy tömegnek. Meg kell tanulnia elszámolni, akár 5 ember 
előtt, akár 5.000.000 ember előtt. Ez tényleg mindegy. Az illem az illem. 

Egy másik kommentátor úgy vélekedett: 

A régi időkben az emberek a társadalmi elvárásoknak és normáknak a 
környezetüktől kapott visszajelzések alapján feleltek meg. Manapság, különösen a 
nagyvárosokban, ahol az anonimitás uralkodik, a legtöbb ember úgy tűnik, fél 
bárkit is kritizálni bármiért. Talán most a technológia módot ad arra, hogy 
visszaállítsuk ezt a társadalmi visszacsatolást. Kétlem, hogy ez az epizód egy 
kisvárosban történt volna, ahol mindenki ismer mindenkit, és az ilyen 
cselekedetek azonnali következményekkel jártak volna. 

Még egy másik megjegyezte: 

Itt a személyes felelősség hiánya a probléma. És ez manapság nagyon elterjedt. 

Bizonyára igaz, hogy az internet jobban lehetővé tette az emberek 
számára, hogy felelősségre vonják a kutyakakilányt a viselkedéséért. A 
helytelenül viselkedő emberek talán már nem tudnak a homályba menekülni; 
ehelyett pixelekben megörökíthetők és felragaszthatók az interneten. 
Felelősségre fogják vonni őket a tetteikért. De talán a felelősség mindkét 
irányban érvényesül. Nem kellene-e a kibertéri normarendőrségnek is 
felelősséggel tartoznia? Mi van, ha kicsúsznak a kezükből? Mi van, ha 
tévesen vádolnak meg valakit? Mi van, ha a megszégyenítésük túlságosan 
megbüntet egy apró vétséget? 

 

PRIVACY 
 

A kutyakakilányról szóló kommentek közös vonása, hogy nem számíthat 
magánéletre, mert nyilvános helyen volt. Az egyik kommentelő azt írta: 

A kezdeti blogger. Szerintem minden joga megvolt ahhoz, hogy posztolja őt? Igen. 
A nő nyilvános helyen volt, és tényleg nem számít, hogy 100 vagy 1.000.000 
ember előtt, ő hajlandó volt így viselkedni a nyilvánosság előtt. 

A jelenlegi felfogás szerint a magánéletet gyakran binárisan gondolják el - 
valami vagy magánügy, vagy nyilvános. Az általános szabály szerint, ha 
valami nyilvános helyen történik, akkor az nem magánügy. A magánélet 
árnyaltabb szemlélete azonban azt sugallja, hogy ebben az esetben egy 
olyan eseményről van szó, amely egy adott kontextusban történt, és 
jelentősen megváltoztatta a természetét - állandóvá és széles körben elterjedté 
téve azt. 
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A kutyakaki lány csak egy homályos kép lett volna néhány ember 
emlékezetében, ha a fotó nem kerül be a kibertérbe, és nem terjed 
gyorsabban, mint egy járvány. Annak ellenére, hogy az esemény 
nyilvánosan történt, szükség volt arra, hogy a lány képe és 
személyazonossága elterjedjen az interneten? 

Egy másik kommentátor szerint: 

Nem hiszem, hogy számít, hogy az interneten jelent meg. Ez egy pub- lic helyen 
történt, így megbocsátható, hogy nyilvános fórumon beszéljük meg. Ez nem fogja 
tönkretenni az életét, de lehet, hogy egy hónapig a kutyája szemetét kell majd 
takarítania, amíg a történet elterjed. Mi egy fiatal társaság vagyunk, és még a 
szezon vége előtt elfelejtjük őt. 

De ez a megjegyzés pontatlan. Őt nem fogják elfelejteni. Ezt változtatja 
meg az internet. Míg korábban a lányra csupán néhányan emlékeztek 
volna, mint valami nőre, aki nem takarította fel a kutyakakát, most a képét és 
az identitását örökre megőrzik az elektronok. Örökre ő lesz a 
"kutyakakilány"; örökre megörökíti a Google könyörtelen emlékezete; és 
örökre a digitális kutyaházban lesz, mert bunkó és tapintatlan volt. A 
kutyakakilány viselkedése minden bizonnyal helytelen volt, de talán nem 
ismerjük az eset teljes történetét ahhoz, hogy megfelelően ítélhessük meg. 
És vajon az emberek társadalmi vétkei követik-e őket a digitális 
bűnlajstromon, amelyet soha nem lehet kitörölni? 

Könnyű reakció, ha megacélozzuk magunkat, és a digitális korban való 
életnek tulajdonítjuk. De ehhez túl nagy a tét. Rengetegféle tevékenységet 
végzünk a nyilvánosság előtt. Akarunk-e azzal a kockázattal élni, hogy 
bárhol is vagyunk, az emberek lekaphatják a képünket, és felteszik az 
internetre? Személyes információk egész sorát tesszük közzé, miközben a 
mindennapi életünket éljük. Akarjuk-e, hogy ezeket folyamatosan 
közzétegyék az interneten, hogy a világ lássa? Gondoljunk csak Don Park 
blogjának egy másik hozzászólójának gondolataira: 

Arra a küzdelemre emlékeztet, amellyel a szerkesztők szembesülnek, amikor 
eldöntik, milyen képeket tegyenek le az újságba. Ezeknek a szerkesztőknek a kép 
értéke és a történet szempontjából való relevanciája alapján kell döntést hozniuk. 
Itt azonban az illető felháborodott, és lehozta a lány képét. Ez teljesen más. Ez a 
polgári média veszélyes flip oldalát mutatja. Az erkölcsi felháborodást könnyű 
flamazni. De a következmények halálosak lehetnek. Az erkölcsi felháborodás 
könnyű felszítása egy tömeg által irányított rendőrállamot hoz létre? Lehet, ha a 
hatalmasok rájönnek, hogyan használhatják fel az állampolgári "riportereket" a 
tömegek befolyásolására. Ez tűnik a polgári újságírás egyik valódi veszélyének. 

Howard Reingold, a Smart Mobs című könyv szerzője, aki a modern 
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A másfél milliárd ember online jelenlétével járó hatalom a megfigyelés 
aspektusa. 
természetesen a szomszédaink, vagy az emberek a metróban. "12 

A problémát súlyosbítja, hogy a blogszféra normái még csak most 
alakulnak ki, és általában lazábbak és kevésbé jól definiáltak, mint a 
mainstream média normái. A Columbia Jour- nalism Review egyik cikkének 
szerzője kijelenti: "Láttuk már, hogy a blogok a média vagy a politika 
házőrzőjeként működnek, de nem a társadalmi normák egyéni megsértésének 
agresszív házőrzőjeként. Ez tehát figyelemre méltó lépésnek tűnik. És 
ahogyan a "polgári" újságírás megjelenése, ez is egy meg nem nevezett és 
szabályozatlan lépés egy olyan kibervilágban, amelyből hiányoznak a 
korlátok és normák. "13 A kibertéri normarendőrség tehát rendkívül veszélyes 
lehet - példátlan új hatalommal és a saját viselkedésük korlátozására 
szolgáló normák fejletlen rendszerével. 

 

GENERÁCIÓ GOOGLE 
 

X generáció. Y generáció. Ezek tegnapi címkék. Nem igazán ragadják meg 
azt, akik ma vagyunk. Mi vagyunk a Google generáció. 

A Google egy keresőmotor, egy weboldal, amely átfésüli az internetet, és 
megkeresi azokat a weboldalakat, amelyek tartalmazzák a keresett kifejezést. 
A keresőmotorok nélkül az internet egy végtelen digitális zagyvaság lenne, és 
egy adott információ megtalálása olyan lenne, mintha egy bizonyos 
homokszemet keresnénk a Szahara sivatagban. A Stanford Egyetem két 
diákja, Larry Page és Sergey Brin 1998-as alapítása óta a Google gyorsan a 
vezető keresőmotorrá vált. 14 A másodperc töredéke alatt több milliárd 
weblapot képes átnézni. A Google a keresési eredményeket egy olyan 
rangsorolásban mutatja be, amely úgy van kiszámítva, hogy a 
legrelevánsabb találatokat helyezi a lista élére. 

Szeretne tudni egy személyről? Nem kell magánnyomozót felbérelnie. 
Csak menjen a http://www.google.com oldalra, írjon be egy nevet a 
keresőmezőbe, nyomja meg a keresés gombot, és máris kap egy listát olyan 
weboldalakról, amelyek információkat tartalmaznak a következőkről 
az adott személy. A Google annyira népszerű, hogy igévé vált. Valakit 
"guglizni" nem jelent semmi perverz dolgot - ehelyett azt jelenti, hogy 
rákeresünk a nevére a weben. Mindenki guglizik. Az emberek gugliznak 
barátokra, randevúkra, potenciális alkalmazottakra, rég nem látott rokonokra 
és bárki másra, aki véletlenül felkeltette a kíváncsiságukat. 

Manapság sokan - különösen a gyerekek és a tizenévesek - az életük 
nagyobb részét töltik az interneten. És minél többet vagyunk online, annál 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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A Google keresési prompt 
 
 

nem csak mi magunk szivárogtathatunk ki információkat - a rólunk szóló 
adatokat barátok vagy ellenségek, házastársak vagy szerelmesek, 
munkáltatók vagy alkalmazottak, tanárok vagy diákok, sőt, még a metróban 
ülő idegenek is elárulhatják. Olyan korban élünk, amikor az életünkről 
szóló információk számos töredékét gyűjtik össze az új technológiák, a 
vállalatok adatbázisokba gyűjtik őket, és szétszóródnak az interneten. Még 
azok is, akik soha nem interneteztek, valószínűleg rendelkeznek valamilyen 
személyes információval az interneten. 

A magánéletének az interneten található részletei állandó digitális 
poggyásszá válhatnak. A Boston Globe magazin egyik története például egy 
harmincnégy éves, Michael nevű szakember helyzetét tárgyalja. 15 Michael 
fiatalkorában briefly börtönben volt. Amíg a börtönben volt, írt róla 
néhány cikket szaklapokban. Ezek a cikkek most visszatérnek, hogy kísértsék 
őt. Bármikor előkerülnek, amikor valaki rákeres a Google-ban a nevére. 
Michael egyedülálló, és a Google csomagja a legtöbb randira vele tart. A 
legtöbb nő már az első vagy második randin elkezdi faggatni Michaelt a 
börtönben töltött időszakáról. Ahogy Michael elmagyarázza: "Amikor 
megismerkedsz valakivel... nem mondod azt, hogy "egyszer volt egy 
viszonyom", vagy "egyszer letartóztattak ittas vezetésért", vagy "1984-ben 
csaltam az adóbevallásomban". " Még ha az emberek nem is kérdezik a 
múltjáról, Michael digitális csontvázai továbbra is hatással vannak rá. Amikor 
egy beszélgetés során kínos csend támad, Michael a legrosszabbra gondol: 
"Ahelyett, hogy arra gondolna: "Szűkszavú voltam a múlt héten?" vagy 
"Megsértettem ezt a politikai pártot vagy azt a senkiházit?". Arra kell 
gondolnom, mi történt, amikor 17 éves voltam". Egy esetben Michael 
többször is interjún volt egy állásinterjún, amikor a potenciális munkaadó 
hirtelen nem hívta többé. "[Michael] megérzése: Valaki ráguglizott rá. De a 
legrosszabb az, hogy soha nem fogja megtudni." Michael problémája nem 
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szégyelli a múltját, vagy menekülni akar előle. Inkább azt nehezményezi, 
hogy állandóan igazolnia kell magát, és magyarázkodnia kell a múltja miatt. 
Ami még rosszabb, hogy ritkán kap lehetőséget a magyarázkodásra. 

Az emberek az idők kezdete óta pletykálnak, pletykákat terjesztenek és 
megszégyenítenek másokat. Ezek a társadalmi gyakorlatok mostanra 
átkerültek az internetre, ahol új dimenziókat nyernek. A kis helyi 
csoportokon belüli, felejthető suttogásokból az emberek életének széles 
körben elterjedt és állandó krónikájává alakulnak át. Egy egész generáció nő 
fel egy egészen más világban, ahol az emberek gyermekkoruktól kezdve 
részletes feljegyzéseket halmoznak fel, amelyek egy életen át velük 
maradnak, bárhová is mennek. Nathaniel Hawthorne A skarlátvörös betű 
című művében Hester Prynne-t a gyarmati New England-i faluban arra 
kényszerítették, hogy viselje a skarlátvörös A betűt, amely a házasságtörés 
bűnét jelképezi. Az internet digitális formában hozza vissza a skarlát betűt - 
kitörölhetetlenül rögzíti az emberek múltbeli vétkeit. Don Park kutyakaki 
lányról szóló posztjának egyik kommentelője fogalmazta meg a legjobban: 
"Akár igaza van, akár nem, az internet kegyetlen történész." Az internet 
valóban kegyetlen történész. Ki akarja, hogy örökké kutyakakilányként 
ismerjék? 

 
Ebben a könyvben a kutyakakilányhoz hasonló esetek litániáját tárgyalom, 

amelyekben az interneten terjedő pletykák, pletykák vagy gyalázkodás 
mérgező hatásúak voltak. Amellett érvelek, hogy meg kell védenünk a 
magánéletet, hogy az internet szabadsága ne tegyen minket kevésbé 
szabaddá. Ehhez azonban újra kell gondolnunk a magánéletről alkotott 
elképzeléseinket. Egyensúlyt kell teremtenünk a magánélet védelme és a 
szólásszabadság között. És meg kell találnunk egy működőképes módszert a 
jog számára e célok eléréséhez. Ötleteket fogok javasolni arra vonatkozóan, 
hogyan lehet ezeket a célokat elérni. 

A könyv két részből áll. Az első részben arról beszélek, hogy a 
pletykák, a pletykák és a megszégyenítés hogyan alakulnak át, amikor 
online zajlanak. A 2. fejezetben az információ terjesztésének új módjait 
vizsgálom - blogok, közösségi oldalak és más eszközök révén. Ezek az 
információk egyre inkább az emberek életének személyes részleteiből állnak. 
Túlságosan leegyszerűsítő lenne azt a következtetést levonni, hogy ez jó vagy 
rossz - mindkettő. Az emberekről szóló információkra támaszkodunk, hogy 
segítsenek megítélni a hírnevüket. Szeretnénk az embereknek némi kontrollt adni a 
hírnevük felett, de nem annyira, hogy megtéveszthessenek vagy 
manipulálhassanak minket. Az információk gyors terjedése az interneten 
még nagyobb kihívást jelent ennek a kényes egyensúlynak a megteremtése. 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

A 3. fejezet a pletykáról szól. Mindannyiunkban lakozik egy kukkoló, és 
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nem eredendően jó, vagy 
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gonoszság - vannak erényei és rossz tulajdonságai egyaránt. Az interneten 
azonban a pletykát olyan módon alakítják át, amely felerősíti negatív 
hatásait, és fájdalmasabbá és tartósabbá teszi a csípését. 

A 4. fejezetben az információ szégyellésének egy kapcsolódó gyakorlatát 
vizsgálom. A pletykához hasonlóan a megszégyenítés is régóta elterjedt 
gyakorlat, hogy az embereket visszatartsa a társadalmi szabályok és normák 
megszegésétől. A megszégyenítés segít fenntartani a rendet és az 
udvariasságot. Az internetre átültetve azonban a megszégyenítés 
problematikus dimenziókat ölt. 

Miután az I. részben megvizsgáltam a személyes adatok interneten 
történő terjesztésének jó és rossz aspektusait, a II. részben rátérek arra a 
kérdésre, hogy mit kellene tenni a probléma ellen. A kérdéseket az teszi 
ilyen összetetté, hogy mindkét oldalon fontos értékek vannak. Az emberek 
magánéletének védelme néha csak mások szólásszabadságának korlátozásával 
érhető el. Egyes kommentátorok és törvényhozók gyorsan állást foglalnak, és 
határozottan a magánélet védelme vagy a szólásszabadság mellett foglalnak 
állást. A diffikáció az, hogy gyakran mindkettőt akarjuk. Ellentétben sok 
olyan konfliktussal, amelyben könnyen választhatunk oldalt, a magánélet és a 
szólásszabadság közötti csatában nincs egyértelmű győztes. Mindkettő 
alapvető fontosságú a szabadságunkhoz. 

Az 5. fejezetben azt tárgyalom, hogy a jog hogyan teremthet egyensúlyt 
aközött, hogy az emberek online kifejezhessék magukat, és 
megakadályozzák, hogy másokról személyes információkat fedjenek fel. A 
nehézséget a jog megfelelő szerepének megtalálása jelenti. A túl sok jogi 
korlátozás vagy peres eljárás megfojtja a szólásszabadságot és csökkenti a 
szabadságot az interneten. Másrészt, ha a törvények nem érvényesülnek, 
akkor kevés akadálya lesz annak, hogy az emberek másokat sértsenek azzal, 
hogy nyilvánosságra hozzák a világ számára a titkukat. A jognak egy 
középutat kell választania, de van még egy alattomos buktató az úton: a jog 
lassú és költséges lehet. Ebben a fejezetben javaslatot teszek arra, hogy a jog 
hogyan tudja produktívan, de mértéktartóan kezelni a problémákat. 

A 6. fejezetben a magánélet és a szólásszabadság közötti feszültséggel 
foglalkozom. A szólásszabadság alapvető érték, és védelme kiemelkedően 
fontos. Ugyanakkor, ahogyan érvelek, a magánélet gyakran ugyanazokat a 
célokat szolgálja, mint a szólásszabadság. Ha a magánéletet feláldozzák a 
szólásszabadság oltárán, akkor a szólásszabadságot igazoló célok közül 
néhányat alááshatnak. A jelenlegi jog sajnos túl gyakran áll a 
szólásszabadság oldalára, és a magánélet védelme alulmarad. Javaslom a 
magánélet és a szólásszabadság olyan egyensúlyának megteremtését, amely 
lehetővé teszi, hogy a kettő indokolatlan kompromisszumok nélkül 
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megférjen egymás mellett. 
A 7. fejezet középpontjában a magánélet védelme áll. A mai kitett 

világban az egyik kihívás, amellyel szembe kell néznünk, hogy az 
információk ritkán rejtőznek el teljesen. Sok jövés-menésünk nyilvános 
helyeken történik, ahol a technológia lehetővé teszi, hogy 
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könnyebben rögzíthetők. Gyakran osztunk meg magánjellegű információkat 
másokkal, akik esetleg elárulnak minket, és online terjesztik azokat. 
Lehetséges a magánélet védelme a nyilvánosság előtt? Ha egyszer már 
megosztottunk információkat másokkal, lehetnek-e azok még mindig 
magánjellegűek? Mennyire kellene rendelkeznünk személyes adataink 
felett? Ebben a fejezetben ezeket a kérdéseket vizsgálom, és a magánélet 
újfajta megértését javaslom, amely jobban megfelel annak a világnak, 
amelyben élünk. 

A könyvet azzal zárom, hogy a 8. fejezetben megvizsgálom, mit tehet 
és mit nem tehet a jog. Amilyen fontos a jogban rejlő lehetőségek 
feltárása, ugyanolyan fontos a jog korlátainak felismerése is. A jog 
önmagában nem lehet mindenre gyógyír. Miközben a jog aktívabb szerepet 
vállalhat abban, hogy megakadályozza az embereket abban, hogy mások 
titkát felfedjék, nagy nehézségekbe ütközik abban, hogy megakadályozza 
az embereket abban, hogy saját magukról részleteket fedjenek fel. Bár a 
törvény nem biztos, hogy ebben a helyzetben a megoldás, más módon is lehet 
előrelépni a probléma kezelésében. Mindazonáltal bármilyen megoldás 
messze nem lesz tökéletes, mivel egy rendkívül összetett társadalmi 
szövevénnyel állunk szemben, és a hírnév, a pletyka, a szégyen, a magánélet, 
a normák és a szólásszabadság szabályozásának kérdései évszázadok óta 
zavarba hoznak minket. Ezek az ősi kérdések azonban a mai digitális 
korszakban új dimenziókat öltenek, és elengedhetetlen, hogy újból 
megküzdjünk velük. 
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Ez az oldal szándékosan üresen maradt 
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Első rész Pletyka és hírnév a 

digitális világban 
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Ez az oldal szándékosan üresen maradt 
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2. fejezet Hogyan 

szabadít fel és korlátoz 

bennünket az 

információ szabad 

áramlása? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Az internet lehetővé teszi, hogy az információ szabadabban áramoljon, 
mint valaha. Soha nem látott módon kommunikálhatunk és oszthatunk 

meg gondolatokat. Ezek a fejlesztések forradalmasítják önkifejezésünket 
és növelik szabadságunkat. De van egy probléma. Egy olyan világ felé 

tartunk, ahol a rólunk szóló információtöredékek hosszú sora 
örökké az interneten lesz elérhető, és azonnal megjelenik egy 

Google-keresés során. Kénytelenek leszünk a gyermekkorunktól 
kezdve egy részletes nyilvántartással élni, amely egy életen át velünk 
marad, bárhová is megyünk, kereshető és elérhető lesz a világ bármely 
pontjáról. Ezek az adatok gyakran kétes megbízhatóságúak lehetnek; 

lehetnek hamisak és rágalmazóak; vagy lehetnek igazak, de mélyen 
megalázóak vagy lejáratóak. Egyre nehezebbé válhat az újrakezdés, a 

második esély vagy a tiszta lap. Lehet, hogy nehezebb lesz az 
önfeltárás, ha minden téves lépés és ostoba cselekedet örökre 

megörökítésre kerül egy állandó feljegyzésben. Ez a nyilvántartás 
kihatással lesz arra, hogy képesek vagyunk-e definiálni az 

identitásunkat, munkát kapni, részt venni a közéletben, és még sok 
minden mást. Ironikus módon, az interneten történő korlátlan 

információáramlás a szabadságunkat is veszélyeztetheti. Hogyan és 
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miért történik ez? Hogyan lehet a szabad 
Az információáramlás szabadabbá, de egyben kevésbé 

szabaddá is tesz bennünket? 
 

17 
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Mozgógépek: a tizenegyedik század 
 
 
 

A BLOG SZÜLETÉSE 
 
 

Movable Type: Akkor és most 

A könyveket évszázadokon át fáradságos kézi másolással kellett elkészíteni, 
de a XV. század közepén Johann Gutenberg nyomdája forradalmasította az 
információ terjesztését. 1 A nyomdagép mozgatható betűkkel, különböző 
pozíciókba mozgatható karakterekkel és betűkkel dolgozott. A találmány 
hatása elképesztő volt. 

A közelmúltban tanúi lehettünk a média új formáinak fejlődésének, a 
rádiótól a televízióig, amelyek mindegyike mélyreható változásokat hozott a 
kommunikáció és az információszerzés módjában. Ezekkel a technikai 
újításokkal párhuzamosan a média is drámai módon fejlődött. Még a 
nyomdagép megjelenésével is csak az elit számára voltak nyomtatott 
kiadványok, mivel a legtöbb ember analitikus volt. De ahogy az írni-olvasni 
tudás egyre elterjedtebbé vált, és ahogy a nyomtatott anyagok ára csökkent, a 
nyomtatott média drámai forradalmat élt át. Az Egyesült Államokban a 
polgárháború előtt az újságok ritkák voltak. Az 1850-es években mintegy 
százhúsz újságnak nyolcszázezer olvasója volt. 1890-re kilencszáz lap 
több mint nyolcmillió olvasót szolgált ki - ez 900 százalékos növekedés. 2 

Ma a média mérete és hatóköre még hatalmasabb. Magazinok százai 
jelennek meg szinte minden elképzelhető témában. Huszonnégy órás 
televíziós hírcsatornák és bőséges hír- és híradástechnikai kínálatból 
választhatunk. 
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Movable Type: a huszadik század. A "Movable Type" és a 
Movable Type logó a Six Apart, Ltd. védjegyei. 

 
 

olyan magazinműsorok, mint a Dateline, a Primetime, a 20/20, a 60 Minutes stb. 
De csak néhány kiválasztott tudja kihasználni a mainstream médiát, hogy 
kifejezze magát. A rendkívüli emberek talán képesek arra, hogy egy 
újságban levelet írjanak a szerkesztőnek, de csak kevesen tudják 
rutinszerűen kinyomtatni gondolataikat az újságokban. A legtöbb ember nem 
jelenhet meg a CNN-en, amikor csak mondanivalója van. 

Az interneten ma már bárki közölheti gondolatait az egész világgal. Az 
egyének kihasználják ezt az új, lélegzetelállító képességet a blogokon és más 
weboldalakon keresztül, ahol kifejezhetik magukat. Tehát ismét visszatérünk 
a mozgatható típushoz, de másfajta: az egyik mai blogszolgáltatást 
Movable Type-nak hívják. A következő médiaforradalomban élünk. Ezúttal mi 
vagyunk a média. 3 

 
A blogolás elérte a főműsoridőt 

A blogolás manapság nagy divat. Most már mindannyian lehetünk 
szakértők, akik gondolatainkat és képeinket megosztjuk a világméretű 
közönséggel. A bloggerek büszkék arra, hogy különböznek a mainstream 
médiától. A mainstream médiától eltérően a blogok interaktívabbak. A blogok 
olvasói hozzászólásokat írhatnak és vitákat folytathatnak. A különböző 
blogok között viták zajlanak. Röviden, a blogok inkább hasonlítanak egy 
folyamatos beszélgetéshez, mint a mainstream média kiadványaihoz vagy 
széleskörű műsorokhoz. Ahogy Daniel Drezner és Henry Far- rell 
professzorok és népszerű bloggerek megfigyelték: "A blogolás mint 
tevékenység szinte kizárólag részmunkaidős, önkéntes vállalkozás. A webnaplóból 
származó jövedelem mediánja nulla dollár; az Egyesült Államokban azon 
személyek száma, akik a blogolásból élnek, nem több, mint egy millió 
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kevesebb, mint húsz. E korlátok ellenére úgy tűnik, hogy a blogok egyre 
fontosabb szerepet játszanak a nyilvános viták fórumaként, ami a média és 
a politika számára is következményekkel jár. "4 

A blogok sokkal egyenlőségelvűbbek, mint a mainstream média. Nincs 
szükséged a szerkesztőségi oldalak szerkesztőivel való kapcsolatra ahhoz, 
hogy meghallgassanak. Ha van valami érdekes mondanivalód, akkor 
elmondhatod. Sok népszerű blogot nem hírességek vagy hivatásos írók, 
hanem hétköznapi emberek készítenek. A bloggerek pedig kritikus hangot 
adnak a médiának, és számos főáramú médiatörténet hibáira és 
kihagyásaira derítenek fényt. 5 Drezner és Farrell megjegyzi, hogy "erős 
bizonyítékok vannak arra, hogy a média elitje - szerkesztők, kiadók, 
riporterek és rovatvezetők - politikai blogokat tartanak számon". A nagy 
újságok szerkesztői azt mondják (vallják), hogy olvasnak blogokat. Drezner 
és Farrell kifejtik, hogy a média azért figyel a blogokra, mert a bloggerek 
különleges szakértelemmel szolgálhatnak bizonyos kérdésekben, a blogok 
inspirációt adhatnak a sztoriötletekhez, és a bloggerek gyakran gyorsabban 
adják ki a véleményüket, mint a mainstream média szakértői. 6 

Blogolás 101: Hogyan válhatsz bloggerré 

kevesebb, mint három perc alatt 

Szeretnél bloggerré válni? Akkor szerencsés vagy. Nem kell sehol sem 
jelentkezned. Nem kell fizetned semmit. Senki sem utasíthat el. Mindössze 
annyit kell tenned, hogy felkeresed az egyik népszerű blogszolgáltató 
webhelyet, és ingyen (vagy legfeljebb havi néhány dollárért) létrehozhatsz 
egy fiókot. Néhány népszerű blogoló webhely közé tartozik a Blogger vagy 
a TypePad. A blog beállításához csupán egy nevet kell választania a 
blognak, valamint egy sablont a megjelenéshez és a stílushoz. Kevesebb 
mint három perc alatt bloggerré válhatsz, és egy egérkattintással élőben 
közvetítheted gondolataidat az egész bolygónak. 

Még mindig nem tudom visszafogni a csodálkozásomat ezeken a 
fejleményeken. A történelem során még soha nem volt olyan, hogy 
hétköznapi emberek képesek voltak elérni és kommunikálni ennyi emberrel 
szerte a világon. Persze, csak azért, mert most már képesek vagyunk elérni 
egy világméretű közönséget, még nem jelenti azt, hogy bárki olvasni fog. Fel 
kell hívnia magára a figyelmet. Ehhez az kell, hogy legyen valami érdekes 
mondanivalód, hogy mások is elkezdjenek róla blogolni. 

Minden egyes bejegyzést, amelyet a blogjában ír, "bejegyzésnek" 
nevezünk. A blogodba való bejegyzéshez bejelentkezel, és azt írsz, amit csak 
akarsz. Képeket is hozzáadhatsz. Ezután megnyomod a közzététel gombot, és 
gondolataid egy varázslatos pillanat alatt eljutnak a számítógépedről a 
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kibertér hatalmas tágasságaiba. Minden bejegyzés krono- logikusan jelenik 
meg a weboldalon, a legfrissebb bejegyzés jelenik meg először. 

Azt is engedélyezheti az olvasóknak, hogy hozzászólásokat fűzzenek a 
bejegyzéséhez. Ha engedélyezi a 
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A Google Blogger.com, amely lehetővé teszi, hogy bárki ingyenesen blogot hozzon létre. 
 
 

hozzászólások, az olvasók reakciói a bejegyzésedre a szöveged alatt jelennek 
meg. Egy blogbejegyzés izgalmas vitákat inspirálhat. Nagyon élvezem a 
hozzászólásaimhoz érkezett hozzászólásokat és az emberek reakcióit. Ez 
egyfajta azonnali visszajelzés, amit ritkán kapok, amikor közzéteszek egy 
cikket. 

 
Bloggerek, bloggerek mindenhol 

Úgy tűnik, manapság mindenki blogol. Lehet, hogy az a személy, akivel 
randizol, blogot vezet a kapcsolatotokról. Lehet, hogy a házastársadnak is 
van blogja. Lehet, hogy az alkalmazottaidnak is van - vagy a főnöködnek. 
Lehet, hogy a gyermekének is van blogja. Talán még a kutyájának is. Egy 
becslés szerint az internet-hozzáféréssel rendelkező tizenévesek körülbelül 
20 százalékának van blogja. 7 

A blogok teljes univerzumát együttesen blogoszférának nevezik. A 
blogoszféra nagy. 1999-ben körülbelül 50 blog volt, 2000-ben néhány ezer, 
2004-ben több mint 10 millió, 2005-ben pedig több mint 30 millió.8 2006 
júliusának végén körülbelül 50 millió blog volt. 9 A Technorati, a blogokat 
nyomon követő weboldal szerint minden nap 175 000 új blogot és 
1,6 millió új blogbejegyzés. 10 

 
Blogok minden méretben, formában és színben 

A blogok a mélységestől a komolytalanig terjednek, és szinte minden témával 
foglalkoznak, a zenétől a hírességeken át a politikáig, a szexig, az 
egészségügyig és a jogig. A színesebb blogok közül a The Daily Rotten 
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"olyan hírekkel foglalkozik, amelyeket nem tudsz felhasználni".11 
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Ez a Technorati grafikon a blogbejegyzések növekedését szemlélteti 
 
 

A Wonkette a belsős pletykákról mesél. 12 A Gawker hírességek 
pletykáiról számol be Manhattanből. 13 Az Overheard in New York a 
bloggerek által napközben hallott napirendi pontokat közli. 14 A Superficial 
paparazzi fotókat közöl hírességekről, köztük olyanokról, akiket meztelenül 
kaptak lencsevégre. 15 Aztán vannak olyan blogok, amelyek egyenesen 
bizarrak. Az egyik blognak van egy "Steve, ne edd meg" című rovata, 
amelyben egy blogger olyan szokatlan ételek kipróbálásával kapcsolatos 
tapasztalatait taglalja, mint a savanyított sertéshéj, a kutyáknak szánt 
Beggin' Strips, az anyatej és az erjesztett szójabab. 16 Van egy blog, ahol 
videók vannak olyan emberekről, akik sírnak evés közben. 17 Ha ezek a 
blogok túlságosan furcsák neked, akkor van egy blog, amelynek a címe A 
világ legunalmasabb blogja, és amelynek bejegyzései a következők: 
"megvakarom a térdemet", "nézek egy falat", "áthelyezek egy tárgyat egyik 
helyről a másikra" és "lekapcsolok egy lámpát". 18 

Az aktuális blogokon túl sokan tartanak blogot életük különböző 
eseményeiről. Egy magas árú londoni call girl Belle de Jour néven blogot 
indított, melyben életének krónikáját írta meg. Ebből könyvszerződést kötött, 
és a blogjából televíziós drámát is készítenek majd. 19 Az emberek blogokat 
indítanak a különböző betegségekkel való megbirkózásról. 
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mint például a HIV és a rák. 20 Irakban szolgáló katona blogol a 
tapasztalatairól. A DotMoms nevű blogon nők egy csoportja mutatja be az 
anyasággal kapcsolatos tapasztalatait. 21 Legalább egy blogger a teljes 
szexuális történetét krónikázza, több mint két tucat szexuális partnerének 
részleteivel. 22 Más bloggerek a napi tevékenységeikről írnak, és arról, hogy 
éppen milyen gondolatok zsonganak az agyukban. 

Miután a Katrina hurrikán pusztított New Orleansban és más öböl-
menti városokban, a blogok lehetővé tették a túlélők számára, hogy 
információkat tegyenek közzé az elveszett családtagokról, hogy az emberek 
újra kapcsolatba léphessenek és megtalálhassák szeretteiket. 23 A blogok még 
a bűncselekmények felderítésében is segítettek. Az egyik hátborzongató 
esetben egy blogger segített elkapni a saját gyilkosát. Egy 2005. májusi 
bejegyzésében, amelyet percekkel a gyilkossága előtt írt, a blogger a 
következőket írta: 

Mindenesetre a mai nap furcsa volt, 3-kor valami fickó csengetett. Lementem és 
felismertem, hogy a nővérem volt barátja volt. Azt mondta, hogy vissza akarja 
szerezni a pálcáit. Mondtam neki, hogy várjon lent, amíg én elhozom neki. Amíg 
én kerestem őket, ő már a házban van. Még most is itt van, dohányzik, járkál a 
házban a cipőjében, amit egyébként épp 2 napja mostam ki! Remélhetőleg 
hamarosan elmegy.24 

A férfi nem ment el hamarosan, hanem egy henteskéssel szúrta meg a 
bloggert és a nővérét. A rendőrség az egyik áldozat fiatal 
blogbejegyzésének elolvasása alapján találta meg a gyilkost. 25 

A blogok virágzanak az interneten. Egyre inkább beépülnek a társadalom 
szövetébe, és kezdenek mélyreható szerepet játszani az életünkben. 

 
Újságírók vagy naplóírók? 

Azáltal, hogy gyakorlatilag bárki, akinek van számítógépe, információt 
közölhet a világgal, az internet feloldja a hivatásos újságírók és az amatőrök 
közötti határokat. Glenn Reynolds, jogászprofesszor és az Instapundit 
nevű, igen népszerű blog szerzője az amatőr újságírók erényeit dicséri An 
Army of Davids című könyvében. Megállapítja, hogy a blogok terjedésével 
"az egykor néhány hivatásos kezében összpontosuló hatalom átkerült a sok 
amatőr kezébe". A blogapaként ismert Reynolds, mivel ő hozta létre az 
egyik első blogot, azzal érvel, hogy "a technológia lehetővé tette, hogy az 
egyének ne csupán pamfletezőkké váljanak, hanem a hírek és vélemények 
olyan létfontosságú forrásaivá, amelyek közönségben és influ-ban 
vetekednek a nagyvárosi kiadókkal. 
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ence." Reynolds számára ezek a fejlemények csodálatosak: "Nem hiszem, 
hogy a weblogok és a flash média egyhamar felváltják a nagy médiát. De 
folyamatosan látom a bizonyítékát annak, hogy egyre jobb és jobb munkát 
végeznek a Nagy Médiával való kapcsolattartás kiegészítésében és 
kihívásként. Szerintem ez csodálatos dolog, és ez az egyik oka annak, hogy 
miért vagyok olyan evangélista az olyan technológiák elterjedése mellett, 
mint a webes videó és az olcsó digitális fényképezőgépek". 

"A blogok forradalmának végeredménye" - folytatja Reynolds - "az, 
amit Jim Teacher blogger "we-dia"-nak nevez. A hírek és a tudósítások régen 
olyan dolgok voltak, amiket 'ők' csináltak. Most már mindannyian csináljuk. 
"26 Valóban, néhány blogger még médiaigazolványt is kapott, hogy 
tudósítson a 2004-es demokrata nemzeti konvencióról. 27 Az amerikai 
szenátorok kezdenek sajtótájékoztatókat tartani a bloggerekkel. 28 Reynolds a 
blogolást a kisemberek szabadságát növelő fejleménynek tekinti: 
"Valószínűleg Dávidok seregét fogjuk látni, akik átveszik a lassú, 
shufflingoló Góliátok helyét. "29 

De ki az a Dávid? Glenn elképzelése a bloggerről meglehetősen 
romantikus. Az átlagos blogger azonban nem újságíró. Egy becslés szerint 
a blogok több mint 50 százalékát kilenc év alatti gyerekek és tinédzserek 
írják. 30 A leggyakoribb blogger "egy tizenéves lány, aki elsősorban arra 
használja a médiumot, hogy öt-tíz barátjával kommunikáljon".31 Sok blog 
inkább hasonlít naplóra, mint hírcikkre, véleménycikkre vagy tudományos 
munkára. Egy felmérés szerint a bloggerek leggyakrabban személyes 
tapasztalataikról írnak (37 százalék), míg a politikáról csak 11 százalékuk. 32 
Más szóval David inkább naplóíró, mint újságíró. És éppen ezért van 
probléma. A naplók helyett az emberek blogolnak. A bloggerek pedig egyre 
fiatalabbak. Egy hírcikk szerint már hétéves gyerekeknek is van blogjuk. 33 
Ahogy az emberek gyermekkoruktól kezdve blogbejegyzésekben, online 
beszélgetésekben, fényképeken és videókon rögzítik mindennapi életük apró 
részleteit, örökre megváltoztatják saját jövőjüket - és barátaik, rokonaik és 
mások jövőjét. 

 

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATI WEBOLDALAK 
 

A blogok mellett a közösségi oldalak is egyre inkább a személyes 
információk online megosztásának egyik módjaként jelennek meg. Ezek a 
weboldalak lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy saját magukról egy 
profile-t tegyenek közzé, és linkeket helyezzenek el a barátaik profile-jeire. 
Az első közösségi hálózati weboldalak az 1990-es évek közepén jelentek 
meg. Ma már több mint kétszáz közösségi hálózati weboldal létezik. 34 A 
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népszerű oldalak közé tartozik a MySpace, a Facebook, a Xanga, a 
LiveJournal és a Friendster. 
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Karikatúra: Jim Borgman, © King Features Syndicate, engedéllyel újra nyomtatva 
 
 

A közösségi hálózati weboldalakat a közösségi hálózatok koncepciója 
köré tervezték. A szociális hálózat kapcsolatok hálója, például emberek 
egy csoportja, akik együtt társulnak. 35 Bár gyakran csoportokba 
tömörülünk, társadalmi köreink nem elszigeteltek. Az ismerőseink közül 
néhányan valószínűleg baráti kapcsolatban állnak egy másik társadalmi 
körbe tartozó emberekkel. Valamilyen módon mindannyian kapcsolatban 
állunk egymással. Ha nem is ismerlek személyesen, akkor is jó esély van arra, 
hogy legalább egy barátom ismeri valamelyik barátodat. 

1967-ben egy Stanley Milgram nevű pszichológus egy lenyűgöző 
kísérletet végzett annak megállapítására, hogy két idegen ember mennyire 
kötődik egymáshoz. Kiválasztott egy célszemélyt Bostonban, és leveleket 
adott néhány véletlenszerűen kiválasztott nebraskai embernek. A leveleket a 
bostoni célszemélynek kellett eljuttatni, de mindegyik személy csak olyan 
embereknek továbbíthatta a levelet, akiket személyesen ismert. Meglepő 
módon átlagosan csak hat lépés kellett ahhoz, hogy a levél eljusson a 
véletlenszerűen kiválasztott címzettektől a bostoni célszemélyhez. 36 

Ezt a jelenséget a "six degrees of sepa- ration" kifejezéssel írták le, amely 
John Guare 1990-es színdarabjából származik. A darab egyik szereplője 
megjegyzi: "Ezen a bolygón mindenkit csak hat másik ember választ el 
egymástól. Hat fokos szeparáció. Köztünk és mindenki más között a bolygón. 
A 
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az Egyesült Államok elnöke. A gondolier Velencében Nem csak a nagy 
nevek. Bárki lehet. Egy bennszülött az esőerdőben. Egy Tierra del Fuegan. 
Egy eszkimó. Mindenkivel összeköt ezen a bolygón egy hat emberből álló 
ösvény. "37 

A közösségi hálózati oldalak ezeket a fogalmakat próbálják 
megtestesíteni. A baráti és ismerősi hálózatok ezeken keresztül 
összekapcsolhatják profileiket, megoszthatják személyes információikat, és 
kommunikálhatnak egymással. A MySpace, a jelenleg legnépszerűbb 
közösségi hálózati weboldal 2003-ban jött létre. A MySpace profilek rengeteg 
adatot tartalmazhatnak, többek között telefonszámokat, e-mail címeket, 
hobbikat, vallást, szexuális irányultságot, politikai nézeteket, kedvenc 
tévéműsorokat és még sok mást. Az emberek fényképeket és videókat is 
közzétehetnek a profile-jeiken. Minden felhasználónak van helye egy 
blognak, beleértve egy olyan részt, ahol a barátok hozzászólásokat írhatnak. 
Az emberek gyakran a valódi nevüket használják a MySpace profile-
jeikhez. 

A profile létrehozásához a felhasználónak legalább tizennégy évesnek kell 
lennie. A tizenhat év alatti felhasználók profile-jai privátak, de a tizenhat 
évnél idősebbek a nyilvánosság számára is elérhetővé tehetik profile-jüket. A 
MySpace népszerűsége részben azért ugrott meg az egekbe, mert a 
felhasználóknak sokféle választási lehetőséget adott a profile-jük 
fejlesztésére. Az emberek bonyolult dizájnt készítenek az oldalaikhoz, 
grafikákkal díszítik őket, és mindegyiknek sajátos megjelenést és stílust 
adnak. Ahogy az egyik diák mondta: "A MySpace nagyobb szabadságot ad 
az önkifejezéshez. "38 

Néhány rövid év alatt a MySpace exponenciálisan bővült. 2006 
augusztusára a MySpace meghaladta a 100 millió profile-t. 39 Naponta 230 
000 új taggal bővül. 40 A vírusos növekedés és az elképesztő méret miatt a 
My- Space-t 2005-ben eladták a médiacitán Rupert Murdocknak 
körülbelül 580 millió dollárért. 41 

A MySpace közösségi hálózati összetevője azt jelenti, hogy az emberek 
összekapcsolhatják a profiljeiket a barátaikéval. Van egy "Friend Space" 
nevű hely a személy profile-jén, amely linkeket tartalmaz a személy 
"barátainak" profile-jeire, és gyakran egy-egy képet az egyes barátokról. 
A Baráti tér rész tetején található a személy hálózatában lévő barátok 
teljes száma. Egy "barát" egy közösségi oldalon nem feltétlenül egy 
közeli barát, mivel sokan úgy próbálják inflatírozni a barátaik számát, 
hogy teljesen idegeneket is felvesznek a listára. 42 

A valóságos térbeli közösségi hálózatokban az emberek különböző típusú 
kapcsolatokkal rendelkeznek másokkal. Az "erős kapcsolatok" a szoros 
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kapcsolatok (nagyon közeli barátok és rokonok); a "gyenge kapcsolatok" a 
lazább kapcsolatok (ismerősök és mások, akikkel az emberek csak 
marginális kapcsolatban állnak). Ralph Gross informatikus és Alessandro 
Acquisti közgazdász szerint azonban a közösségi hálózati weboldalak 
"gyakran 
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ezeket az árnyalt kapcsolatokat leegyszerűsített bináris kapcsolatokra 
redukálják. "43 Kevés közösségi oldal teszi lehetővé a felhasználók számára, 
hogy különbséget tegyenek közeli barátok és egyszerű ismerősök között. 
44 

Judith Donath és Danah Boyd kutatók megkérdőjelezik a közösségi 
oldalakon lévő kapcsolatok minőségét; szerintük "az egyén által fenntartható 
erős kapcsolatok számát nem feltétlenül növeli jelentősen a kommunikációs 
technológia. . . [de] az egyén által kialakítható és fenntartható gyenge 
kapcsolatok száma jelentősen megnőhet. "45 Ahogy Gross és Acquisti 
megjegyzik, az emberek online közösségi hálózatai csak "képzeletbeli" 
közösséget jelenthetnek, mivel "felhasználók ezrei minősülhetnek egy 
egyén barátainak barátainak barátainak, és hozzáférhetnek személyes 
adataihoz, ugyanakkor alacsony a küszöb ahhoz, hogy valaki barátnak 
minősüljön valaki hálózatában."46 Bár a MySpace lehetővé teszi a 
felhasználók számára, hogy a profile-jüket privátnak tartsák, vagy csak 
néhány barátjukkal osszák meg, a legtöbb felhasználó úgy állítja be a profile-
jét, hogy az teljesen hozzáférhető legyen a nyilvánosság számára. A profilek a 
Google keresési eredményeiben is megjelennek. 

Egy másik népszerű közösségi oldal a Facebook, amelyet elsősorban 
középiskolások és egyetemisták használnak. A Facebookot 2004-ben hozta 
létre Mark Zucker- berg, a Harvard Egyetem hallgatója, és népszerűsége 
fenomenális növekedést eredményezett. Alig néhány héttel a Facebook 
elindítása után a Harvardon tanuló egyetemisták több mint fele létrehozott 
egy fiókot. A Facebook hamarosan más iskolák diákjait is elkezdte 
ösztönözni a regisztrációra, és 2004 végére már több mint egymillió 
diáknak volt fiókja. 47 A Facebook 2005-ben tovább terjeszkedett, több 
ezer főiskolával bővült a világ minden tájáról, és több mint húszezer 
középiskolával. 2005 végére több mint tizenegymillió fiókkal 
rendelkezett. 48 Naponta körülbelül húszezer új Facebook-fiók jön létre. 
Egy tanulmány szerint a főiskolai gólyák több mint 80 százaléka még az 
iskola fizetés első napja előtt regisztrált Facebook-fiókot. 49 Sok olyan 
iskolában, ahol a Facebook elérhető, szinte minden diáknak van fiókja. 50 

A MySpace-hez hasonlóan a Facebook-felhasználók is létrehoznak 
profileket személyes adatokkal. Egy, az egyik iskola Facebook-felhasználóit 
vizsgáló tanulmány szerint a profilek "elképesztő mennyiségű információt 
tartalmaznak: a profilek 90,8 százaléka képet tartalmaz, a felhasználók 87,8 
százaléka feltárja születési dátumát, 39,9 százaléka telefonszámot ad meg.... . 
és 50,8 százalékuk a jelenlegi lakóhelyét. "51 Továbbá "a Facebook-profilok 
általában teljes mértékben azonosíthatók az egyes résztvevők kereszt- és 
vezetéknevével. "52 A Facebook-profilok rendelkeznek egy "Fotóalbumok" 
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nevű funkcióval, ahol a felhasználók fényképeket tehetnek közzé. A 
barátok egymás profiljeire is posztolhatnak fotókat. Ac- 
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egy egyetemi tanulmány szerint nyolc hét alatt a felhasználók körében a 
képek száma körülbelül tízezerről nyolcvanezerre nőtt, ami átlagosan több 
mint húsz képet jelentett személyenként. 53 

A közösségi oldalak gyorsan világméretű jelenséggé válnak. Az Orkut 
nevű közösségi weboldal például óriási népszerűségnek örvend 
Brazíliában. Az Orkut a megalkotójáról, a Google szoftvermérnökéről, 
Orkut Büyükköktenről kapta a nevét, és 2006 közepén több mint tizenegy 
millió brazil felhasználót vonzott.54 Bár az Orkutot az Egyesült 
Államokban a Google üzemelteti, a felhasználók többsége Brazíliában él. 
Ahhoz, hogy valaki az Orkut tagja legyen, eredetileg egy már meglévő 
tagnak kellett meghívnia, de később az Orkut eltörölte a meghívási 
kötelezettséget. 55 Az Orkut azt állítja, hogy "küldetése" az, hogy 
"segítsen neked egy szorosabb, intimebb baráti hálózatot létrehozni", és 
"a társadalmi boldogság útjára állítson".56 Az Orkut lehetővé teszi a 
felhasználók számára, hogy különböző "közösségeket" - speciális fórumokat - 
hozzanak létre a hasonló érdeklődésű felhasználók számára, és lehetővé teszi, 
hogy az emberek ismertség, megbízhatóság, menőség és szexualitás alapján 
rangsorolják barátaikat. Az Orkut nagyon népszerű Indiában is, ahol mintegy 
négymillió embernek van fiókja, ami az ország internet- felhasználóinak 
több mint 11 százalékát teszi ki. 57 A közösségi hálózatépítés egyre inkább 
terjed Indiában, ahol gyorsan növekszik az online emberek száma, és számos 
széles körben használt oldallal rendelkezik, mint például a Fropper, a 
Jhoom, a Minglebox stb. 58 Kanadában széles körben használják a Piczo és 
a Nexopia hálózatépítő oldalakat. 59 A Spanyolországban indított Adoos 
oldal gyorsan terjed Dél-Amerikában. 60 

Európában a Passado az egyik legnépszerűbb oldal, amely a 
felhasználók számára "interakciós lehetőségeket kínál, mint például 
blogolás, fotómegosztás, fórumok és közvetítések". A londoni székhelyű 
Passado széles körben elterjedt Németországban, Spanyolországban és 
Olaszországban, ahol több mint ötmillió tagja van. 61 Az Egyesült 
Királyságban a Bebo nevű közösségi hálózati weboldal nagyon divatossá 
vált. A 2006-os év végén több mint huszonkétmillió felhasználója volt. 62 
2006-ban pedig a MySpace mellett a Bebo volt az egyik leggyakrabban 
keresett szó a Google-ban. 63 

Ázsiában számos közösségi hálózati weboldal rendkívül népszerű. 
Japánban a Mixi (jelentése "keverem") 2006 végére 6,5 millió tagot vonzott, 
ami az ország egyik leglátogatottabb weboldalává tette. 64 Kínában a 
népszerű oldalak a Mop és a Cuspace. 65 Dél-Koreában a Cyworld uralkodik, 
ahol a húszas éveikben járók 92 százalékának van fiókja, valamint a teljes 
lakosság 30 százalékának. 66 A Cyworld arra ösztönzi felhasználóit, hogy 
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személyes adataikat online tegyék közzé: "Töltse fel fényképeit, rajzait és 
képeit - korlátlan tárhelyet biztosítunk, így annyi fotót menthet és jeleníthet 
meg, amennyit csak akar. "67 A Cyworld Kínában, Japánban és Tajvanon is 
rendelkezik weboldalakkal. Amikor a 
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A Cyworld elérhetővé vált Kínában, és hat hónapon belül egymillió 
ember csatlakozott hozzá. 68 2006 végére a Cyworldnek mintegy 
tizenkilencmillió koreai és hárommillió kínai fiókja volt. 69 A Cyworld 
gyakori felhasználóit "Cyholics "70 néven emlegetik. 

Röviden, a közösségi oldalak mindenféle formában és méretben léteznek, 
és világszerte egyre nagyobb számban jelennek meg. Vannak közösségi 
oldalak kutyáknak (Dog- ster) és macskáknak (Catster) egyaránt. 71 És 
hogy ne maradjunk ki a mókából, még a hörcsögöknek is van saját 
közösségi oldaluk. 72 

 

INFORMÁCIÓ MINDENHOL 
 

A blogok és a közösségi oldalak révén a személyes adatok elképesztő 
sebességgel kerülnek fel a netre. Tekintettel arra, hogy az információk 
könnyen rögzíthetők és terjeszthetők, egyre több olyan eset lesz, amikor az 
általunk rövid pórázon tartani kívánt információk kicsúsznak a kezünkből. 
Számos olyan jól ismert eset van, amikor az embereket az a 
szerencsétlenség érte, hogy rossz embereknek küldtek el egy e-mailt. Az 
egyik ilyen e-mail 2003-ban szerzett internetes hírnevet. Egy joghallgató 
nyári munkatársként dolgozott egy befolyásos New York-i ügyvédi filmben, 
egy meglehetősen kényelmes állásban, ahol a filmek drága ételekkel és 
italokkal kényeztetve próbálják toborozni a leendő ügyvédeket. Egy 
délután, egy kellemesen hosszú ebéd után a diák ezt az e-mailt küldte el a 
barátjának: 

Elfoglalt vagyok, hogy szart se csináljak. Ma elmentem egy kellemes 2 órás sushi 
ebédre a Sushi Zenbe. Szép hely. A nap hátralévő részét e-mailek írásával és 
másokkal való baszakodással töltöttem. Sajnálatos módon, igazából dolgoznom 
kell - valami vállalati pénzügyi ügyön dolgozom, a globális pénzügyi főnök 
alatt, ami azt jelenti, hogy tényleg át kellene néznem ezeket az anyagokat, és nem 
kéne elbasznom. . . .  

Szóval igen, a Corporate Love még nem kopott el, de adjatok még egy kis időt. 
 

Az alján a neve és az elérhetősége szerepelt. Néhány órával később 
újabb e-mail következett: 

Bocsánatkérés 
Egy ma reggel tőlem kapott e-mail miatt írok Önnek. 
Mivel tudom, hogy megnyitotta az üzenetet, valószínűleg látta, hogy az egy 

személyes közlemény volt, amelyet véletlenül továbbítottak a biztosítási 
levelezőlistára. Mielőtt visszavonták volna, körülbelül 40 ember kapta meg az 
irodán belül, akiknek körülbelül a fele partner. 
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Alaposan és teljes mértékben szégyellem és zavarban vagyok nemcsak a 
viselkedésem miatt, hanem az ilyen viselkedésnek a cégre gyakorolt implicit 
hatása miatt is. 
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Az e-mail még több fájdalmas bekezdésen keresztül folytatódik. Ez az 
eset jól mutatja, hogy milyen könnyen kerülhetnek magánjellegű üzenetek 
rossz postaládákba. De ha ez még nem lenne elég kínos, az e-mail és a 
bocsánatkérés hamarosan az internet szenzációjává vált. Az e-maileket 
teljes pompájukban, az illető teljes nevével együtt számos weboldalon 
reprodukálták. Az eset annyira ismertté vált, hogy a New Yorker is cikket írt 
róla. 73 Ha rákeresünk a Google keresőben az illető nevére, még mindig 
egy pillanat alatt megtaláljuk az e-maileket. 

Persze könnyű azt mondani, hogy a diáknak óvatosabbnak kellett volna 
lennie. De megszoktuk, hogy manapság hipertempóban élünk, nyaktörő 
sebességgel indítjuk az e-maileket. A kiszivárgások és a félreértések 
elkerülhetetlenül előfordulnak. Néha azért kerülnek információk az 
internetre, mert szándékosan tettük oda őket; néha véletlenül; máskor pedig 
a tudtunk és beleegyezésünk nélkül. 

 

HIRDETÉS 
 

A személyes adatok interneten való terjedése jelentős hatással lehet az 
emberek hírnevére. Steven Nock szociológus szerint a "hírnév" "egy 
személyről alkotott közös vagy kollektív percepció".74 A hírnevünk akkor 
alakul ki, amikor az emberek a rólunk rendelkezésre álló információk 
mozaikja alapján ítélkeznek. 

Hírnevünk az egyik legbecsesebb értékünk. Ahogy a Példabeszédek 
könyve mondja: "William Shakespeare Othellójában Cassio, akinek hírnevét 
Jago gonosz cselszövése tönkreteszi, siránkozik: "Hírnév, hírnév, hírnév! 
Ó, elvesztettem a hírnevemet! Elvesztettem önmagam halhatatlan részét, 
és ami megmaradt, az állatias. "76 John Proctor Arthur Miller A tégely című 
darabjában nem hajlandó aláírni a hamis vallomást, hogy boszorkányságot 
követett el, és inkább az akasztást választja. Hasonlóan Cassio panaszához 
az Othellóban, Proctor kijelenti: "Mert ez az én nevem! Mert nem lehet 
más az életemben! Mert hazudok, és hazugságra írom alá magam! Mert nem 
érek annyit, hogy por legyen a lábukon, akiket felakasztanak! Hogyan 
élhetnék nevem nélkül? Neked adtam a lelkemet, hagyd meg a nevemet!"77 
Proctor inkább elpusztul, minthogy feláldozza a hírnevét. Proctor 
felismeri, hogy jó híre nélkül nem tud működni a közösségben. 

A hírnevünk szabadságunk lényeges eleme, mert közösségünk jó 
véleménye nélkül szabadságunk üres lesz. "A mások megbecsülésének 
vágya" - írta John Adams elnök - "éppoly valóságos hiányossága a 
tápláléknak, mint az éhség. "78 C. F. Cooley szociológus híres módon 
mutatott rá, hogy mi 
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saját magunkat az alapján alakítjuk ki, hogy szerintünk mások hogyan 
látnak minket. Cooley elmélete, amelyet ő "tükrös én"-nek nevezett, széles 
körben elfogadottá vált a szociálpszichológusok körében. 79 A hírnevünk az 
énünk egyik kulcsfontosságú dimenziója lehet, olyasmi, ami identitásunk 
lényegét érinti. Az önképünkre gyakorolt belső influ- enciáján túl a hírnevünk 
befolyásolja azt a képességünket, hogy a társadalomban ba- sic tevékenységet 
folytassunk. Másoktól függ, hogy üzletet kötnek-e velünk, alkalmaznak-e 
minket, barátkoznak-e velünk és hallgatnak-e ránk. A társadalomban 
mások együttműködése nélkül gyakran képtelenek vagyunk megtenni azt, 
amit szeretnénk. Mások tisztelete nélkül cselekedeteink és eredményeink 
elveszíthetik céljukat és értelmüket. Megfelelő hírnév nélkül beszédünk, 
bár szabad, süket fülekre találhat. Szabadságunk, röviden szólva, részben 
attól függ, hogy a társadalom többi tagja hogyan ítél meg minket. 

Hírnév és elszámoltathatóság 

Bár bizonyos fokú kontrollt szeretnénk gyakorolni saját hírnevünk felett, 
mások hírnevét is meg akarjuk ismerni. Miközben a magánélet nagyobb 
kontrollt biztosít az emberek számára a saját hírnevük felett, ugyanakkor 
"nehézzé teszi mások hírnevének megismerését".80 A másokkal való 
kapcsolatainkban sok minden forog kockán, és nagy veszteségnek vagyunk 
kitéve, ha cserbenhagynak vagy elárulnak bennünket. Sok esetben az emberek 
hírnevére támaszkodva döntjük el, hogy megbízunk-e bennük. Francis 
Fukuyama szociológus így fogalmaz: "A bizalom az az elvárás, amely egy 
közösségen belül a közösség tagjainak szabályos, becsületes és 
együttműködő viselkedésére vonatkozó, közösen osztott normákon 
alapuló elvárás. "81 Nock megjegyzi: "A bizalom és az a képesség, hogy 
másokat a szavukra vegyünk, a társadalmi rend alapvető összetevői. Ha 
soha nem tudnánk, hogy kiben bízhatunk, soha nem lehetnénk biztosak 
abban, hogy amit mondanak nekünk, az igaz, vagy hogy az ígéreteket be 
is tartják, akkor kevés dolog kötne össze bennünket, és a csoportok 
összetartóak lennének. "82. 

Avner Greif közgazdász lenyűgöző beszámolót ad a hírnévről és a 
bizalomról, amikor a Maghribi kereskedőkről, a zsidó kereskedők egy 
csoportjáról ír, akik a XI. században a Földközi-tenger mentén kereskedtek. 83 
Üzleteik lebonyolításához a maghribi kereskedők ügynökökre 
támaszkodtak, akik segítettek az áruk tárolásában, átadásában és 
eladásában. Folyamatosan fennállt azonban a veszélye annak, hogy az 
ügynökök em- bezzselnek és csalnak. Az ügynökök és a kereskedők közötti 
kapcsolatok többsége nem szerződésen alapult, és a jog gyakorlatilag nem 
játszott szerepet a re- lációik szabályozásában. Ennek ellenére a maghribi 
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kereskedőknek sikerült elérniük, hogy az ügynökök ritkán csaltak. A 
maghribik egyszerűen felállítottak egy szabályt, miszerint soha nem 
alkalmaznak olyan ügynököt, aki csalt. Egy tisztességtelen ügynök nem 
tudott átmenni egy másik kereskedőhöz, miután becsapott egy maghribi 
kereskedőt, mert a maghribi kereskedőre vonatkozó információk nem 
voltak elérhetőek. 
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az ügynök megbízhatatlanságát könnyen megosztanák. A maghribi 
kereskedők tehát a pletykákat használták az ügynökök becsületességének 
megőrzésére. Az ügynökök a jó hírnévtől függtek, hogy 
megmaradhassanak, és tudták, hogy ha csalnak, felelősségre vonják őket. 

A hírnév tehát azon túl, hogy lehetővé teszi az egyének számára, hogy 
megóvják magukat attól, hogy tisztességtelen emberekkel üzleteljenek, a 
társadalmi ellenőrzés megőrzése érdekében is működik. Azáltal, hogy 
biztosítja, hogy az emberek elszámoltathatók legyenek tetteikért, a hírnév 
erős ösztönzést ad az embereknek arra, hogy megfeleljenek a társadalmi 
normáknak, és elkerüljék az emberek bizalmának megsértését. 

A kis falutól a globális faluig 

Korábban az emberek kis falvakban éltek, és első kézből ismerték egymást. 
Minden falubelit jól ismertek, az emberek múltja közismert volt, kevés volt a 
magánélet, a pletykák gyorsan terjedtek a faluban, és a társadalmi normáknak 
a szégyenérzet révén erősen érvényt szereztek. Az emberek könnyen 
megismerhették egymás hírnevét. 

Ma egy hatalmas és személytelen társadalomban élünk. Az emberek 
rendkívül mobilisak. Az urbanizáció és a népességnövekedés 
következtében a közösségek nagyobbak és szétszórtabbak lettek. Robert 
Putnam szociológus megjegyzi, hogy a polgári élet de- teriorálódott - egyre 
inkább "egyedül tekézünk".84 Az emberek fokozatosan kivonultak a közösségi 
ügyekben való részvételből. A városi dzsungelben elveszünk az ismeretlen 
arcok tengerében. Gyakran nem is ismerünk sokakat azok közül, akik a 
háztömbünkben laknak, nemhogy a házunkban - vagy akár a 
szomszédunkban. Tanulmányok rámutattak a társadalmi normák 
felbomlására, valamint a durvaság és az udvariatlan viselkedés növekedésére. 
Egy 2005-ös felmérésben például a válaszadók 70 százaléka úgy vélte, hogy 
az emberek udvariatlanabbak, mint egy generációval ezelőtt. 85 A bizalom 
csökken. 86 A modern életmód következtében a különböző társadalmi 
kapcsolatok elszórtak; sok idegennel kerülünk kapcsolatba, és gyakran 
nincs megfelelő információnk ahhoz, hogy megítéljük a hírnevüket. 87 

Ezen átalakulások ellenére mégis megtaláltuk a módját annak, hogy a 
hírnevet értékeljük a mai társadalomban - a személyes adatok töredékeinek 
összeállításával. A hitelinformációs ügynökségek például szabványosított 
módot biztosítanak pénzügyi hírnevünk felmérésére. A hitelezőinknek 
jelentéseket készítenek, amelyekben kiterjedt információ-összeállításokat 
tartalmaznak a pénzügyi ügyleteinkről, vagyonunkról és tranzakcióinkról. A 
hitelinformációs ügynökségek és más cégek is rengeteg adatot 
szolgáltatnak az egyénekről a munkáltatói háttérellenőrzésekhez. Ahogy 
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Nock megjegyzi, ezek az új hírnevek "nem függnek egy adott helytől vagy 
csoporttól. Követnek bennünket, amikor mozgunk, és elérhetők, amikor 
szükség van rájuk. Percek alatt megváltoztathatók vagy létrehozhatók "88. 
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A számítógépes korszak hajnalán Marshall McLuhan azt jósolta, hogy 
az új elektronikus média közelebb hozza majd a világot egymáshoz, és 
egy "globális vil- lage "89 lesz belőle. A világ minden táján szétszórt 
emberek most már mind összegyűlhetnek a kibertérben, hogy megosszák 
egymással az ötleteiket és a képzéseiket. Ironikus módon a globális falu egy 
olyan jövő felé vezet bennünket, amely a több évszázaddal ezelőtti kis falu 
múltbeli életének egy részét eleveníti fel. A mobiltelefonok kameráinak 
elterjedésével az emberek többé már nem tudnak anélkül részt venni a 
társadalmi érintkezésben, hogy ne kockáztatnák, hogy tetten érik őket. Az 
emberek többé nem bújhatnak el a homályba, és nem vonhatják ki magukat a 
tetteikért való felelősségre vonás alól. Az emberek könnyedén 
dokumentálhatják és rögzíthetik egymás normasértéseit, és aztán 
közzétehetik azokat az interneten. 

A globális falu nem csupán feleleveníti a kis falu jellegzetességeit, hanem 
mélyreható módon meg is változtatja azokat. A globális falu világméretű, és 
emberek millióit foglalja magában. A globális falu emberei inkább gyenge, 
mint erős kötődésekkel rendelkeznek; gyakran nem egész önmagukról, hanem 
különféle információtöredékekről ismertek, amelyeket mások sietve 
fogyasztanak el. 

A múltban a szóbeli pletykák bemocskolhatták a hírnevet, de idővel 
elhalványultak az emlékekből. Az emberek máshová költözhettek, és 
újrakezdhették. A nyomtatott szó azonban más volt. Ahogy Benjamin 
Cardozo bíró írta 1931-ben: "Ami az írásnak a szúrósságot adja, az a forma 
állandósága. A kimondott szó feloldódik, de az írott szó megmarad és 
állandósítja a botrányt. "90 A múltban az emberek még a nyomtatott 
szavak elől is elmenekülhettek, mert a legtöbb kiadványt elásták a 
könyvtárak poros zugaiban. Az információkat nehéz lenne előkeresni, és 
egy nyomozónak sok időt kellene áldoznia arra, hogy előássa őket. Az 
internet azonban a pletykát állandó, soha el nem múló hírnévfoltmá teszi. A 
világ minden tájáról elérhető, és a Google segítségével egy másodperc 
alatt könnyen megtalálható. 

Miért kellene tudnunk irányítani a 

hírnevünket? 

A hírnév középpontjában egy paradoxon áll - annak ellenére, hogy a 
hírnévről úgy beszélünk, mint ami kiérdemelt és a viselkedésünk és 
jellemünk terméke, a közösségben mások adják nekünk. A hírnév az 
identitásunk alapvető összetevője - hatással van arra, hogy kik vagyunk, és 
alakítja azt, hogy hogyan lépünk kapcsolatba másokkal -, ugyanakkor nem 
kizárólag a mi saját alkotásunk. Ahogy egy kilencedik századi személy 
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fogalmazott: "Az ember jelleme az, ami; az ember hírneve az, amilyennek 
mások képzelhetik őt. "91 A hírnevünk attól függ, hogy mások hogyan 
ítélnek és értékelnek minket, és ez kiszolgáltat minket más emberek 
kegyelmének. 
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ers. Jó hírnevünk gyorsan elveszhet, ami káros következményekkel járhat 
barátságainkra, családunkra, munkahelyünkre és pénzügyi jólétünkre nézve. 
Mindannyiunknak meg kell birkóznunk a hírnév törékenységével, a törékeny 
porcelánedénnyel, amely a társadalomban való működőképességünket 
hordozza. 

Mivel a hírnév ilyen drámai szerepet játszik az életünkben, természetesen 
arra vágyunk, hogy némi kontrollt gyakoroljunk felette. Ahogyan az Egyesült 
Államok Legfelsőbb Bírósága megjegyezte: "A társadalomnak átható és erős 
érdeke fűződik a jó hírnév elleni támadások megelőzéséhez és orvoslásához. 
"92 A törvény valójában lehetővé teszi az emberek számára, hogy megvédjék a 
hírnevüket a valótlanságok által történő beszennyezéstől. De miért? Mivel a 
hírnevet a társadalomban mások adományozzák nekünk, és abból áll, hogy 
mások mit gondolnak rólunk, miért lenne egyáltalán jogunk azt 
ellenőrizni? 

Robert Post jogászprofesszor szerint a jó hírnév egyfajta tulajdon. Az 
emberek a mások megbecsülését "személyes erőfeszítések 
gyümölcseként" érdemlik ki.93 Valóban, az emberek keményen dolgoznak 
azon, hogy hírnevet szerezzenek a társadalomban; és ez gyakran az ember 
legértékesebb vagyona közé tartozhat. A hírnév védelmének egyik oka tehát 
az, hogy megőrizzük az emberek által a hírnév kialakításába fektetett több 
éves erőfeszítést. A hírnév egy másik elmélete szerint - jegyzi meg Post - 
a hírnevet az emberi méltóság nevében védjük. 94 Amint Post kifejti, "a 
becsületsértési jog által védett méltóság tehát a társadalom teljes jogú 
tagságából fakadó tisztelet (és önbecsülés). "95 Azért védjük az embereket 
attól, hogy hírnevüket igazságtalanul tönkretegyék, mert tiszteletben tartjuk 
a méltóságukat. 

A hírnév védelmének másik oka, hogy a tét nagyon nagy. A múltban 
egy hamis pletyka halálosnak bizonyulhatott. A tizennegyedik és a 
tizenhetedik század között több mint ötszázezer embert égettek meg 
boszorkányságért Európában, több mint 90 százalékuk nő volt. 96 
Amerikában a Massachusetts állambeli Salemben 1692-ben lezajlott 
boszorkánypereket a pletykák és hamis álhírek táplálták. A hírnév még ma is 
óriási szerepet játszik az életünkben, még ha nem is élet-halál tétekkel. A 
hírnevünk elég sokat számít nekünk, de a társadalomban másoknak is 
sokat számít, akik a hírnév alapján döntik el, hogy megbíznak-e bennünk. 
Egy személy hírnevének helytelen és érdemtelen beszennyezése nemcsak az 
adott személyre nézve jár pusztító következményekkel, hanem másokat is 
megakadályoz abban, hogy az adott személyt pontosan megítéljék. 

Egy személy hírneve gyakran messze nem pontos. "A hírnév üres és hamis 
imitáció" - állítja a gonosztevő Jago Shakespeare Othellójában - "gyakran 
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érdemtelenül szerzik meg, és érdemtelenül veszítik el".97 Jago valóban 
fondorlatosan rombolja az emberek hírnevét, és felismeri, hogy a hírnév 
milyen törékeny, manipulálható és pontatlan lehet. Jó embereknek is lehet 
rossz hírnevük, és rossz embereknek is lehet jó hírnevük. 
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Ha egy személynek jobb a hírneve, mint amilyet megérdemelne, az 
lehet annak az eredménye, hogy lényeges tényeket eltitkolnak a számítás 
elől. Folyamatosan show-t rendezünk másoknak, próbáljuk elrejteni a 
hibáinkat és a legjobb formánkat mutatni. Richard Posner bíró azt állítja, 
hogy a magánélet lehetővé teszi az emberek számára, hogy 
"elhallgassanak magukról olyan információkat, amelyeket mások a hátrányukra 
használhatnak fel".98 Hasonlóképpen, Richard Epstein jogtudós azt állítja, 
hogy "a magánélet védelmére való hivatkozás gyakran a jogért való 
hivatkozás, hogy az ember a világ többi része előtt hamisan mutassa be 
önmagát".99 Van-e létjogosultsága annak, hogy az emberek 
elhallgathassanak magukról olyan információkat, amelyek rontják a 
hírnevüket? Egy dolog annak biztosítása, hogy a személy hírnevének 
megítélésénél figyelembe vett információk a valóságnak megfeleljenek; 
egészen más dolog megengedni az embereknek, hogy elrejtsenek olyan valós 
információkat, amelyek bemocskolhatják a hírnevüket. A magánélet lehetővé 
teszi, hogy az embereket jobb fényben lássák, mint amilyet 
megérdemelnek? Aláássa-e a magánélet azt a képességünket, hogy 
megismerjük az embereket valódi önmagukról? Lehet, hogy jogunk van 
arra, hogy a rólunk szóló valótlanságokat eltakarítsák, de vajon jogunk van-e 
arra, hogy a hírnevünk mentes legyen az igazságoktól? Ezeket a 
kérdéseket a következő fejezetben vizsgálom meg. 

Nem tudjuk megakadályozni, hogy mások megítéljenek minket, és végső 
soron csak korlátozott mértékben tudjuk irányítani a hírnevünket. Ha a 
rólunk szóló információk egyszer eljutnak mások tudatába, már nem 
tudjuk befolyásolni, hogy mit gondolnak rólunk. Az ellenőrzési 
képességünk abban áll, hogy korlátozni tudjuk a rólunk szóló információk 
terjedését. A kulcskérdés az, hogy milyen mértékű kontrollt kellene 
gyakorolnunk a rólunk szóló információk terjedése felett. Nem akarunk túl 
nagy ellenőrzést biztosítani, mivel ez lehetővé teszi az emberek számára, 
hogy becsapjanak minket, hogy megbízzunk bennük, amikor nem 
érdemlik meg. A túl sok ellenőrzés a szólásszabadságot is gátolja, mivel 
megakadályozza, hogy mások beszéljenek rólunk. Ebből adódik a 
konfliktus: azt akarjuk, hogy az információ nyíltan áramoljon, mert ez 
elengedhetetlen a szabad társadalomhoz, ugyanakkor azt is szeretnénk, hogy 
legyen némi kontroll a rólunk szóló információk felett, mert ez is 
elengedhetetlen a szabadságunkhoz. 

 

DUBIÓS ADATOK 
 

Bár az interneten keresztül sokkal több jó információhoz jutunk, sokkal 
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több rossz információhoz is. Az interneten folyamatosan a tények és a tények 
közötti homályban élünk. Gyakran találkozunk olyan információkkal, 
amelyekben nem bízhatunk meg teljesen. Egy olyan világban, ahol nehéz 
elkülöníteni az igazat a valótlantól, a pletykák és a rágalmak könnyen 
terjednek, és az internetet erőteljes eszközként lehet használni az emberek és 
eszmék elleni rosszindulatú támadások indítására. A modern számítógépes 
szoftverek segítségével bárki könnyedén készíthet meggyőző 
hamisítványokat. 
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képek és orvosi fényképek. Bárki ügyesen össze tud hamisítani hamis 
dokumentumokat. Ma már könnyebb, mint valaha, hamisítani és hamisítani. 

Az internet segítségével a hamis információk sokkal gyorsabban terjednek. 
1996-ban egy hamis pletyka Tommy Hilfiger ruhatervezőről terjedt el az 
interneten. A pletyka szerint Hilfiger azt mondta: "Ha tudtam volna, hogy afro-
amerikaiak, spanyolajkúak és ázsiaiak veszik majd a ruháimat, nem 
csináltam volna ilyen szépeket". A pletyka szerint Hilfiger az Oprah 
Winfrey show-ban is elismerte, hogy ő tette a kijelentést, aminek hatására 
Winfrey távozásra szólította fel. A pletyka miatt Hilfiger cége padlóra került. 
Pedig Hilfiger nem is szerepelt Oprah műsorában, és nem is ő tette a sértő 
megjegyzéseket. Win- frey a műsorában bejelentette, hogy a pletyka "nem 
igaz, mert soha nem történt meg. Tommy Hilfiger soha nem jelent meg 
ebben a műsorban. Olvassa el a számat, Tommy Hilfiger soha nem 
szerepelt ebben a műsorban. Mindazok, akik azt állítják, hogy látták, 
hallották - ez soha nem történt meg. Még csak nem is találkoztam soha 
Tommy Hilfigerrel. "100 

Katie, a tizennyolc éves Katie, aki egy kisvárosban élt a coloradói 
Denvertől két órányira, a saját bőrén tapasztalta meg a hamis pletykák 
hatalmát az internethálón. A vonzó szőke Katie kitűnő tanuló és 
bálkirálynő volt. Mint szinte mindenki más a városban, őt is sokkolta, 
amikor 2003. július 4-én Kobe Bryantet megvádolták egy tizenkilenc éves 
nő megerőszakolásával ugyanabból a kis közösségből. Bryant vádlójának 
kilétét titokban tartották. A mainstream média nagyrészt titokban tartotta a 
nő kilétét, mivel az újságírói etika egyik alapszabálya szerint nem szabad 
felfedni a szexuális zaklatás áldozatainak kilétét. Az interneten azonban azonnal 
megindultak a találgatások a személyazonosságáról. Aztán Katie is 
belekeveredett a történetbe. 

Az egyik weboldal Katie-t nevezte meg Bryant áldozataként. A jelentés 
azonban hamis volt. Kezdetben Katie azt hitte, hogy egyszerűen csak egy 
ártalmatlan keveredésről van szó. Katie és az áldozat korban nem álltak 
messze egymástól; ugyanabba a középiskolába jártak; és ugyanabban a 
kisvárosban laktak. De Katie nem tudta, milyen gyorsan terjednek az 
információk az interneten. Rövid időn belül az információ számos 
weboldalra és chatszobába vándorolt. A lány képe körbejárta az internetet, 
az egyik oldalon a "kurva riadó" felirattal díszítve. Egyes weboldalak 
olyan képeket készítettek, amelyeken Bryant szexelt a nővel. Az 
interneten aljas és szemléletes kommentek kavarogtak róla. Katie azt mondta: 
"Nem igazán érintett meg annyira, csak mert ez csak egy oldal volt. 
ugyanabban a városban élnek, szóval lehet, hogy az emberek csak 
összekeverik a lányokat, vagy ilyesmi. De néhány nap múlva már nem csak 
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Katie-t letaglózta a róla szóló internetes felhajtás. "Nagyon felzaklatott az 
egész helyzet" - siránkozott. 102 "Nehéz tudni, hogy amikor az emberek 
Kobe vádlójára gondolnak, én vagyok az az arc, akire mindenki gondol[hat]" 
- jegyezte meg egy másik interjúban. "Megsértve érzem magam. Azt 
akarom, hogy kiderüljön, hogy ezek a képek nem a megfelelő lányról 
készültek, és azt akarom, hogy távolítsák el őket". Katie édesanyját is 
mélyen érintette a dolog: "Dühös voltam. Tehetetlen anya vagyok, és a 
lányomat az egész interneten bemocskolják". Katie édesanyja számos 
weboldallal felvette a kapcsolatot, kérve őket, hogy távolítsák el Katie nevét 
és fotóit. Néhányan megtették, mások viszont nem. Az egyik weboldal 
tulajdonosa válaszolt: "Ebben a korban nincs pri- vacy. "103 

"Az emberek életének az interneten felbukkanó töredékei kissé 
véletlenszerűek" - jegyezte meg találóan egy újságíró. "Lehetnek 
hiányosak, kontextusból kiragadottak, félrevezetőek vagy egyszerűen 
tévesek. "104 A múltban a pletykák és a valótlanságok könnyen elterjedtek 
a kis faluban, de az internetből hiányzik a falusi ismeretség korrekciója. A kis 
faluban az embereknek hosszú közös múltjuk volt, és ismerték az egyén 
teljes történetét. Most azonban valaki, aki egy távoli idegenről szóló online 
beszámolót olvas, ritkán ismeri a teljes történetet - az olvasó csak töredékes 
információkkal rendelkezik, és amikor kevés személyes kapcsolat fűződik 
hozzá, még a hiányos és kétes valóságtartalmú információ is elég lehet 
ahhoz, hogy nevetségessé váljon, kiközösítést és visszautasítást váltson 
ki. 

Az internet gyors információterjesztő ereje erény is lehet. Richard Posner 
bíró rámutat: "A blogoszféra egésze jobb hibajavító gépezettel 
rendelkezik, mint a hagyományos média. Az a gyorsaság, amellyel az 
információk hatalmas tömegei összegyűlnek és kiszűrődnek, a 
hagyományos médiát a porban hagyja. Nemcsak blogok milliói és 
bloggerek ezrei specializálódtak, de mi több, az olvasók hozzászólásokkal 
egészítik ki a blogokat, és az ezekben a hozzászólásokban szereplő 
információk, akárcsak maguk a blogok, az elektronikus közvetítés sebességével 
száguldanak a blogok világában. "105 

Posnernek minden bizonnyal igaza van - az információ valóban 
nyaktörő sebességgel száguld az interneten. A hibákat gyorsan ki lehet 
javítani. A legjobb, amit tehetünk, ha rosszindulatú pletykával 
szembesülünk, hogy a lehető leggyorsabban terjesztjük a helyes 
információkat. 

Ez akkor működik jól, ha egyértelműen tudjuk az igazságot valamiről vagy 
valakiről. De mi van akkor, ha nem? És mi történik akkor, ha olyan tényeket 
tesznek közzé az interneten, amelyek bár igazak, mégis magánjellegűek? 
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a rekordot végül is helyre lehet hozni. De a valós információk birtokában 
nem lehet visszatenni a titkot a zsákba. 

 

A KIJÓZANÍTÓ KÖVETKEZMÉNYEK 
 

Ha kombináljuk az interneten az emberekről elérhető összes információt - 
amelyek egy része igaz, egy része hamis - a kielégíthetetlen 
kíváncsiságunkkal és a másokról való tájékozódás iránti vágyunkkal, 
akkor néhány aggasztó következmény rajzolódik ki. Az interneten 
található, emberekről szóló információtöredékeket egyre inkább arra 
használjuk, hogy ítéletet alkossunk róluk. 

A munkáltatók a leendő munkavállalók közösségi hálózati oldalainak 
profiljait vizsgálják. 106 A Microsoft officialistái elismerik, hogy az interneten 
keresnek mindent, amit csak megtudhatnak azokról az emberekről, akiket az 
álláspályázatokra terveznek. 107 Egy nyári gyakornoki állásra jelentkező 
főiskolai hallgatóval folytatott promóciós interjú után a vállalat egyik elnöke 
megnézte a hallgató Facebook-profilját. A hallgató a "füvezést" és a sok 
szexet jelölte meg az érdeklődési körébe. Nem kapta meg az állást. 108 A 
Facebook-profilek korlátozottabbak, mint a MySpace-profilek; a hozzáférés a 
diákokra korlátozódik. Néhány munkáltató azonban a diploma 
megszerzése után is megtartotta a fiókokat, más munkáltatók pedig a 
náluk dolgozó diákokkal ellenőriztetik a leendő alkalmazottak profile-jét. 
109 Egyes nagyvállalatok szoftvereket használnak a dolgozói blogok 
rendszerszerű ellenőrzésére. 110 

Egy fiatal nő igencsak meglepődött, amikor a munkaadója a Friendster-
profile-járól kezdett beszélgetni vele. 111 De az emberek talán soha nem 
jönnek rá, ha a munkaadójuk megnézi a róluk szóló információkat az 
interneten. Sok munkáltató nem kérdez meg valakit az állásinterjún arról, 
hogy mi áll az interneten található félmeztelen fotói mögött. Valójában 
elég kínos lehet szembesíteni az embereket azokkal a furcsa dolgokkal, 
amelyeket az interneten figyesztettél ki róluk. Az emberek egyszerűen 
nem kapják meg az állást, vagy be sem hívják őket egy interjúra. Az 
interneten egy személyről szóló információk tehát titkos állásgyilkosok 
lehetnek. 

Egy Ivan Tribble álnéven író professzor megjegyzi, hogy mielőtt új 
professzorokat vesznek fel, az ő főiskoláján az adminisztrátorok minden 
jelöltet megnéznek, és alaposan megvizsgálják az eredményeket: "A 
bloggerjelöltjeink viszonylag jól szerepeltek az első interjún, de amint letettük 
a telefont, és felkerestük a blogjaikat, megismertük "az igazi énjüket" - 
jobban, mint szerettük volna, eléggé ahhoz, hogy arra a következtetésre 
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jussunk, nem akarunk többet tudni.". A "furcsaságainkat", írja Tribble, 
jobb, ha rejtve tartjuk, "nem pedig kifinomult részletességgel kiteregetjük, 
hogy az egész világ elolvashassa".112 

A helyzetet tovább rontja, hogy a Google-keresés során egy személy 
nevére megjelenő információk nem feltétlenül vonatkoznak az adott 
személyre - más személyekre is vonatkozhatnak. 
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azonos nevű emberek. Vagy lehet, hogy hamisítvány. Az egyik esetben a 
diákok az igazgatójuk neve alatt egy hamis MySpace-profile-t hoztak létre 
pornográf fotókkal és sértő megjegyzésekkel. 113 

 
Dooced 

Az egyik blogger, Heather Armstrong azzal szerzett hírnevet, hogy a 
Dooce.com nevű blogja miatt kirúgták a munkahelyéről. Az ő firmája 
annyira ismertté vált a blogoszférában, hogy a "dooced" kifejezést arra 
találták ki, hogy valakinek az online bejegyzései miatt veszítik el az állását. 
Ma a blogja az egyik legnépszerűbb az interneten, naponta ötvenezer 
látogatót fogad. 114 Blogot írt a családjáról, a terhességéről, a súlyos 
székrekedéssel kapcsolatos küzdelmeiről és a szülés utáni depressziójáról. 115 
De a munkahelyi tapasztalatairól szóló blogok voltak azok, amelyek miatt 
végül is felbosszantották. Többek között ezt írta: 

Utálom, hogy a 30 fős cég 10 alelnöke közül az egyik nem "beltéri" hanggal 
született, hanem egy éles, monoton, egy áthallásos F16-os kültéri hanggal. És 
imádja hallani magát beszélni, még ha csak magának is. . . .  
Az utóbbi időben a nyilvánvalóan groteszk arcszőrzetminták szakértője lett. . . .  

Utálom, hogy az Enabling Producer csak a véget nem érő kínlódásomat teszi 
lehetővé, hogy sosem tudja, mit akar, és ezért olyan homályos utasításokat ad, 
mint: "Csinálj valamit, ami, tudod, mond valamit", anélkül, hogy megmondaná, 
miről kell mondanom valamit.116 

Egy névtelen személy e-mailt küldött a feletteseinek a blogjáról, és 
azok nem voltak elégedettek. Ahogy Heather írta a firingjéről: 
"Lényegében azt írták, hogy nem tetszett nekik, amit a weboldalamon 
kifejtettem. A dooce.com miatt kaptam firbát". Heather megpróbált 
védekezni, rámutatva, hogy soha nem említett név szerint senkit vagy a 
céget, de hiába. Végül azonban nem tudott vitatkozni a figyelmével: 
"Megvetettem az ágyamat, abban fogok feküdni" - idézte az utánozhatatlan 
Courtney Love-ot. Tisztában voltam a kockázattal, amikor bizonyos 
dolgokat írtam bizonyos figyelmekről, hogy a társaságom kulcsemberei 
felfedezik a honlapomat, és fújják a törekvéseimet. "117 

De nem mindenki van tisztában az online kitettség kockázataival. Sokan 
tizenévesek és főiskolások, akik nem feltétlenül számolnak a 
következményekkel. Ráadásul sokan nem egyszerűen csak felfedik magukat a 
blogjukban. Heather blogja a munkatársairól tartalmazott információkat, és 
az emberek által az interneten közzétett információk nagy része nem csak 
saját magukat, hanem barátaikat, tanáraikat, szüleiket, munkáltatóikat és 
másokat is érint. Egy főiskolai tanár megdöbbenésére fedezte fel, hogy egy 
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weboldal, ahol az emberek videókat tölthetnek fel, és mások ingyenesen 
megnézhetik azokat. 118 2006-ban a Google 1,65 milliárd dollárért 
megvásárolta a YouTube-ot. 119 A YouTube-on bárki bárki másról is tehet 
fel videókat. Az emberek képeket tehetnek fel rólad, vagy írhatnak rólad a 
blogjukban. Még ha nem is állítja ki a magánéletét az interneten, akkor is 
előfordulhat, hogy valaki más felfedi azt. 

 
Háttérellenőrzés a hódolómról 

Nem sokkal azután, hogy 2004-ben megjelent A digitális ember című 
könyvem, kaptam egy e-mailt egy olvasótól, aki nagy csodálatát fejezte ki a 
könyv iránt. Az olvasó, akit John Doe-nak fogok nevezni, azt mondta, hogy 
elküldi a könyvet néhány magas rangú barátjának, akik közül az egyik egy 
amerikai szenátor. Mondanom sem kell, hogy nagyon megörültem. Az e-mail 
aláírása szerint egy nagy adatbiztonsági cég "szóvivője" volt. 

Visszaküldtem neki egy e-mailt, és megköszöntem a dicséretet. Több 
barátságos e-mail váltást folytattunk, és telefonon is beszélgetni akart 
velem különböző adatvédelmi kérdésekről. Ekkor kezdtem el érdeklődni 
iránta és a cégéről. Az e-mail aláírása nem tartalmazta a cége honlapját, 
ezért rákerestem az interneten. Nem találtam a cégének weboldalát. Ezt 
elég furcsának találtam, mivel a legtöbb nagyvállalatnak van honlapja. 
Ezután rákerestem John Doe nevére. A Google néhány nyugtalanító 
bejegyzést talált Johnról egy online vitacsoportban. A csoport egyik tagja 
jelezte, hogy Johnt áthelyezték a vitalistáról. Az általam talált információk 
között voltak ezek az újbóli jelölések: 

A John Doe-jelenség egyik aspektusa az, hogy soha, de soha nem láttam semmit - 
sem weboldalt, sem híradást, sem nyilvános filinget, sem barátot, sem semmit -, 
ami arra utalna, hogy bárki látott volna bármit John Doe-tól vagy Doe cégétől, 
kivéve az e-maileket és (néha) egy hangot a telefonban. 

Egy másik vitafolyamatban ezeket a megjegyzéseket találtam: 

Ez csak egy emlékeztető arra, hogy Doe cége nem létezik, hogy John Doe-t 
nem szabad komolyan venni, és hogy ő csak a saját nevében beszél, nem pedig 
egy több mint 100 000 fős csoport nevében. Őszintén szólva ez szomorú, és 
bárcsak segítséget kapna. A rendszeres olvasók figyelmen kívül fogják hagyni az 
értelmetlen fecsegését, de az új olvasók talán rávehetők, hogy válaszoljanak. 
Az elmúlt hetekben többek között a következő "őrült-kukac" dolgokat mondta: 
George Bush elnökkel személyesen találkozott a texasi Wacóban, és hogy titkos e-
mailes beszélgetéseket folytat a kormány képviselőivel. Itt van a GYIK többi 
része: 

Ki az a John Doe? John Doe különböző listákra tett bejegyzésekben állította: 
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-a vezérigazgatója és társalapítója [egy] 4,8 milliárd dolláros magántulajdonban 
lévő, alkalmazottak tulajdonában lévő vállalatnak. . . .  

-a volt IBM-ösztöndíjas, 
-három diplomával rendelkezem, MBA, informatikai és mérnöki mesterszak, 

valamint jogi diploma. 
-hogy 7 évig bíró voltam 
-két könyv szerzője, és egy harmadikon dolgozik. . .  
-a vietnami háború idején a Tan Son Nhut-i VMF214 (Black Sheep) 

tengerészgyalogos F4-es harci repülőszázad megbízott századparancsnoka volt. . . .  
-nyugalmazott ezredes, Egyesült Államok Tengerészgyalogság-az eBay 8%-ának 
birtoklása120 

A hozzászólások csak folytatódtak és folytatódtak. A John Doe-ról talált 
anyagok egy részében John válaszokat adott. Itt van az egyik: 

Tudja bizonyítani ezen állítások bármelyikét? Egészen biztos vagyok benne, hogy 
nem tudod. Kérem, a jövőben tartózkodjon a hamis állításoktól. 

 
Szóval itt álltam, és egy személyt rögtönzött háttérellenőrzést 

végeztem. Az interneten gyakran nehéz kideríteni, hogy az emberek azok-e, 
akiknek mondják magukat. Sok embert csak e-mailen keresztül ismerek. 
Olvasok blogbejegyzéseket álneves au- thoroktól, és válaszolok a saját 
bejegyzéseimhez fűzött kommentekre, amelyeket névtelen személyek írtak. 
Manapság a legtöbb interakcióm olyan emberekkel történik, akiket soha nem 
láttam, nem hallottam és nem is találkoztam velük. A másokról való 
információ birtokában segít a bizalom kialakításában, különösen online, 
ahol gyakran nem találkozunk személyesen az emberekkel. 

De vajon megbízhatunk-e az emberekről az interneten található 
információkban? Bár John gyanúsnak tűnt, a róla szóló megjegyzések is 
hiteltelennek tűntek. Ki veszi a fáradtságot, hogy lejárasson egy személyt 
egy vitafórumon? Vajon a John Doe-ról szóló megjegyzések közzétevője 
maga is hiteles volt? Ítéletet kellett hoznom, és nem bíztam sem Johnban, 
sem a John állítólagos hazugságait dokumentáló an- tagonistában. A 
legegyszerűbb az volt, hogy egyszerűen elsétáltam. Végül úgy döntöttem, 
hogy nem hívom fel Johnt. A háttere túlságosan vázlatosnak tűnt. Így még a 
Johnról szóló kétes adatok is elriasztottak attól, hogy tovább kommunikáljak 
vele. 

A Google hasznos eszköz volt számomra ebben a helyzetben. Utána 
tudtam nézni John hírnevének, és a megtudott információk segítettek 
abban, hogy eldöntsem, beszéljek-e vele. De ez az eset ráébresztett arra, 
hogy bármennyire is hiszek a magánélet védelmében, a kísértés, hogy 
embereket guglizunk, ellenállhatatlan lehet. Természetesen remélheted, hogy 
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senki sem írja be a nevedet a Google-ba, de ez a remény valószínűleg 
hiábavaló. Életed egy pontján valószínűleg rád is rákeresnek, és a felbukkanó 
információk befolyásolhatják, hogy mások mit gondolnak rólad. 
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NINCS VISSZAÚT 
 

2004. december 12-én egy Gary nevű, tizenkilenc éves, zömök New Jersey-i 
tinédzser feltöltött az internetre egy videót, melyen az O-Zone együttes 
román techno dalára, a "Dragostea Din Tei"-re szinkronizál és táncol. Gary 
"Numa Numa Dance"-nek nevezte el a számát, amely elnevezés a dal néhány 
dalszövegén alapult. 121 Miközben a székében ült a számítógépe előtt, Gary a 
webkamera előtt táncolt. Nagyon energikusan, a dal techno ritmusára előre-
hátra tekingetett és lelkesen pumpálta a karját. A dal rendkívül fülbemászó 
volt, és Gary mozdulatai meglehetősen humorosak voltak. Annyira beleélte 
magát a zenébe, hogy a videónak volt egyfajta varázsa. A videót felküldte 
egy olyan weboldalra, ahol a felhasználók közzéteszik a videóikat, 
amelyeket aztán a weboldalon bárki megtekinthet. 

Gary szinte egyik napról a másikra szenzációvá vált. Hamarosan a 
videót mintegy kétmilliószor töltötték le. Gary szerepelt a Good Morning 
Amer- ica, az NBC Tonight Show és a CNN műsorában. Videóját a VH1 is 
bemutatta. Hamarosan a videót több mint hétmilliószor töltötték le. Hogy ezt 
a számot perspektívába helyezzük, egy zenei CD akkor éri el a "platina" 
státuszt, ha több mint egymillió példányt adnak el belőle, ami minden 
zenész számára nagy eredmény. 

Aztán Gary hirtelen úgy döntött, hogy utálja a reflektorfényt. A New 
York Times cikke szerint tíz héttel azután, hogy Gary közzétette a videót, 
"mostanra a hírnév elől a családja kis házában keresett menedéket Saddle 
Brook egyik zord utcájában. . . . A rokonai szerint a ház körül szomorkodik. . 
.  
Zaklatott, zavarban van. "122 

Vissza tudja venni az egészet? Nem. Nincs visszaút. Számos 
weboldalon található már a videója. Az egész világhálót bejárja. Vannak 
Numa Numa Dance paródiák. A Wikipédia, az ingyenes online 
enciklopédia, rendelkezik egy bejegyzéssel a Numa Numa táncról. Még 
egy rajongói weboldal is van Garynek: 

 
Ezen az oldalon mindent megtalálunk majd, amit csak lehet kedvenc lip-synch 
ikonunkról, beleértve a fotókat, életrajzot, az új videók kommentált listáját, a 
rajongók által létrehozott 
.mp3-ak, .  filmplakátok, friss hírek és még sok más! 

 
Amit Gary tett, azt nem lehet visszacsinálni. És még csak tizenkilenc éves 

volt, amikor megtette. A legtöbbünk számára a tinédzserként elkövetett 
ostobaságok a feledés homályába merülnek, és csak akkor elevenednek fel, 
amikor régi barátainkkal emlékezünk vissza. De a mai világban az ostoba 
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tettek az örökkévalóságig megmaradnak az interneten. Ezekből lesz az, 
amiről az ember ismert. A világ mindig úgy fog emlékezni Garyre, mint a 
Numa Numa táncosra. 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

Információ, felszabadítás és korlátozás43  
 
 

Gary története happy enddel végződik. 2006 nyarán egy médiavállalat 
által tervezett új, elegáns weboldallal és egy új klippel jelentkezett - ezúttal 
profi módon elkészített klippel. 123 Úgy tűnik, Gary elfogadta internetes 
hírnevét. Sokan azonban nem. 

Little Fatty 

Qian egy pufók tizenhat éves volt Kínában. Egy közlekedésbiztonsági órán 
vett részt, amikor valaki titokban lefotózta. Az arca kerek és pufók volt, az 
arca rózsás, a szemei szkeptikusan oldalra néztek, és a kis ajkai duzzogtak. A 
fotó elkezdett keringeni az interneten, ahol a csíki internetezők megszállottjai 
lettek. Az emberek az Adobe Pho- toShopot kezdték használni, hogy Qian 
arcát különböző képekre helyezzék. Az arca megjelent a legkülönfélébb 
filmes plakátokon, a Harry Potter, Austin Powers és A Karib-tenger 
kalózai-sorozattól kezdve a Brokeback Mountain, A Da Vinci-kód és sok 
más filmig. Rengeteg híresség kapta meg Qian digitális arcát. Buddha-
képeken éppúgy megjelent, mint pornósztárok fotóin. Az egyik képen a 
Mount Rushmore-hegyre vésték a képmását; egy másik képen George W. 
Bush elnök mellett ült és nyúlfüleket adott neki; egy másik képen a feje 
Michelangelo Sixtus-kápolna freskósorozatának Ádám testére volt helyezve. 
És így tovább. Az emberek Xiao Pangnak kezdték hívni - "Kis Dagi". 

Egy nap valaki közölte Qian-nal, hogy a fotója bejárta az internetet. Qian 
elment egy cyberkávézóba, és döbbenten látta, hogy több ezer weboldalon 

szerepel a képe. Először Qian teljesen összetört. "Amikor megláttam, dühös 
és feldúlt voltam" - nyilatkozta Qian egy interjúban. "Olyan volt, mintha 

villámcsapás ért volna" - mondta. "Nagyon megalázva éreztem magam. Nem 
bírtam elviselni, és elhagytam [a cyberkávézót]". Hamarosan Qian híre még 

messzebbre kezdett terjedni. Az emberek elkezdték megállítani az utcán. Egy 
koncerten egy csapat lány fényképet akart készíteni vele. 

Qian mindvégig kínosan érezte magát és nevetségessé vált. 
Qian azonban később megváltoztatta a nézőpontját, és kezdte nyugodtan 

fogadni az eseményeket. "Mostanra megváltozott az érzésem" - mondta egy 
interjúban. "Ha az al- módok depressziósnak érzik magukat, akkor 
kényelmetlenül érzik magukat. Most már nyugodt lélekkel tudom szemlélni 
ezt az eseményt, és felszabadultnak érzem magam". Sőt, megjegyezte: 
"Megpróbáltam a bánatot erősséggé változtatni. Ez legalább mosolyt csal az 
emberek arcára". Kijelentette, hogy többnyire megbékélt újonnan szerzett 
internetes hírnevével: "Szeretem, amikor hősök testére tesznek, mint 
például Russell Crowe a Gladiátorban. De utálom, amikor meztelen nők 
vállára tesznek, vagy amikor a retusálás borzalmas". 
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A "Kis Dagi" (arcát eltakarva) hamisított képe George Bush elnök mellett. 
 
 

Qian ma már sztár Kínában, bár még mindig egy benzinkúton dolgozik, 
és nem sok pénzt keres a hírnevéből. Megjelent egy népszerű kínai talk-
showban. A rajongói pedig továbbra is figyelemmel kísérik őt. Amikor Qian 
egyszer egy interjúban megemlítette, hogy kedveli Jim Carrey komikust, 
az emberek Kis Dagi posztereket készítettek Carrey filmjeiből. Anélkül, 
hogy Qian tudatában lett volna ennek, egész Kínában ikon lett belőle. 
Szerencsére a legjobbat hozta ki belőle, de nem volt más választása. 124 

A Star Wars kölyök 

Ghyslain egy zömök, tizenöt éves kanadai fiú volt, aki rajongott a 
tudományos akciókért. Talán már sejti, hogy az iskolában strébernek 
minősítették és csúfolták. Ma Ghyslain világhíresség, akit a világ minden 
táján milliók ismernek. A legtöbben a "Star Wars kölyök" néven ismerik, bár 
a teljes neve számtalan weboldalon és hírcikkben szerepel. 

Hogyan változott Ghyslain kanadai tinédzserből a Star Wars 
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Állókép a Star Wars Kid videóból (az arc eltakarva) 
 
 

Kölyök? Minden elég gyorsan történt. 2002 novemberében az iskolai 
videostúdióban úgy tett, mintha egy képzeletbeli ellenséggel harcolna egy 
fénykardként használt golflabdával. 125 A videó körülbelül két percig tartott. 
Ghyslain őrjöngve forgatta a golflabda-visszaszerzőt, közben saját 
hangeffektusokat produkált, és úgy tett, mintha a Star Wars: I. epizód, A 
fantomfenyegetés című film egyik szereplője lenne. 126 A figura Darth Maul 
volt, egy fenyegető gonosztevő, aki két fénykarddal hadonászott, amelyek a 
markolatnál összekapcsolódva egy botot alkottak. Darth Maullal ellentétben, 
akinek mozdulatai kecsesen koreografáltak voltak, a Star Wars Kid rángatózó 
és ügyetlen mozdulatokat tett, néhány ponton megbotlott. 

Ghyslain nem akarta, hogy a videót bárki is lássa. A videót az iskola 
tévéstúdiójának polcán hagyta. A videó több hónapig ott hevert, egészen 
2003 áprilisáig, amikor egy másik diák felfedezte. 127 A diák megosztotta a 
videót másokkal, és hamarosan digitális formátumba konvertálták, és 
feltették egy internetes filmmegosztó hálózatra, ahonnan bárki ingyenesen 
letölthette. Ami ezután történt, az elképesztő volt. Azonnali siker lett 
belőle. Napokon belül a videót számos weboldalon megvitatták és 
közzétették. Megszámlálhatatlanul sokan töltötték le. 

De ezzel még nem volt vége. Egy blogger elkészítette a szerkesztett változatát 
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videó zenével és speciális effektekkel. A szerkesztett videó a 
hagyományos Star Wars-nyitójelenettel kezdődött, a világűrön keresztül 
áramló szöveggel. A golflabda-visszaszerzőt fénykardként világították meg, 
és Ghys- lain hanghatásokkal egészítette ki, ahogy a golflabdát forgatta. A 
videó remixe ügyesen volt elkészítve, és elég vicces volt. Néhány hét alatt 
az eredeti videót és a remixet több mint egymilliószor töltötték le a világ 
minden tájáról. 

A weboldalakat pillanatok alatt ellepték a gyereket kigúnyoló bejegyzések. 
A Waxy.org-on, az egyik első honlapon, ahol a történetet megvitatták, 
számtalan komment érkezett. A blog szerzője hamarosan leállította a 
hozzászólások engedélyezését: 

A gonosz hangnem miatt kikapcsoltam az új hozzászólásokat ebben a témában, és 
töröltem a leggonoszabb hozzászólásokat. Igen, kövér és esetlen. Értjük. Mivel a 
videókra érkező traffic 90%-a játékokkal, technológiával és Star Wars hírekkel 
foglalkozó weboldalakról származik, feltételezem, hogy a legtöbbetek nem 
volt menőbb a középiskolában, mint ez a szegény kölyök. Nektek, kockáknak, 
strébereknek és idiótáknak kétszer is meg kell gondolnotok, mielőtt a 
sajátjaitokat szidjátok.128 

A legrosszabb hozzászólásokat törölték, de íme egy kis ízelítő abból, ami 
megmaradt: 

Nem tudom, melyik a viccesebb, a nyers vagy az újrakevert. . . .  
 

Hogy lehet, hogy ez a gyerek még mindig kövér? 
 

Ha több ilyen köpcös jedi lenne, én teljesen elhagynám a sötét oldalt. 

Darth Haulnak nevezlek el téged. 

Istenem, ez nagyon vicces. Nem kapok levegőt! 
 

Olyan, mint egy rossz vonatszerencsétlenség  .nem akarsz ránézni, de egyszerűen nem 
tudod megállítani. 

magadnak. 
 

Replika Jedi bot $25; Iskolai kamerabérleti díj $5, videokazetta $3, Hülyét csinálni 
magadból és ezt elterjeszteni az interneten . megfizethetetlen. 

 
Hűha. Egyszerűen fogalmazva, ez a kölyök 1) soha nem élheti ezt túl 2) soha 
nem nézhet meg semmilyen [Star Wars] kapcsolatos dolgot anélkül, hogy ne 
gondolna a megaláztatására, és 3) soha nem indulhat az elnöki posztért 
semmilyen országban. Szegény szegény fiú. 
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A hozzászólások folytatódnak és folytatódnak. Egy másik weboldal 
egyik kommentelője azt írta: "Az internet a bolondokat sztárokká, a 
sztárokat pedig bolondokká teszi. "129 Hamarosan a fősodratú média is 
tudomást szerzett a történetről, és számos cikkben írtak róla. 
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Star Wars gyerek 
Star Wars Kid Remix 
 
Star Wars Kid verzió 1.5 
UnderCover Star Wars Kid 
Star Wars Kid-LOTOR 
 
 
Bravekid 
Bulk 
Chewee 
 
Dancing Baby és a Star 

Wars Kid 
R2D2 és C3P0 Tanú a Star 

Wars Kidből 

Az eredeti Star Wars gyerek videó 
A Star Wars Kid Saga első speciális effektekkel 

készült szinkronja 
Kereső drónok hozzáadva a First Dubhoz 
Egyszerűen a legjobb, amit eddig 
készítettek!!! Ezt látnod kell. Star Wars Kid - 
A hagymagyűrűk ura... 

Kiváló! Szerkesztett LOTR trailer, szuper- 
kivetett jelenetek, stb. 

Star Wars kölyök mint Braveheart Trailer 
Star Wars kölyök, mint a Hihetetlen Hulk Trailer 
Edits a IV. epizódból Chewbaccával, Han-nal és 

Luke a halálcsillag fogvatartási szintjén 
Dancing Baby és Star Wars Kid Movie Trailer 
"Ez vicces, a sérülés nem tűnik olyan súlyosnak. 

itt . . biztos vagy benne, hogy ez a dolog 
biztonságos?" - Szerkesztés a IV. epizód 
blokádfutó jelenetéből a Star Wars kölyökkel 
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újságok és magazinok, köztük a New York Times. Ebben a cikkben 
Ghyslain azt mondta: "Az emberek nevettek rajtam. . . És ez egyáltalán 
nem volt vicces. "130 Ghyslain átiratkozott egy másik iskolába. 131 Egy 
blogger Ghys- lain problémái iránti együttérzésből adományokat gyűjtött, 
hogy Ghyslain-nek egy iPod zenelejátszót vegyen. 

Az iPod egy kis vigaszdíj volt Ghyslain számára, akit mélyen megrázott 
az eset. A gimnáziumában a diákok azt kiabálták: "Star Wars kölyök! Star 
Wars Kid!", amikor elment mellette. Ghyslain szerint a kínzás "egyszerűen 
elviselhetetlen volt, teljesen. Lehetetlen volt részt venni az órákon". 
Kimaradt a gimnáziumból, és pszichiátriai kezelésre szorult. A családja 
beperelte a diákokat, akik a videót feltették az internetre, és az ügy végül 
megegyezéssel zárult. Ghyslain a mai napig nem sokat beszélt nyilvánosan az 
esetről. 132 

Ghyslaint örökké úgy fogják ismerni, mint a Star Wars kölyköt. Még a 
Wikipedia online enciklopédiában is van egy en- próbálkozás a neve alatt. 
133 Ha rákeresünk a nevére vagy a "Star Wars Kid" kifejezésre, számtalan 
találatot kapunk a Google-on. Mára a becslések szerint a videó az internet 
legnézettebb videójává vált, több százmilliószor nézték meg. 134 A The 
Screaming Pickle nevű weboldalon a videó tucatnyi verziójának egyikét lehet 
megnézni. 135 A weboldal egy menüpontban kínálja fel a megtekinthető 
videókat: 
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Star Wars  Kongonea sok "remake", amely nem tartalmazott 
tartalmat 

az eredeti SWK videóból, de 
újrajátszották - Star Wars Kid / Star 
Wars Kong SWK 

Star Wars  Kid-DrunkenDrunkenJedi Master Dub zöld 
szablyapengéket ad hozzá Jedi   Masterdeflectingblaster lövésekhez 

Star Wars Kid Very  SpecialAzI. epizódból származó 
 EditionCloneWarra  utaló szerkesztésekStar 
Wars Kid és az ő klónja fight 

egymás között-1 zöld szablya, 1 piros szablya 
Star Wars Kid RevolutionsA  Mátrix trailer a Csillagok háborúja összeollózott 
jeleneteivel 

Wars Kid 
Star Wars Kid-T3 RiseT3  Trailer az SWK modell TX morfizálással a Of 

The   Machinesliquidmetal-ból 
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Hiszed vagy sem, van még más is. 
És bár már két év telt el azóta, hogy az eredeti videó körbejárta az 

internetet, a Star Wars kölyök még mindig beszédtéma. 2005-ben egy online 
petíciót indítottak, hogy George Lucas meggyőzze a Star Wars Kölyköt, 
hogy a Sith-ek bosszúja című harmadik epizódban is szerepeljen a Star 
Wars Kölyök: 

Mi, alulírottak, arra kérjük Önöket, hogy fontolják meg Ghyslain, más néven "Star 
Wars Kid" szerepeltetését a közelgő Star Wars Episode III filmben.136 

A petíciót több mint 146 000-en írták alá, de sikertelenül. 137 

A Waxy.org pedig nemrégiben írt a Star Wars kölyökről: 

Már majdnem két év telt el a Star Wars Kid videó óta, de a tisztelgések 
folyamatosan jönnek. Végül, mivel időnként megkérdezik, nincs új Star Wars 
Kid videóm. 
hírek. Soha nem próbált kapcsolatba lépni velem, és én sem próbáltam semmilyen 
módon nyomon követni. Nem tudom, mi lett a perek kimenetele, vagy hogy 
Ghyslain mire készül. Ha valaki tudja, szeretném tudni, hogy mi van vele.138 

Akár tetszik, akár nem, akár szándékosan, akár nem, az internet azonnali 
hírességgé tehet. Te lehetsz a következő Star Wars kölyök. 

 

A JÓ ÉS A ROSSZ 
 

Izgalmas és csodálatos időket élünk. Az internet és a Google az adatok 
tárházát hozza el mindannyiunk otthonába. A blogoszféra mélyen demo- 
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kratizál, és bárkinek, akinek van valami érdekes mondanivalója - vagy, ha 
már itt tartunk, bármi mondanivalója -, globális hangot ad. A blogok és a 
közösségi oldalak lehetővé teszik az emberek számára, hogy úgy fejezzék ki 
magukat, ahogyan eddig még soha. Arra bátorítják az embereket, hogy osszák 
meg életüket idegenekkel, hogy megnyíljanak a világ előtt. Ahogy egy 
blogger írta, a blogolás lehetővé teszi, hogy "felfedezd magad, miközben 
megismered mások [életét]. "139 A blogolás lehetővé teszi az emberek 
számára, hogy tapasztalatokat cseréljenek, és magában hordozza annak 
lehetőségét, hogy sokan mások is megtalálják a kapcsolatot. A blogolás a 
legjobbat képviseli, amit a közösség kínál. Azok a bloggerek, akik nagyszerű 
írók és történetmesélők, megtalálják hivatásukat; néhányan könyvek írásához 
kezdenek. A blogolás nélkül talán soha nem jöttek volna rá, hogy vannak 
történeteik vagy ötleteik, amelyeket meg kell osztaniuk. Ezek a fejlemények 
hihetetlenek és káprázatosak. 

De nem olyan jó, ha te vagy a Star Wars gyerek vagy a kutyakaki lány. 
Ahogy rohanunk a jövőbe, ahogy életünk egyre több részletét rögzítik 
adatfoszlányokban, ahogy a blogoszféra terjeszkedik és egyre nagyobb 
figyelmet vonz, milyen következményekkel jár ez a magánéletünkre 
nézve? Ahogy haladunk a jövő felé, a hang- és képfelvételek rögzítésének 
és az emberek tartózkodási helyének nyomon követésének új technológiái még több 
adatfoszlányt fognak lehetővé tenni az életünkről, hogy rögzítsék és 
potenciálisan online terjesszék őket. A New Republicban megjelent rövid 
esszéjében Eve Fairbanks így ír: 

Az én generációm az első, amely az interneten nőtt fel, és úgy tekintünk az online 
univerzumra, mint egy olyan helyre, ahol bármit lehet, ahol nincs se 
következmény, se szégyen, és ahol a jó hírnév védelme nem fontosabb, hanem 
kevésbé fontos. A tizenévesek olyan részleteket blogolnak a magánéletükről, 
igaz vagy kitalált, amelyeket az idősebbek elpirultak volna, ha naplójukba 
írnak. A szülők és a tanárok ... ezt naivitásnak tulajdonítják, azt sugallva, hogy 
amikor ezek a gyerekek felnőnek, ugyanúgy aggódni fognak a magánéletükért, 
mint az elmúlt generációk. De talán mégsem.140 

Ha Fairbanksnek igaza van, akkor talán a jövő generációi már nem fognak 
sok magánéletre számítani. Elképzelhető egy olyan jövő, ahol végre 
gátlástalanul és őszintén beszélhetünk magunkról. Ha mindenki szemére 
vetett hibái napvilágra kerülnek, talán az emberek nem ítélnek majd el 
másokat ilyen könnyen, és az emberek által erőltetett, de titokban mégis 
áthágott társadalmi normák fokozatosan elhalványulnak. 

Vagy nem. Lehet, hogy a jövő kevésbé lesz szabad, ahol a társadalom 
egyszerre elnyomó és ellenőrizhetetlen, ahol az emberek sebezhetőek, 
hogy a hírnevük egy pillanat alatt megsemmisül, ahol a múltban elkövetett 
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3. fejezet A pletyka és a 

kevesebb tudás erényei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESZÉLJÜNK A SZEXRŐL 
 

Robert egy amerikai szenátor alkalmazottja volt. Kissé belezúgott 
Jessica Cutlerbe, a szenátor húszéves személyzeti asszisztensébe, 
aki 2004 februárjában kezdett ott dolgozni. Robert már korán 
megismerkedett Jessicával, amikor Jessica elkezdett dolgozni, de 
csak ritkán került vele kapcsolatba, mivel az office egy másik 
részén dolgozott. 

Jessica nemrég költözött Washingtonba New Yorkból. A karcsú 
és vonzó Jessica részben koreai, részben kaukázusi volt. Amikor 
Washingtonba költözött, először a barátjával élt együtt, de 
megunta őt, és félrelépett. Szakítottak, és a lány saját lakásba 
költözött. 1 

Május 6-án, csütörtökön egy munkatársa elmondta Jessicának, 
hogy Robertnek tetszik, és munka után mindkettőjüket meghívta 
egy italra a Union Stationre. Robert tudta nélkül, Jessica előző 
nap létrehozott egy blogot The Washingtonienne címmel, amely 
a washingtoni "Szex a városban" rovat stílusában íródott. A blog 
így kezdődött: 
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2004. május 05., szerda 
Van egy "csillogó állásom" a Hill-en. Azaz, nem érdekel a kormány vagy a 

politika, de egy szenátornak dolgozni jól mutat az önéletrajzomban. És ezek a 
márványcsarnokok remek helyek, ahol fiúkkal találkozhatok és megmutathatom a 
külsőmet. 

Írta a Washingtonienne 17:32-kor 

Jessica elmondása szerint azért hozta létre a blogját, hogy néhány 
barátját tájékoztassa a kalandjairól. Nem úgy állította be a blogot, hogy csak 
jelszóval rendelkezők olvashassák, mert úgy gondolta, hogy "túl sok gondot 
okozna a barátaimnak, hogy be kelljen gépelniük egy jelszót".2 Azt állította, 
hogy úgy gondolta, hogy a blogja egy tű lesz a kibertér elektronikus 
szénakazalában. 

A blogján Jessica leírta életének mindennapi kalandjait, amelyek sok 
bulizásból álltak különböző férfiakkal. Az egyikük volt a volt barátja, 
akivel továbbra is szexelt alkalmanként. Egy másik egy szenátor irodájának 
munkatársa volt, ahol gyakornokoskodott, mielőtt megkapta a jelenlegi 
állását. Jessica egy olyan férfival is lefeküdt, akit úgy jellemzett, mint egy 
"cukrosbácsi, aki csak anális szexet akar". És egy nős férfival is viszonya 
volt, aki egy kormányzati ügynökség kabinetfőnöke volt, és aki fizetett neki 
a szexért. 3 

Mielőtt csütörtök este Robert és munkatársukkal elmentek inni, Jessica 
írt egy bejegyzést a blogjára. Azt írta, hogy Robert egy "új pályázó a szép 
kezemért", és a valódi monogramjával utalt rá. Jessica nem tűnt 
túlságosan izgatottnak az este miatt, megjegyezve, hogy "tele lesz kínos 
pillanatokkal". De úgy tűnik, az este jobban sikerült, mint Jessica várta. 
Másnap reggel egy posztban írt az aznap esti szexuális találkozásukról, 
többek között arról, hogy Robert szereti a fenekelést. 

Robert kapcsolatot kezdett Jessicával. A dolgok gyorsan haladtak. 
Lefeküdtek egymással, és gyakran kezdtek találkozgatni. Robert nem volt 
tisztában Jessica egyéb szexuális kalandjaival, és fogalma sem volt arról, 
hogy ahogy a kapcsolatuk kezdett kialakulni, Jessica az intim részletekről 
blogot vezetett. Az egyik bejegyzésben Jessica azt írta, hogy Robert és ő 
munka után elmentek inni, majd visszamentek a lakására, hogy 
"mindenféleképpen" szexeljenek. Aznap este Robert arról számolt be, 
hogy hallotta, hogy a lány néhány barátjának az office-ban mesélt a 
fenekelés iránti érdeklődéséről. Jessica bevallotta, hogy elmondta néhány 
embernek, Robert pedig megbocsátott neki, de azt mondta neki, hogy ne 
beszéljen többet erről. De bár Jes- sica abbahagyta a pletykálkodást az 
office-ban, továbbra is blogolt a Roberttel folytatott szexuális életéről. 
Miután arról írt, hogy a férfi "szereti az alárendelt nőket", Jessica 
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Jessica blogot írt Robert óvszerhasználati nehézségeiről. "Azt is 
megtudtam, hogy zsaru volt" - írta - "szóval olyan ijesztő rendőrségi 
szarságok vannak a szekrényében, mint a bilincsek. Utalt arra, hogy 
legközelebb azokat fogjuk használni, ami érdekes". Jessica azt is 
elmesélte, hogy kezdték megkedvelni egymást, és a kapcsolatuk jövőjéről 
elmélkedtek, ami akkoriban körülbelül egy hetes volt. Azon tűnődött, 
vajon van-e jövőjük: "De vajon vezethet-e ez bárhová, azaz házasságba? Nem 
tudom. Ő zsidó, én nem. És csúnya szexet folytatunk, mint az állatok, nem 
mint férj és feleség". 

Május 18. volt kapcsolatuk utolsó napja. Jessica aznap reggeli 
bejegyzéseiből úgy tűnt, hogy minden kielégítően alakult a kapcsolatában 
Roberttel. Azt tervezték, hogy aznap este elmennek valahová, és tovább 
ünneplik Jessica születésnapját. 

De Jessica blogja mindent a feje tetejére állított. Aznap a népszerű 
Wonkette blog belinkelte Jessica blogját. A Wonkette egy olyan 
pletykablog, amelyet Ana Marie Cox, "egy 31 éves, önmagát bukott 
újságírónak nevező 31 éves nő" indított.4 A Wonkette egy digitális 
bulvárlaphoz hasonlít. A Village Voice szerint a Wonkette "az amerikai 
politika libidinális áramlatában úszik". A The New York Times "pletykás, 
mocskos, bőbeszédűnek" nevezte. Michelle Malkin, a konzervatív szakértő 
"káromkodással teli és szexmániás" Coxnak nevezte... ["hiú, fiatal, 
szemétláda ribancnak". A Wonkette honlapja büszkén mutatta ezeket az 
idézeteket és még többet is. Naponta több tízezer látogatója volt. 5 

A Wonkette május 18-án reggeli bejegyzése így kezdődött: 

A Girl After Our Own Heart (Ő annyira kap egy könyvet Deal Out of This) 
Tisztában vagyunk vele, hogy néhányan, akik követik ezt a linket, soha nem 

fognak visszatérni: A mi szerény blogunkhoz képest a Washingtonienne feleannyi 
politika és kétszer annyi seggbaszás. 

 
Jessica blogja főműsoridőbe lépett. Amikor Jessica megtudta, hogy a 

Wonkette belinkelte a blogját, gyorsan törölte azt. 6 De már túl késő volt. 
Több tízezer ember olvasta. A másolatokat már archiválták. Robert bejött 
Jessica irodájába a blogja kinyomtatott változatával, közölte vele, hogy a 
kapcsolatuknak vége, és elsétált. Néhány perccel később a nő, aki összehozta 
Jessicát Roberttel egy italra, bejött Jessica irodájába. A nő dühös volt. Azt 
mondta Jessicának, hogy menjen el. Jessica gyorsan kisurrant az irodából. 

Három nappal azután, hogy a Wonkette megdobta Washingtonienne-t, 
május 21-én a szenátor irodája sajtóközleményt adott ki: "2004. május 18-án a 
mi irodánk... 
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tudomásukra jutott az az állítás, hogy egy alkalmazott a szenátus 
erőforrásait és munkaidejét arra használta, hogy nem megfelelő és sértő 
anyagokat tegyen közzé egy internetes weblogban Az alkalmazottat 
elbocsátották. "7 A firbaság nem volt semmi, amit a szenátusnak kellett 
volna tennie. 
új Jessica számára. Egy barátja azt mondta, hogy "Jessica több munkahelyről 
lett kirúgva, mint bárki más, akit ismerek".8 Ugyanezen a napon a Wonkette 
egy interjút tett közzé Jessicával: 

Washingtonienne beszél!! Wonkette exkluzív!! Muszáj hitel Wonkette!! A 
Washingtonienne interjú!! 

Wonkette beszélt Washingtonienne-nel. A neve Jessica Cutler. . . .  
Washingtonienne: Halló? Wonkette? Itt Washingtonienne! Wonkette: 
Helló! 
Washingtonienne: [Nevet] 
Wonkette: Wonkette: Ön bizonyára jó hangulatban van. 
Washingtonienne: Ó, ez az egész olyan két nappal ezelőtti dolog számomra. . . .  
Wonkette: ...... Nos, először is, van valami, amit szeretnél, hogy az emberek tudjanak? 
Washingtonienne: Uhm  .... .Nem mondok neveket. Nem szégyenkezem egyik... 

amit a blogban írtam. És az emberek szomorúak, ha egy ilyen alacsony szintű 
szexbotrány érdekli őket. Nem azért írtam a blogot, hogy tönkretegyem az 
emberek életét. Csak a magam és a barátaim szórakoztatására.9 

Az esetről a legtöbb nagy újság, köztük a Wash- ington Post és a New 
York Times is írt. A CNN is foglalkozott a történettel. És persze a 
bulvársajtó is beszállt az akcióba. 

Jessica számára jó volt az élet. Azonnal híresség lett, és élvezte a 
figyelmet. Ana Marie Cox-szal járt bulizni, és a Wonkette-re feltett közös 
fotókon sokat pózoltak. Televíziós interjúkat adott, és meztelenül pózolt a 
Playboynak. 2005-ben írt egy regényt The Washingtonienne címmel, amelyért 
300 000 dolláros előleget kapott. A könyv reklámszövege így büszkélkedett: 
"A Capitol Hill segédje, aki blogjával botrányt okozott Washingtonban, 
most egy éles, gőzös, teljesen bűnbánat nélküli regényt írt a nemzet 
fővárosának hátterében". Regénye részben a blogban tárgyalt eseményeken 
alapult. Jessica hírnevének egyetlen hátulütője az volt, hogy nehezen 
fiatalodott új állásra Washingtonban, ezért visszaköltözött New Yorkba. Egy 
új blogot is indított Jessica Cutler Online néven, ahol jelenleg a szexről, a 
ruhákról és a bulizásról blogol. A blogja adományokat fogad el. "Pénzre 
van szükségem a ribancos ruhákra és a drogokra!" Jessica könyörög. 10 

A Wonkette szerzőjének is jó volt az élete. Blogjának látogatottsága 
több mint háromszorosára, több mint 1,5 millióra nőtt 2004 májusában. 
Az MTV felkérte Ana Marie Coxot, hogy segítsen tudósítani a 
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Egyezmény. 11 Később írt egy regényt, a Dog Days-t, és rovatvezető lett a 
Time magazin és annak honlapja. 12 

Robert számára az élet nem volt olyan jó. 2005 májusában pert indított Jes- 
sica ellen, amelyben azt állította: 

Cutler a felperesre vonatkozó intim magánjellegű tények széles körű közzétételét 
okozta olyan módon, amely egy átlagos érzékenységű, ésszerű ember számára 
felháborítónak és erősen sértőnek minősülne, súlyos érzelmi stressznek, 
megaláztatásnak, kínos helyzetnek és gyötrelemnek téve ki a felperest. . . .  

Egyetlen értelmes ember sem szeretné, ha szexuális életének és szerelmi 
kapcsolatainak intim fizikai, szóbeli, érzelmi és pszichológiai részletei akarata 
ellenére az interneten az egész világ számára olvashatóvá válnának. Egy dolog, ha 
egy szerető manipulál és kihasznál, és egy másik dolog, ha kegyetlenül kiteszik a 
világ elé.13 

A panaszt akkor kézbesítették Jessicának, amikor éppen felolvasást tartott a 
könyvéből egy washingtoni könyvesboltban. 

A Playboy magazin megkérdezte Jessicát: "Milyen tanácsot adnál 
valakinek, aki blogot indít?". Jessica válaszolt: "A bloggal nem várhatod el 

többé, hogy a magánéleted magánügy maradjon. Egyszerűen sosem 
tudhatod. De amikor a Hillen dolgozol, akkor figyesz rá, hogy a srác, akivel 

lefeküdtél, mindenkinek elmondta az office-odban. Szóval, mi a különbség? 
Ez egy írás a fürdőszoba falára. "14 Egy másik interjúban Jessica azt mondta, 

hogy "nagyon rosszul érzi magát a srácok miatt. Nem ezt érdemelték". De 
élvezte az újonnan szerzett hírnevét: "Vannak, akiknek a blogjaik sosem 

lesznek híresek, pedig már vagy egy éve csinálják. Sajnálom őket." Jessica 
szerint: "Mindenkinek kellene 

egy blog. Ez a legdemokratikusabb dolog a világon. "15 

 
Blogolás iskola 

Míg Jessica az iskolán kívül mesél, más bloggerek az iskolában mesélnek. 
Egy olyan fejlemény, amitől végigfut a hideg a hátamon, a diákok elkezdtek 
blogokat írni a professzoraikról. Egyik kollégám, a George Washington 
Egyetem jogászprofesszora, Orin Kerr érdekes történetet mesél. Ő a népszerű 
The Volokh Conspiracy blog bloggere. A következőket írja: 

Amikor a professzorok álnéven olvasnak diákblogokat 
Idén ősszel találkoztam egy GW 1L diák álnéven futó bloggal, az Idle 

Grasshopperrel. Mr. Idle Grasshopper sokat blogolt a professzorairól 
(megfelelően anonimizáltan, de egy bennfentes számára még mindig 
felismerhetően), és úgy döntöttem, hogy tippet adok az egyik 
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ezeket a professzorokat, hogy ellenőrizze, mit mondanak róla a diákok. Ez a 
professzor a GW egyik legjobb fiatal tanára, és Idle Grasshopper megfelelő módon 
lenyűgözte a tanítása - és egy kicsit ideges is volt, hogy a professzor igényes 
szókratészi stílusa miatt felkérik. 

A kollégám elkezdte látogatni a diák blogját, hogy lássa a diák reakcióját az 
órára, és azt is, hogy kiderítse a diák személyazonosságát. Miután néhány 
hónapig félig-meddig rendszeresen látogatta a blogot, össze tudta rakni a 
bizonyítékokat, és megállapította, hogy ki volt Idle Grasshopper. Arra is rájött, 
hogy az egész év során (a kurzus a Civ Pro [Civil Procedure] volt, egy egész 
éves kurzus) soha nem kereste fel a diákot. Úgy döntött, hogy a félév utolsó 
napján, a legeslegutolsó esetig nem hívja be a Tétlen Szöcskét. És amikor 
megtette, egy nagyon ügyesen kidolgozott bevezetővel tette: 

Professzor úr: 
Professzor: Szóval, 
Mr. [ ]. Hallgató: 
Igen, uram. 
Professzor úr: De szeretném ezt az ültetési rendet a hopperbe tenni, ezért 

gondoltam, hogy felkereslek.16 

Íme, mit írt a diák a blogjában az élményről: 
 

A háziorvos ma felhívott. Igen, a CivPro-ban hívtak fel. Az utolsó napon. A 
legutolsó személy, akit felhívtak. De nem csak hívtak. Ó, dehogyis. Ahogy fentebb 
láthatjátok, a PCP úgy hívott fel, hogy én (és néhány kiválasztott, a félig-meddig 
titkos személyazonosságomat ismerő és odafigyelő ember) tudtam, hogy tudja. 
A blogról. És a személyazonosságomról. Úgyhogy azt hiszem, ez a poszt egy 
"tudom, hogy tudod" poszt lesz. . . .  

Nem vagyok biztos benne, hogy mit érzek, ha tudom, hogy PCP olvasta a 
blogomat. Egy részem... meg van ijedve? . .  

Másrészt, mennyire király, hogy az egyik legjobb professzor, aki a jogi 
egyetemen lesz (ha nem a legjobb, de eddig csak három volt, így a minta még 
mindig túl kicsi), nem csak arra szán időt, hogy elolvassa, amit írok, hanem 
arra is, hogy olyan módon szólítson meg, ami egy kis erőfeszítést igényelt, 
miközben tudta, hogy az osztályból kevesen, ha egyáltalán, humorosnak 
találják? Eléggé király.17 

Ez az eset szerencsésen végződött, de nem kell túl élénk képzelőerő 
ahhoz, hogy a diákok baljóslatúbb módokon is blogolhassanak a 
tanáraikról. 

 
A fantom professzor 

Mi lenne, ha a tanárok elkezdenének blogolni diákjaik életéről? Valójában ez 
már megtörtént. Egy adjunktus újságíróprofesszort kirúgtak a Boston 
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Universityn tartott kurzusától, mert posztolta a gondolatait a filozófia első 
napjáról. 
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Egy oldal a Fantom Professzor blogból 
 
 

tanítás. Ezt írta: "A hat diákom közül az egyik (a legokosabb, nem tudtad 
volna?) hihetetlenül  ................ dögösAtöbbi fiúról csak annyit tudtam 
megjegyezni. 
diákok. "18 

Egy másik eset a Southern Methodist University egyik álneves bloggerét 
érintette. A The Phantom Professor nevű blog 2004 őszén született. 

A blog őszintén és gátlástalanul számolt be az SMU napi történéseiről. 
A diákok egyetemi életének történeteit mesélte el, beleértve a szexről, a 
droghasználatról, a stressz kezeléséről és az étkezési zavarokkal való 
megküzdésről alkotott nézeteiket. A titokzatos blogger kifejtette saját 
véleményét a hallgatókról, különösen a gazdag női hallgatókról, akiket 
"Ashleyként" emlegetett. Az egyik bejegyzésben például egy olyan diákról 
írt, akit csodált: 

Ő nem az Ashley-k egyike. Néhány évvel idősebb és kisebbségben van. Férje és 
gyereke van. . .  

Nincs kétségem afelől, hogy az Ashleykkel ellentétben, akik félig-meddig azzal 
viccelődnek, hogy azért járnak főiskolára, hogy "Mrs. Degree-t szerezzenek", ő a 
doktori iskola és az akadémiai karrier felé veszi az irányt. Ez a fiatal nő egy 
született tanár, akinek igazi érzéke van a kutatáshoz. 

Egyáltalán nem olyan, mint ők. És ezen az egy napon ez eljutott hozzá. A Prada 
kézitáskáik és a terepjáróik (vadonatúj, apucira feltöltött, magas oktánszámú 
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műanyag), és a 0-s méretű hátsójukat pasztellszínű Juicy Couture 
melegítőnadrágok tartják melegen, amelyek csak egy csipetnyi hátsó dekoltázst 
mutatnak. Körülnézett a tökéletes bőrükön és a francia manikűrjükön, és hirtelen 
igazságtalannak tűnt.19 

Egy másik bejegyzésében egy olyan diákról írt, aki mentális összeomlást 
szenvedett. Egy esetben a Fantomprofesszor egy gazdag diákot írt le, aki 
beugrott az irodájába az irodai órák alatt: 

Kortney hív. Az Ashley-k közé sorolnám - azok a műanyag lányok, akik 500 
dolláros szandálban tántorognak, és 1500 dolláros táskát szorongatnak -, de 
bárhogy is próbálkozik, sosem fog teljesen beleilleszkedni a formába. Egyrészt a 
súlya miatt. A lányok ezen az egyetemen szinte csontvázszerűek. Kortney a 
vaskosabbik oldalon áll.20 

Bár a blogger megpróbálta elrejteni azoknak a személyazonosságát, 
akikről beszélt, sokan felismerték magukat és másokat is. Hamarosan 
néhányan rájöttek, hogy ki a blogger: Elaine Liner, egy népszerű 
írástanár. A 2005-ös tavaszi szemeszter végén megkérték, hogy ne térjen 
vissza. 21 

Miért döntött úgy, hogy blogot ír az egyetemi életről? "Úgy éreztem, 
annyi nagyszerű történetet tudnék elmesélni a diákokról" - mondta Liner - 
"és ez egy módja annak, hogy elkezdjem megírni őket. Meg akartam írni 
mélyen belülről, hogy én legyek az a személy, aki a tantestületi ülésen 
hátul ül, vagy az, aki hallgatja, hogy mi történik. Arról akartam írni, amit 
az emberek nem tudnak a főiskolákról. "22 Egy másik interjúban kifejtette: 
"Azt hittem, hogy csak vicces, furcsa, megható kis történeteket írok az 
egyetemen és az osztályteremben szerzett tapasztalataimról. "23 

Néhányan támogatták a blogolását. Az egyikük azt mondta: "A lány 
elmondja a kegyetlen igazságot, és sok érzelemmel töltött el. De ő egy író, és 
ez az, amit csinál, és ezt támogatni kell. "24 

Nem mindenki örül annak, amit Liner írt róluk. Az Inside Higher Ed című 
lapban megjelent, Liner blogolási kalandjait leíró cikkhez fűzött 
kommentárjában az SMU egyik oktatója azt írja: "A Liner blogjainak a 
blogokba való beilleszkedése nem volt túl jó: 

A személyleírások túl közel álltak ahhoz, hogy sok tanárunk és diákunk ne 
tudja, kiről van szó. A durva megjegyzések egy adott per- son fizikai 
megjelenéséről pedig olyan kijelentések voltak, amelyek ellenséges 
munkakörnyezetet teremthetnek.25 

A fantomprofesszor a professzortársakról is írt. Leírt egy vonzó férfi 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

professzort, akit Hot Pocketsnek nevezett, a férfi hallgatók azon 
törekvéseit, hogy vele flörtöljenek, és az ő erőfeszítéseit, hogy ezt 
megakadályozza. Liner egy másik 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

58Pletyka  és hírnév 
 
 

a hozzászólásokban egy afroamerikai professzort írtak le, akit a kar 
feltörekvő sztárként tartott számon: 

Széles terhelést Wideass professzornak volt egy, ahogy ő nevezte, "Jerry Maguire" 
pillanata a tegnapi tanszéki tanszéki értekezleten. Ő a legújabb tanársegéd, frissen 
érkezett egy középszerű középnyugati egyetemről, és olyan témában doktorált, 
ami senkit sem érdekel. Nemrég valami homályos szaklap "feltörekvő 
tudományos sztárnak" nevezte el, jól fizetett, biztos jövővel az egyetemen, és 
az egyetemen. 
minden egészségügyi előny, amire a plakkokkal teli artériáinak valaha is szüksége 
lesz. Mi, adjunktusok, örömmel fedeztük fel, hogy az egyetemi hallgatók széles 
körben megvetik őt.26 

"Wideass" professzor írta a Linerről szóló cikkhez fűzött hozzászólásokban: 

A méreteimre, a Chronicle of Higher Educa- tion elismerésére, az alma-
materemre és az értékeimre vonatkozó megjegyzései fájdalmasak, megalázóak 
és minden esetben hamisak (kivéve, gondolom, a méreteimre vonatkozó 
ábrázolását. ).  

Sajnos a diákjaink, a gazdagok és a szegények is, egyszerűen egyetemisták, 
akiknek az átlagéletkora 19 év. Sokan közülük nincsenek annyira felkészülve arra, 
hogy hibáikról, személyes problémáikról vagy családjuk problémáiról ilyen 
könnyelműen és nyilvánosan írjon valaki, akiben megbíznak.27 

A fantomprofesszor számos diffikult kérdést vet fel a bloggal 
kapcsolatban. A blogja őszinte beszámoló volt az egyetemi életről, és 
olyan történeteket mesélt el, amelyek gyakran rejtve maradnak. Ha 
elhúzzuk a függönyt, sok nagyon érdekes dologra derülhet fény. És vannak 
szólásszabadsággal kapcsolatos megfontolások is. Linernek nincs joga 
ahhoz, hogy szabadon beszéljen olyan dolgokról, amelyekről határozottan 
gondolkodik? Nincs-e joga megörökíteni azokat a nyugtalanító és néha 
méltatlan eseményeket, amelyeknek szemtanúja az egyetemi hallgatók és 
professzorok életében? Az Inside Higher Ed cikk szerzője szerint: "Rita Kirk, 
a tanszékvezető asszony azt állítja, hogy panaszokat kapott a bloggal 
kapcsolatban a diákoktól és a szülőktől, és hogy konzultált az egyetem 
jogászaival arról, hogy mit tegyen a bloggal kapcsolatban. Kirk magát az Első 
Alkotmánymódosítás erős támogatójaként írja le, de azt mondja, aggódik 
amiatt, hogy a blog megsértette a diákok személyiségi jogait, és felzaklatott 
néhány diákot. Az embereknek nem szabad elfelejteniük, hogy a szavak 
fájhatnak - mondja Kirk. "28 A szavak bizonyára fájhatnak, de mi a 
helyzet a szólásszabadsággal? És mi a helyzet a szabadságjogokkal? Ezek 
azok a diffikult feszültségek, amelyek egyre gyakrabban merülnek fel, ahogy 
egyre több ember lép fel a blogoszférában. 

Utóirat gyanánt, miután Elaine meg lett vörösítve, rövid szünetet tartott a 
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blogolásban, és törölt néhány bejegyzést. De aztán újra közzétette néhány 
régi bejegyzését, és folytatta a blogolást. A fantomprofesszor tovább él. 
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PLETYKA MOZOG ONLINE 

 

A mainstream médiának etikai szabályai vannak az emberek magánéletére 
vonatkozóan. Ezek a szabályok rugalmasak és megengedőek, de jellemzően a 
legtöbb médiaszervezet betartja őket. Az egyik szabály, hogy nem szabad 
megnevezni a nemi erőszak és a szexuális támadás áldozatait. 29 A 
bloggerek azonban mindenféle formában, méretben és etikai konfigurációban 
léteznek, és sokan nem követnek semmilyen hagyományos kódexet. A 
blogoszférában kevés korlát van. Ráadásul az országos hírmédia nem sokat 
beszél a helyi pletykákról. A munkatársad házasságon kívüli viszonyáról 
szóló beszélgetés a vízhűtőben gyakran nem érdekli a CNN-t. De a 
bloggerek számára ez elsőrangú takarmány. 

Sok blog elsősorban politikai kérdésekről, aktuális eseményekről vagy más 
topikról szól. De a blogok jelentős része az emberek életükről szóló 
elmélkedéseiből áll. Régebben az emberek fiókokba dugták vagy elzárták a 
naplóikat, de ma már az interneten megosztják a nyilvánossággal. 

Vannak, akik névtelenül vagy álnéven blogolnak, mások teljes 
nyilvánosság előtt. Egy felmérés szerint: "A válaszadók többnyire 
azonosították magukat a blogjaikon. A résztvevők 81%-a mondta, hogy 
valamilyen formában használja az önazonosítás lehetőségét: 55% a valódi 
nevét használta, 20% a nevének valamilyen változatát (csak a fizetőnevet, 
egy becenevet, amelyet a barátok ismertek, kezdőbetűket stb.). "30 

Ami blogjaik tartalmát illeti, a felmérésben részt vevő bloggerek 25 
százaléka megjegyezte, hogy gyakran tesz közzé nagyon személyes 
részleteket blogjain. A felmérés szerint a bloggerek gyakran írtak más, 
általuk ismert emberekről, de 66 százalékuk soha nem kérte meg ezeknek 
az embereknek az engedélyét, amikor ezt tették; csak 3 százalékuk kért 
rendszeresen engedélyt. Sokan kifejezetten azonosítottak más embereket 
a blogjukon (21 százalék), de többen igyekeztek elkerülni mások 
azonosítását (42 százalék). Ahogy egy blogger kifejtette: 

 
A munkával kapcsolatos bejegyzéseknél néha csak a first kezdőbetűket használom 
[az emberek azonosítására]. Nem aggódom túlzottan, mivel azok az emberek, 
akikről írok, nem tudnak a blogom létezéséről, és nem különösebben járatosak a 
neten.31 

 
Az iskolák kezdenek megbirkózni a diákok blogolásából adódó 

problémákkal, ami nehéz kérdés, mivel a legtöbb blogolás az iskola ajtaján 
kívül történik. Az egyik esetben két álnéven működő középiskolás diáklány 
létrehozott egy blogot, amelyet Underground Newspaper (Földalatti 
újság) néven az iskola pletykáival töltöttek meg. A diákok kifejtették, hogy 
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elegük volt az offizális iskolai újságból, mert az túl steril volt. Egyikük azt 
mondta: "Minden olyan pozitív, amikor nem minden pozitív az iskolánkkal 
kapcsolatban. "32 A blog re- 
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havi 2500 látogatást kapott. De az iskola képviselői kapcsolatba léptek a 
lányok internetszolgáltatójával, és leállíttatták a blogot. 

A dadusok is kezdenek blogolni. Az egyik dadus blogot írt arról a 
párról, akinek dolgozott, és részletesen beszámolt a köztük lévő 
civakodásról. Azt is elárulta, hogy néha másnaposan jött dolgozni. Amikor a 
házaspár felfedezte a blogot, figyelték őt. 33 

Az egyik anya megdöbbenve fedezte fel, hogy tizenhárom éves 
lányának blogja van. A lány blogot írt az életéről, tartalmazott egy listát a 
barátairól, és képekkel fűszerezte. Az anya azt is felfedezte, hogy lánya 
sok barátjának is van blogja. És megdöbbent azokon a képeken, 
amelyeket a lánya posztolt magáról és a barátairól: "A képeik nagyon 
provokatívak. Vannak olyan képek, ahol a fenekük a levegőben van, és a 
tangájuk kilóg belőle. Összenyomják a könyöküket, hogy a melleik 
nagyobbnak tűnjenek".34 

 

KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓK 
 

A múltban a pletyka lassan haladt előre. Az információkat társadalmi 
körökben osztjuk meg, amelyeknek vannak határaik. Hagyományosan 
szokatlan volt, hogy a pletyka egyik társadalmi körből a másikba ugrott, 
mert az egyik csoportba tartozó emberek ritkán tudnak vagy törődnek egy 
teljesen más csoportba tartozóval. Egy személy munkatársai alkotják az 
egyik ilyen társadalmi kört. A pletyka gyakran gyorsan terjed a 
munkahelyen, mivel az emberek ugyanabban az épületben dolgoznak, és 
gyakran találkoznak egymással. Érdeklődnek a csoporttársakról szóló 
információk iránt. Ezért, ha valamelyikük hall egy szaftos pletykát, nagyobb 
valószínűséggel terjeszti azt a többi munkatársának, mintha a csoporton 
kívülieknek mondaná el. De a munkahelyen kívülieket egyébként is lehet, 
hogy nem érdekli. Lehet, hogy figyelmüknek érdekesnek tűnnek egy 
bizonyos pikáns történet részletei, de hacsak nem ismerik az érintett 
személyt, valószínűleg egyáltalán nem érdekli őket az illető 
személyazonossága. 

Társadalmi járványok és fordulópontok 

Malcolm Gladwell író a The Tipping Point című könyvében írja le, amit ő 
"társadalmi járványoknak" nevez. Azt írja, hogy az eszmék és az 
információk terjedése a betegségek járványszerű terjedéséhez hasonlít. A 
változás nem fokozatosan következik be, hanem "egy drámai pillanatban" 
érkezik el, amit Gladwell "fordulópontnak" nevez. Hogyan következik be 
ez a jelenség? 
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Gladwell elmagyarázza, hogy a társadalmi hálózatokon belül bizonyos 
emberek "konnektorok" - olyan emberek, akik számos különböző társadalmi 
körben léteznek. Szociol- 
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A szakemberek "szupercsomópontoknak" nevezik őket, olyan 
csomópontoknak, amelyek sok embercsoportot kötnek össze. "A 

legtöbbünknek" - jegyzi meg Gladwell - "nincsenek különösen széles és 
változatos baráti csoportjai". Ezért olyan fontosak a csatlakozók. Amikor egy 

információ elér egy csatlakozót, az egyik társadalmi körből a másikba terjed. 
Többé már nem egy adott baráti körön belül marad, hanem egy teljesen más 

klikkbe ugrik át. Gladwell Paul Revere példáját hozza fel, akinek híres 
lóháton való lovaglása gyorsan elterjesztette a brit csapatok megérkezésének 
hírét. Revere "szájról-szájra terjedő járványt" hozott létre, amely "rövid idő 

alatt nagy távolságra terjesztette a hírt, és egy egész régiót mozgósított a 
fegyverkezéshez". Revere lovaglása azért volt ilyen sikeres, mert Revere 

rengeteg embert ismert különböző társadalmi körökből. 35 Ahogy az 
információ egyre több emberhez jut el, úgy kezd exponenciálisan terjedni. 

Ez a folyamat nem megy könnyen. Egy információnak "ragadósnak" kell 
lennie - vagyis arra kell ösztönöznie az embereket, hogy tovább beszéljenek 

róla. Más szóval az információnak "ragályosnak" kell lennie.36 Amikor ez 
a folyamat bekövetkezik, a pletyka terjedése elérheti a "fordulópontot", ahol 
a kommunikáció járvánnyá fajul, és a pletyka több ezer emberre terjedhet. 

emberek. 
 

A  összekapcsolása 

Az internet elektronikus kapcsolatok kiépítésével fejlődik. Ahhoz, hogy a 
bloggerek at- traktus olvasói, szükségük van arra, hogy népszerű 
weboldalakról kapjanak ajánlásokat. Ha más bloggerek figyelnek egy 
érdekes posztra, akkor hivatkozni fognak rá. A "link" egy hiperhivatkozás, 
olyan szöveg, amely egy kattintással egy másik weboldalra repít. A webet 
linkek szövik át, a weboldalak közötti kapcsolatok óriási rácshálója, ahol 
az internetes traffik úgy fizik, mint a szinapszisok egy óriási agyban. 

Míg a legtöbb blog a cy- berspace árnyékában, a feledés homályában 
sínylődik, addig néhány blog a mainstream média erős riválisává válik. 
Néhány ilyen blognak óriási a közönsége - naponta több tízezer, havonta 
több százezer, sőt millió látogató. Amikor egy blogbejegyzésre vagy 
weboldalra mutató link jelenik meg valamelyik ilyen weboldalon, emberek 
ezrei kattintanak a linkre, és elolvassák a bejegyzést vagy a weboldalt. 

A Concurring Opinions, http://www.concurringopinions.com oldalon, 
ahol egy csoport jogászprofesszorral együtt blogolok, van egy "oldalmérőnk", 
amely figyeli az olvasóink számát. Ez azt méri, hogy hányszor látogatják 
meg a blogunkat a nap folyamán; milyen bejegyzéseket olvasnak az 
emberek; és milyen weboldalak irányítják az olvasókat a blogunkra. Az 
alábbi diagram a blogunk napi látogatásainak számát mutatja egy hónap alatt. 

http://www.concurringopinions.com/
http://www.concurringopinions.com/
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Vegye észre a nagy kiugrásokat - ezek más, nagy olvasottságú blogok 
linkjeinek köszönhetőek. 
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Az Egybehangzó vélemények blog oldalmérési grafikonja 
 
 

Egy érdekes poszt nagyon gyorsan felkeltheti a figyelmet a 
blogoszférában. Az emberek az interneten gyakran úgy viselkednek, mint a 
sáskák, és nyüzsögnek a legfrissebb érdekes adat felé, amely nagy feltűnést 
kelt. Az egyik legnépszerűbb blog a Slashdot, amely technológiai híreket 
közöl. Amikor a Slashdot egy weboldalra hivatkozik, akkora traffikot 
generál, hogy a látogatók túlterheltsége miatt a weboldal összeomolhat. Olyan 
ez, mintha a weboldaladat megrohamoznák. Erre még egy kifejezés is van - 
úgy hívják, hogy "slashdotted". 

 
Pletyka a füllel, pletyka az elektronokkal 

Az offline világban a pletykák ritkán érik el a fordulópontot. Az 
információ új emberekhez való eljuttatása időbe telik, és a barátok gyakran 
hasonló körökben társalognak, így a legtöbb titok nem terjed túl széles 
körben. 

Az internet ezt a jelenséget szteroidokra emeli. Az emberek több 
tízezer, sőt milliónyi emberrel kommunikálhatnak szinte egyidejűleg. Ha 

valamit felteszünk az internetre, számtalan ember egyszerre hozzáférhet 
hozzá. Az információ egy pillanat alatt átsuhanhat a világ minden tájára. 

Természetesen a világháló óriási, és a legtöbb pletyka, amely felkerül az 
internetre, tű marad az adatok hatalmas szénakazalában. Az "igazi probléma" 

azonban - jegyzi meg Barabási Albert-László hálózatelméletíró Linked 
című könyvében - "nem a Web általános mérete. Hanem a két dokumentum 

közötti távolság. Hány kattintásra van szükség ahhoz, hogy egy magasan 
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Omaha-i iskolás diák egy bostoni tőzsdeügynök weboldalára?" A válasz: 
nem túl sok - átlagosan tizenkilenc kattintás. 37 

De tizenkilenc kattintás még mindig sok kattintás. A pletyka talán felkerül 
az internetre, de még mindig nem biztos, hogy széles körben elterjed. 
Képzeljük el a kisstílű bloggert, akinek csak néhány barátja olvassa a blogját. 
Valami igazán érdekes dologról blogol. Az egyik barátja talán fülest ad egy 
népszerű blog bloggerének - vagy az a blogger csak úgy belebotlik a 
történetbe. Akár így, akár úgy, a népszerű blog bloggere úgy dönthet, hogy 
blogot ír az információról, és linkel rá. Tegyük fel, hogy a népszerű blognak 
hetente több millió olvasója van. Így az információ széles körben elterjedt - 
szinte pillanatok alatt. Gladwell kifejezésével élve, a népszerű blog egy 
"összekötő". De ez nem csak egy közönséges csatlakozó - ez egy su- 
perkonnektor, amely sokkal szélesebb körben és gyorsabban képes terjeszteni 
az információt, mint száz Paul Reveres. 

De ezzel még nincs vége. A népszerű blog olvasói közül sokan maguk 
is blogot vezetnek, és blogolnak a történetről. Az olvasóik elkezdik 
megvitatni és blogolni róla. És így tovább. Az interneten a pletyka 
könnyebben átugorhatja a különböző társadalmi körök határait, mert elég, ha 
a pletyka egy csatlakozó bloghoz kerül, ahol ragályossá válhat, és 
messzire terjedhet a kibertérben. 

 

JÓ A PLETYKA? 
 

A pletykát gyakran tartják illetlennek, de vannak jó és rossz tulajdonságai 
is. Ahogy Aaron Ben Ze'ev filozófus megjegyzi: "A pletykát élvezetből űzik, 
nem pedig azzal a céllal, hogy valakit megbántsanak". Megjegyzi, hogy a 
pletykából származó legtöbb kár kisebb. A pletyka, állapítja meg Ben Ze'ev, 
nem "erényes", de nem is "gonosz". 38 Valóban, a pletyka nagy része nem 
rosszindulatú, és ez olyasvalami, amit a legtöbben közülünk művelnek. Bár az 
emberek gyorsan elítélik a pletykát, mégis mindenütt jelen van. 39 Egy 
tanulmány szerint az összes beszélgetés mintegy kétharmada pletykát 
tartalmaz, és ahogy egy író összefoglalja: "Amiről az emberek beszélnek, az 
többnyire más emberek".40 

Számtalan társadalomban, legyen az primitív vagy modern, a pletyka 
általában hasonló módon működik. 41 A pletyka elengedhetetlen a hírnév 
kialakításához. Nicholas Emler pszichológus szerint: "A pletyka nem pusztán a 
hírnévre vonatkozó információkat terjeszti, hanem maga a folyamat, 
amelynek révén a hírnévről döntenek. A hírnév nem létezik másként, mint az 
emberek egymásról folytatott beszélgetéseiben. "42 A pletyka egy módja 
annak, hogy leleplezzék az emberek normasértéseit, és ez egy közösség 
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számára alapvető eszköz annak biztosításához, hogy normáit tiszteletben 
tartsák. 
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A pletyka segít az emberek hírnevének alakításában konfrontáció 
nélkül. Karen Brison an- thropológus megjegyzi, hogy mivel a pletyka 
gyakran az illető háta mögött zajlik, "a pletyka lehetővé teszi az emberek 
számára, hogy értékeljék szomszédjaikat és kritizálják a [normáktól való 
eltéréseket] anélkül, hogy figyelmeket kezdenének ki, és megsértenék a 
felszíni barátságot. "43 Más szóval a pletyka segíthet a normák 
érvényesítésében oly módon, hogy enyhíti a társadalmi feszültséget és a 
konfrontációt. 

Diane Zimmerman jogtudós szerint a pletyka sokat tanulhatunk a 
társadalomról és az emberi viselkedésről: "Azáltal, hogy a pletyka módot ad 
az embereknek arra, hogy olyan társadalmi csoportokról szerezzenek 
tudomást, amelyekhez nem tartoznak, növeli az intimitást és a közösség 
érzését a különböző egyének és csoportok között." Zim- merman szerint "a 
pletyka az információcsere alapvető formája, amely más életmódokról és 
attitűdökről tanít, és amelyen keresztül a közösségi értékek megváltoznak 
vagy megerősödnek. "44 Sokat tanulhatunk, ha lerántjuk a leplet, és 
belelátunk az emberek magánéletébe. 

Bizonyos esetekben egy személy titkainak felfedése segít bizonyos 
társadalmi normák megváltoztatásában. Egyes normák akkor is 
fennmaradnak, ha sokan az árnyékban megsértik őket. Ha ez a viselkedés 
reflektorfénybe kerül, a társadalom kénytelen lesz közvetlenebbül 
szembesülni ezzel a normával, és rájön, hogy milyen gyakran sértik meg. 
A társadalom képmutatása lelepleződik, és ez változásokat idézhet elő a 
normában. 45 

Bár a pletyka segíthet a hírnév formálásában, megismertethet 
bennünket mások életével, és ösztönözheti a normák fejlődését, van 
néhány egyéb tulajdonsága is, amely kevésbé pikáns. "Az emberek 
óvatlanok, amikor pletykálnak" - jegyzi meg Brison - "mert tudják, hogy nem 
kell felelősséget vállalniuk a szavaikért. Ez azt jelenti, hogy a pletyka 
könnyen terjed, és az igazságot eltorzítják. "46 Ahogy a filozófus Martin 
Heidegger megjegyezte, a pletyka "szélesebb körökben terjed, és 
tekintélyt parancsoló jelleget ölt. A dolgok azért vannak így, mert valaki azt 
mondja. Az üres fecsegés ebben a pletykálkodásban és a hír 
továbbadásában áll össze, egy olyan folyamatban, amelynek kezdeti 
alaptalansága a teljes alaptalanságig fokozódik. "47 Más szóval, a pletykával 
az a probléma, hogy megalapozatlan pletykákon alapul, és az emberek 
gyakran nem veszik a fáradságot, hogy megismerjék a teljes történetet. 
Heidegger számára a pletyka szuperfizális módja annak, hogy másokról 
információt szerezzenek. Nem tesz komoly kísérletet a másik ember 
megértésére, hanem gyakran marad félénk és gondatlan. Az emberek ritkán 
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használják a pletykát arra, hogy mások pszicho- logikai mélységeibe 
merüljenek, hanem inkább úgy fogyasztják, mint egyfajta zsíros gyorséttermi 
ételt. A pletyka finom csemege, gyakran különösebb tápérték nélkül. 
Természetesen tájékoztathat bennünket mások életéről, de a pletyka nagy 
része csupán csábít, anélkül, hogy tanítana. A pletyka ritkán tartalmaz egy 
adag tiszta igazságot; gyakran keveredik benne 
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figyelemmel. Patricia Meyer Spacks irodalomprofesszor élesen 
megjegyzi, hogy a pletyka "a hírnévvel játszik, igazságokat, 
féligazságokat és hazugságokat terjeszt mások tevékenységéről, néha pedig 
indítékairól és érzéseiről "48 . 

Bár a szociológusok gyakran rámutatnak, hogy a pletyka elengedhetetlen a 
társadalmi kontrollhoz, az emberek gyakran úgy pletykálnak, hogy az nem a 
társadalom javát szolgálja, hanem a saját önérdekeiket szolgálja. Brison 
szerint: "Amikor az emberek pletykálnak, kevésbé érdekli őket a társadalmi 
rend megőrzése, mint saját politikai szerencséjük előmozdítása és riválisaik 
rágalmazása. "49 A pletyka tehát fegyverként működhet mások 
megsebzésére anélkül, hogy jelentős hozzájárulást nyújtana a közösséghez. 

A pletyka a normák tekintetében két irányba hat - alááshatja a normákat, 
de meg is erősítheti azokat. "Egyrészt - jegyzi meg Rob- ert Post jogtudós - a 
pletyka azzal fenyeget, hogy felforgatja a közösségi normákat azáltal, hogy 
leleplezi a színfalak mögötti viselkedést, és feltárja a közösségi szereplők 
igényeit, hibáit, bűneit és botrányait". Másfelől a pletyka újból megerősíti a 
közösségi normákat azáltal, hogy társadalmi nyomást gyakorol azok 
érvényesítésére. "50 Paul Schwartz jogászprofesszor szerint az emberek 
normasértéseinek feltárása nem mindig változtatja meg hatékonyan a 
normákat. 51 Azoknak az embereknek a száma, akiknek a titkait felfedik, 
gyakran nem elégséges ahhoz, hogy kikényszerítse a normák változását. 
Talán ha egyszerre mindannyiunk életéről lehullna a lepel, a társadalom 
kollektíven elvethetne bizonyos normákat. A normák megváltoztatásának 
folyamata azonban bonyolult, és korántsem biztos, hogy a több pletyka a 
normák megváltozását fogja eredményezni. Azok, akik a nekik nem tetsző 
normák ellen próbálnak fellépni azáltal, hogy pletykálnak a normaszegőkről, 
ehelyett inkább növelhetik a normák elnyomó erejét anélkül, hogy sokat 
tennének azok felszámolásáért. A személyes titkok felfedése a kényszerítés, a 
zsarolás és a boszorkányüldözés légkörét teremtheti meg. 52 

Végső soron ambivalensek vagyunk a pletykákkal kapcsolatban. Néha a 
pletyka nagyon is jótékony, néha ártalmatlan, máskor viszont a pletyka 
nagyon is rosszindulatú. A pletyka ártalmaitól függetlenül ostobák lennénk, 
ha azt képzelnénk, hogy valaha is elhallgathatjuk a pajkos suttogását. Az 
értelmesebb kérdés nem az, hogy meg kell-e szüntetnünk a pletykát, hanem 
az, hogy hogyan kell irányítanunk, hogyan kell mérsékelnünk problémás 
hatásait. 

 

AMIKOR A KEVESEBB TÖBB 
 

Egyesek azzal érvelnek, hogy az emberekre vonatkozó több személyes 
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információ hozzáférhetősége jó dolog. Valóban, az információs korszak 
mantrája az, hogy "az információ- 
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máció szabad akar lenni", és hogy "a több információ mindig jobb". 
Információkra van szükségünk az emberekről, hogy ítéletet tudjunk 
mondani róluk. Richard Posner bíró és jogtudós úgy véli, hogy az 
emberek nem rejthetnek el hiteltelen tényeket magukról. Posner szerint: "A 
kíváncsiskodás lehetővé teszi, hogy pontosabb képet alkossunk egy 
barátunkról vagy kollégánkról, és a megszerzett tudás hasznos a vele való 
társadalmi vagy szakmai érintkezésben". Pos- ner azzal érvel, hogy az 
emberek gyakran saját hasznuk érdekében akarnak elrejteni magukról káros 
tényeket, ez a gyakorlat hasonló ahhoz, mint amikor egy kereskedő 
eltitkolja egy termék hibáit. 53 

Információkra van szükségünk az emberekről, hogy eldönthessük, 
megbízhatunk-e bennük. Biztonságunkat mások kezébe helyezzük. 
Másokra bízzuk a fizetésünket, a legmélyebb titkainkat és a gyermekeink 
gondozását. A bizalom megteremtése azonban manapság nehéz, mert sokan 
élnek nagy közösségekben, ahol a lakosság nagymértékben mobil. 54 
Szomszédaink gyakran idegenek. A magánélet akadályozza a bizalom 
kialakulását, mert a magánélet "megnehezíti mások hírnevének 
megismerését", és a hírnév ismerete előfeltétele annak, hogy megbízzunk 
az idegenekben. 55 

Bár az információs korszak hagyományos bölcsessége szerint a több 
információ jobb, mint a kevesebb, néha jobb, ha nem harapunk bele mások 
magánéletének keserű almájába. Sokan úgy vélik, hogy a másokról szóló 
magánéleti információk megismerése javítja a róluk alkotott képet, és 
növeli ítéleteink pontosságát. A több információ azonban nem feltétlenül 
vezet pontosabb ítéletalkotáshoz másokról. Sok esetben a magánjellegű 
információk nyilvánosságra hozatala olyan téves ítélethez vezethet, amely 
csak részleges ismereteken alapul valaki más helyzetéről. 

A kontextuson kívüli ítélkezés 

Posner bíró azt állítja, hogy az a személy, aki hiteltelen magáninformációkat 
titkol el, egyenértékű azzal, mintha egy kereskedő eltitkolná a termék 
hibáit. Az igazságot egy személyről azonban sokkal nehezebb 
megállapítani, mint az igazságot egy termékről vagy dologról. Az 
emberek sokkal összetettebbek, mint a termékek. Bizonyos információk 
ismerete inkább torzíthatja a másik személyről alkotott ítéletet, mintsem 
növelné annak pontosságát. 

Folyamatosan ítélkezünk mások felett, és ezt gyakran gyorsan kell 
megtennünk. Jeffrey Rosen jogászprofesszor okosan rámutat arra, hogy az 
emberek rövid ideig képesek figyelni, és valószínűleg nem ítélnek meg 
igazságosan másokat: "Amikor intim személyes információk olyan emberek 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

kis csoportja körében keringenek, akik jól ismernek minket, a jelentőségük 
személyiségünk más aspektusaival szemben mérlegelhető...". 
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és a karakter. Ezzel szemben, amikor az intim információkat kiszakítjuk 
eredeti kontextusukból, és idegenek előtt tárjuk fel, ki vagyunk téve 
annak, hogy a legkínosabb, és ezért legemlékezetesebb ízlésünk és 
preferenciáink alapján tévesen ítéljenek meg bennünket. "56. 

Az emberek gyakran részleges információk alapján ítélnek el másokat. 
Valóban, a szükség néha elhamarkodott ítéletet követel. Gyakran nincs 
elég időnk arra, hogy a teljes történetet megismerjük. Karel Capek cseh író 
"Az utolsó ítélet" című novellája ragadja meg legjobban a problémát. Egy 
elhunyt bűnöző egy isteni bíróság elé áll, hogy eldöntse, a mennybe vagy a 
pokolba kerül-e. A bíróság emberi bírákból áll. Isten a szokásos bírói 
szerep helyett a tanú. Isten tanúskodik a vádlott bűneiről, de elmagyarázza 
a vádlott viselkedésének okait, és kijelenti, hogy más körülmények között a 
vádlott becsületes polgár lett volna. Mindazonáltal a bírák a vádlottat a 
pokolra ítélik. Mielőtt szembesülne a sorsával, a vádlott megkérdezi, miért 
nem Isten döntött a sorsáról: "Mert én mindent tudok. Ha a bírák mindent 
tudnának, abszolút mindent, ők sem tudnának ítélkezni: mindent 
megértenének, és fájna a szívük. Hogyan is ítélhetnék meg téged? A bírák 
csak a bűneidről tudnak, de én mindent tudok rólad És ezért nem tudlak 
megítélni. "57 

A történet szépen illusztrálja az emberi és az isteni ítélet közötti 
különbséget. Az emberi ítélőképesség tökéletlen; a kontextusból kiragadott 
információtöredékek alapján ítélkezünk. Ha mindent tudnánk, talán 
nehezen tudnánk egyáltalán megítélni másokat. Mivel az emberi ítélkezés 
szükségszerűen hiányos és hiányos, alázattal kell hozzáállnunk. A 
másokról való tudásunk tele van hiányosságokkal. William Gass 
regényíró és esszéista az irodalomról írva megjegyzi: "A cselekmény 
szereplői többnyire üres konzervdobozok. Sokakat ismertem, akik orr vagy fej 
nélkül járták végig a történeteiket; másoknak egyáltalán nem volt testük, nem 
gyakoroltak semmilyen természetes funkciót, rendelkeztek néhány 
gondolattal, néhány érzelemmel, de nem volt pszichológiájuk, és látszólag a 
szükséges szervek nélkül szerelmeskedtek. "58 

Hasonlóképpen, a más emberekről való tudásunk gyakran "üres vászon". 
Sok mindent nem tudunk munkatársainkról, barátainkról, de még 
családtagjainkról sem. Amikor új információkat fedezünk fel az emberekről, 
akkor filleszthetjük a vásznat, de gyakran még így is csak részlegesen értjük 
meg őket. Könnyű elhamarkodottan következtetéseket levonni. Bár egy 
személyről több információ segíthet gazdagítani a személyről alkotott 
képünket, tévútra is vezethet bennünket, hiszen gyakran hiányzik a teljes 
történet. 
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A bonyolult én 

 
William James filozófus és a pszichológia úttörője megfigyelte, hogy az 
emberek gyakran különböző kontextusokban más-más oldalukat mutatják: 
"Sok fiatal, aki szülei és tanárai előtt eléggé szerény, a "kemény" fiatal 
barátai között káromkodik és kalózként henceg." Továbbá, magyarázta 
James, "nem úgy mutatjuk magunkat a gyermekeinknek, mint a 
klubtársainknak, a vásárlóinknak, mint az általunk alkalmazott 
munkásoknak, a saját urainknak és munkaadóinknak, mint a bizalmas 
barátainknak. Ebből következik, ami gyakorlatilag az ember több énre való 
felosztása".59 

Erving Goffman szociológus az énről hasonló fogalmat alkotott. 
Megjegyezte, hogy az életünket színészként éljük; sokféle szerepet játszunk, 
és sokféle maszkot viselünk. 60 A szülők például példaképként mutatják be 
magukat gyermekeiknek, és a társadalom teljesen helyénvalónak tartja, hogy 
a szülők ilyen idealizált módon jelenítik meg magukat. Minden szerep 
lehetővé teszi számunkra, hogy önmagunk különböző aspektusait mutassuk 
meg. Az emberek még olyan szerepeket is eljátszanak, amelyekben im- 
dülten szereposztottnak tűnnek, remélve, hogy belenőnek a szerepbe. Az 
ember addig játszik egy szerepet, amíg az meg nem változik, és közben 
átalakul. Az én mindig növekszik és fejlődik; nem fixál egy helyben. 

Számtalan pszichológiai tanulmány jelzi, hogy a nyilvánosság előtt 
egészen másképp viselkedünk, mint a magánéletben. 61 Ahogy Milan 
Kundera író megfigyelte: "Bármely ember, aki a nyilvános és az intim 
életben is ugyanolyan lenne, szörnyeteg lenne. Spontaneitás nélkül lenne a 
magánéletében, és felelősség nélkül a közéletében. "62 Nyilvános 
szerepeinkben gyakran igyekszünk megfelelni mások elvárásainak. 63 
Ápolgatjuk és öltöztetjük magunkat, mielőtt a nyilvánosság elé lépünk. 
Gyakran óvatosabbak vagyunk a viselkedésünkben, mert aggódunk az általunk 
keltett benyomások miatt. Magánszerepekben olyan aspektusainkat fejezzük ki, 
amelyek a nyilvános szerepekben gyakran nem megfelelőek. 64 Lazábbak 
és nyugodtabbak vagyunk. Ahogy Kundera megjegyzi: "A magánéletben az 
ember mindenfélét mond, szidalmazza a barátait, durva nyelvezetet használ, 
ostobán viselkedik, mocskos vicceket mesél, ismétli önmagát, megnevetteti a 
társaságot azzal, hogy felháborító beszéddel sokkolja, floatikus 
gondolatokat mond, amelyeket nyilvánosan soha nem vallana be, és így 
tovább. "65 

Van egy népszerű mítosz, miszerint a nyilvános én nem olyan hiteles, mint a 
magáné. Az emberek igazi arcát a magánéletben mutatják meg, amikor a 
színpadon kívül vannak. Az MTV The Real World című valóságshow-jának 
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szavaival élve, az emberek "abbahagyják az udvariaskodást, és elkezdenek 
valódiak lenni". De a magánéletet nem mindig tartották őszintébbnek. Hannah 
Arendt filozófus szerint az ókori görögök számára a nyilvános élet jobban 
reprezentálta a hiteles ént, mint a magánélet. 66 
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Sem a nyilvános, sem a privát én nem képviseli az "igazi" ént. Ehhez 
túlságosan bonyolultak vagyunk. A nyilvános és a magánéleti oldalunk 
csak dimenziók egy összetett, sokrétű személyiségben, amelyet a szerepek 
alakítanak, amelyeket játszunk. Személyiségünk különböző aspektusait 
különböző kapcsolatokban és kontextusokban fejezzük ki. Arnold Ludwig 
pszichiáterprofesszor lerombolja azt a mítoszt, hogy a magánéletben játszott 
énünk hitelesebb, mint a nyilvánosság előtt mutatott énünk: "Mindegyik én 
ugyanolyan valóságos az azt megélő személy számára, és ugyanúgy a 
természeti erők terméke, mint a másik. Mindaz, amit a valódi és a hamis én 
közötti különbségtétel jelent, értékítélet. "67 Ennek következtében a titkok 
feltárása nem feltétlenül mutatja meg, hogy ki az ember "valójában", vagy teszi 
lehetővé jellemének pontosabb megítélését. Ehelyett ezek a leleplezések 
gyakran megrázóak lehetnek, mivel az embereket abból a kontextusból 
mutatják ki, amelyben mások ismerhetik őket. 

A magánéleti tények felfedése egy személy megismerésekor még 
torzítóbb lehet. Goffman szerint az embereknek időre van szükségük a 
kapcsolatok kialakításához, mielőtt felfednék a titkokat. 68 Az azonnali őszinteség 
sokba kerülhet. Amikor először találkozunk valakivel, még nem sokat 
fektetünk bele az illetőbe. Még nem építettünk ki semmilyen baráti 
köteléket, vagy nem alakítottunk ki érzéseket az illető iránt. Így ha az illető 
magánéletének egy bizarrnak vagy kellemetlennek tűnő részletéről 
értesülünk, könnyen előfordulhat, hogy egyszerűen elsétálunk. De nem 
hagyjuk csak úgy ott azokat az embereket, akiket jól ismerünk. Ha idővel 
megismerkedünk egy személlyel, jobban fel tudjuk dolgozni az 
információkat, az egész embert látjuk, és a titkokat összefüggéseiben 
mérlegeljük. 69 

Az a tudat, hogy különböző szerepeket játszunk különböző 
kontextusokban, azt jelenti, hogy aktívan támogatnunk kell ezt a 
viselkedést a magánélet védelmével? Ki bízik azokban az emberekben, akik 
túlságosan kaméleonszerűek, és minden helyzetben radikálisan 
megváltoztatják személyiségüket? Bár a túl sok disszonancia gondot okozhat, 
Arnold Ludwig azzal érvel, hogy "amikor különböző szerepeket játszunk, 
nem feltétlenül vagyunk művészi vagy hamisak. Ezek a szerepek lehetővé 
teszik, hogy önmagad különböző aspektusait hangsúlyozd. "70 A társadalom 
elfogadta azt a tényt, hogy a nyilvános és a magánéleti én között disszonancia 
van. Az emberek például nemcsak elfogadják a fehér hazugságok 
elmondását, hanem sokszor még szükségesnek is tartják azokat. Ahogy 
Thomas Nagel filozófus megjegyzi: "A simulékonyan fizető nyilvános 
felszín egyik figyelemre méltó hatása az, hogy megvéd a lelepleződés 
érzésétől anélkül, hogy bármilyen módon tisztességtelen vagy 
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megtévesztő lenne, ahogyan a ruházat sem fedi el azt a tényt, hogy alatta 
meztelen az ember. "71. 

Nagel megfigyelése egy kulcsfontosságú pontra utal - a társadalom 
felismeri és elfogadja azt a tényt, hogy a nyilvános én egy részben fizikai 
konstrukció. A nyilvános én a társadalmi normák szerint épül fel, amelyek 
arról szólnak, hogy mit illik nyilvánosan megmutatni. Az emberek akár 
kellemetlenül is érezhetik magukat, ha mások "túlságosan is 
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sok információt" magukról. Röviden, a társadalom elvárja, hogy a nyilvános 
énünk jobban elzárkózzon, mint a privát énünk. 

 
A baj az irracionális - és racionális - 

ítélkezéssel 

Amellett, hogy az emberek részinformációk alapján ítélkeznek, hajlamosak 
irracionális ítéleteket is hozni. Bizonyos tulajdonságok és állapotok nagy 
megbélyegzést hordoznak, ami gyakran helytelen feltételezések és hibás 
ismeretek eredménye. Goffman szerint a stigma "olyan tulajdonság, amely 
mélyen diszkreditáló". Bizonyos stigmatikus tények egy személyről 
például a függőség, az alkoholizmus, az öngyilkossági kísérletek, a 
mentális zavarok, a munkanélküliség és az analfabetizmus. A stigmával 
rendelkező embereket a társadalom gyakran elkerüli vagy nem fogadja el 
teljes mértékben. A stigma átterjedhet a családtagokra is, például amikor egy 
gyermek úgy érzi, hogy a szülő bűnözői múltja miatt megbélyegzik. 72 

Az emberek azért védik bizonyos titkaikat, mert a nyilvánosságra hozatal 
sztereotípiákhoz és diszkriminációhoz vezethet velük és családjukkal 
szemben. A történelem nagy részében elterjedt volt az a hiedelem, hogy azok 
az emberek, akik bizonyos betegségeket kaptak el, ezt a jellemük miatt tették. 
Még az oktatásnak is nehézséget okoz a megbélyegzés megtisztítása. Az 
emberek régebben úgy hitték, hogy a kolera nevű betegséget a bűn okozta. 
Később kiderült, hogy a kolera oka a rossz higiéniai körülményekben 
keresendő. De még e felfedezés után is, az 1866-os kolerajárvány idején az 
emberek még mindig ragaszkodtak ahhoz a hithez, hogy a betegség "a 
bűnösök csapása". A nem fertőző betegségekben, például a rákban 
szenvedő emberek még mindig elkerülték magukat a barátok és a 
családtagok elől. Susan Sontag azt állítja: "Semmi sem büntetőbb, mint a 
betegségnek könnyebb értelmet adni - ez a jelentés pedig mindig erkölcsös. 
Bármilyen fontos betegség, amelynek ok-okozati összefüggései homályosak, és 
amelynek kezelése hatástalan, hajlamos elárasztani a jelentéssel. Először is, a 
legmélyebb rettegés tárgyait (romlás, romlás, szennyezés, anómia, gyengeség) 
azonosítják a betegséggel. A betegség maga válik metaforává. "73 

Továbbá, az emberek bizonyos betegségekről való tájékoztatása 
feltételezéseket szül. Ha valakiről kiderül, hogy AIDS-es, az gyakran olyan 
feltételezésekhez vezet, hogy az illető drogfogyasztást, promiszkuitást vagy 
homoszexuális szexet folytatott. 74 

Számos felmérésből kiderül, hogy sok munkáltató tévesen ítéli meg a rák 
hatásait és kezelését, és a rákos betegek ötször gyakrabban veszítik el 
állásukat, mint a nem rákos munkavállalók. 75 Irracionális ítéletek a 
történelem során mindig is léteztek és léteznek. Még a magas költségek 
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ellenére is a munkaadók továbbra is folytatják a faji és egyéb 
diszkriminációs formákat. A piaci nyomás nem mindig képes korrigálni az 
erősen ragaszkodó meggyőződéseket vagy a tudatalatti előítéleteket. 76 
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Nem minden, az emberek személyes adatai alapján hozott ítélet azonban 
irracionális. Tegyük fel, hogy egy személynek genetikai hajlama van a rák 
kialakulására. Egy munkáltató racionálisan dönthet úgy, hogy nem veszi fel 
ezt a személyt, és helyette egy másik, hasonló adottságokkal rendelkező 
személyt választ. A munkáltató azzal érvelhet, hogy ha a rákos 
megbetegedés kockázatának kitett személynél valóban kialakulna a 
betegség, akkor sok munkanapot kellene kihagynia. De még ha racionális is, 
hogy egy munkáltató genetikai betegség miatt megtagadja egy 
munkavállaló felvételét, a társadalomnak nem feltétlenül kellene elnéznie 
ezt a döntést. És a genetikai adatokon túl sok olyan információ van - például 
a munkavállaló munkaidőn kívüli tevékenységei -, amelyekhez a 
társadalom szerint a munkáltatóknak nem lenne joguk, még akkor sem, ha 
azok a munkavégzés szempontjából relevánsak. 77 

Szabadság a társadalom elnyomó tekintetétől 

1996-ban Jennifer Ringley, egy húszéves diáklány webkamerát helyezett 
el kollégiumi szobájában, hogy az interneten keresztül folyamatosan videót 
sugározzon az életéről a JenniCam nevű weboldalon. A kamera állandóan 
bekapcsolva volt, és meztelenül, maszturbálva és szex közben rögzítette 
őt. Legtöbbször a mun- dán, például az írást, olvasást vagy a napi 
házimunkát rögzítette. Az alatt az idő alatt, amíg a JenniCam futott, 
botrány tört ki, amikor Jennifer lefeküdt a barátnője fiatalemberével. A 
barátja a JenniCam nézéséből szerzett tudomást erről. Jennifer weboldala 
hatalmas népszerűségre tett szert, egy ponton naponta több mint egymillió 
látogatót fogadott. A mainstream média is elkezdett figyelni rá, és eljutott 
David Letterman műsorába is. Ringley szerint: "Nem azért tartom életben 
a Jennicam-et, mert azt akarom vagy azt akarom, hogy nézzenek, hanem 
mert egyszerűen nem bánom, hogy néznek. "78 A JenniCam Jennifer 
otthonába költözött, amikor otthagyta az egyetemet. Hét éven keresztül 
tartotta fenn, officiálisan 2004 elején fejezte be. 

Lefogadom, hogy a legtöbben nem szeretnének úgy élni, mint Jennifer 
Ringley. Kevés ember tud úgy élni a kamera előtt, mint Jennifer, anélkül, 
hogy gátlásosnak és öntudatosnak érezné magát mindenben, amit tesz. A 
magánélet teret ad az embereknek, hogy megszabaduljanak a társadalom 
vizsgálódásától. Alan Westin szociológus megjegyzi, hogy a magánélet védi a 
"társadalmi normák kisebb mértékű be nem tartását".79 Sok normát 
rendszeresen megszegnek, és a magánélet lehetővé teszi a társadalom 
számára, hogy figyelmen kívül hagyja ezeket az apró szabálysértéseket. A 
magánélet védelme gyakran azt jelenti, hogy lehetővé tesszük az emberek 
számára a társadalmi normák megsértését anélkül, hogy elkapnánk vagy 
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megbüntetnénk őket, anélkül, hogy a vétkeik a hírnevükre is kihatnának. 
Amitai Etzioni szociológus a magánéletet egy olyan "birodalomnak" tekinti, 
ahol az emberek "törvényesen cselekedhetnek anélkül, hogy másokkal 
szemben felfednék és elszámoltatnák őket".80 
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Miért akarjuk megengedni, hogy az emberek magánéletben vétkezzenek, és 
megússzák? Miért akarunk olyan helyzeteket teremteni, ahol az emberek 
nem felelősek tetteikért? Egyesek úgy tekintenek a magánéletre, mint az 
egyén védelmére a társadalom kárára. Fred Cate jogászprofesszor szerint "a 
magánéletet antiszociális konstrukciónak tekinthetjük. Elismeri az egyén 
azon jogát, hogy bárki mással szemben meghatározza, mit fed fel magáról. 
"81 A pri- vaciát azonban nem úgy kell felfogni, mint valami olyasmit, ami 
keresztbe tesz a társadalmi normáknak. Robert Post megjegyzi, hogy a 
magánélet a "civilizációs szabályokat" védi, amelyek a közösség életét 
alakítják. 82 Vannak társadalmi normáink az egymás iránti tiszteletről, és 
ezekből a normákból ered a magánélet. 83 A magánszféra tehát nem 
csupán azt teszi lehetővé, hogy az emberek flelépjenek a normák alól; a 
magánszféra maga is egy sor norma arról, hogy mennyire szabad 
beavatkoznunk egymás életébe. Ahogyan udvariatlanság másoknak 
nekimenni vagy az ő terüket zsúfolni, úgy udvariatlanság az is, ha behatolunk 
a magánügyeikbe. Ahogy Peter Gay történész megjegyzi, a magánélet 
tiszteletben tartása mások számára "a sajátunkkal ellentétes eszméket és 
eszményeket valló emberek tiszteletben tartásának képességét, röviden: a 
szabadelvűséget" jelenti.84 Lehet, hogy nem tetszik nekünk, amit egyes 
emberek a magánéletükben tesznek, de tiszteletben tartjuk a szabad 
akaratukat, hogy ezt tegyék, amíg ez a nyilvánosságtól távol marad. A 
mások által rólunk alkotott túl sok ítélet nyomasztó mértékű társadalmi 
kontrollhoz vezethet. Arnold Modell pszichiáter megjegyzi, hogy sok 
ember számára a privát tér akár a "pszichés túlélés" központi eleme is 
lehet.85 A legtöbben vágyunk egy olyan korlátozott területre, ahol 
megmenekülhetünk mások ítélkezésétől, ami egyébként fullasztóvá válhat. 

Még ha az emberek nem is sértik meg a normákat vagy nem követnek el 
deviáns viselkedést, akkor is vágyhatnak a magánéletükre. Az emberek még 
a mindennapi tevékenységeikhez is szeretnének magánéletet. Magánélet 
nélkül az emberek minden cselekedetük során jelentős bizonytalanságot 
élhetnek át, állandóan azon gondolkodva, hogy mások hogyan 
értelmezhetik tetteiket. Az ártatlan viselkedés gyanúsnak tűnhet a 
kontextusból kiragadva. 

A második esélyek földje 

Egy másik ok, amiért az embereknek képesnek kell lenniük arra, hogy 
elrejtsék a magánjellegű információkat, az az, hogy lehetővé tegye számukra 
a múltbeli hibákból és helytelen viselkedésből való kilábalást. 
Legtöbbünknek vannak szégyenteljes pillanatok a múltunkban. Sok olyan 
dolgot tettünk, amit talán megbántunk. Gyermekkorunkban talán nagy 
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éretlenséggel cselekedtünk, kegyetlenek voltunk másokkal, vagy olyan 
dolgokat tettünk, amelyek miatt szégyenkeznünk kellett. Van értéke 
annak, ha az egyéneknek lehetőséget adunk arra, hogy ezeket a múltbéli 
indiszkréciókat elrejtsék a csontvázszekrényükben. 

Amerika a "második esélyek földje", tartja a mondás. Ahogy Lawrence 
Friedman jogtörténész fogalmaz: "Az amerikai társadalom a jogorvoslatok 
társadalma, és az is volt. 
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rendkívüli mobilitás, a szó minden értelmében: társadalmi, gazdasági és 
földrajzi értelemben. A mobilitás szabadságot jelentett; a mobilitás amerikai 
érték volt. A tízéves emberek egyik helyről a másikra költöztek; úgy 
vetkőztek le egy régi életet, mint a kígyó a bőrét. Új életet és új identitást 
vettek fel. Rongyosból gazdaggá váltak, faházból a Fehér Házba 
költöztek. Az amerikai kultúra és jog óriási hangsúlyt fektetett a második 
esélyekre. "86 

Életünk során növekszünk és változunk. John Dewey filozófus szerint 
az egyén nem "valami teljes, tökéletes, fizetett, egy átfogó forma lenyomata 
által egyesített részek szervezett egésze", hanem "valami mozgó, változó, 
diszkrét és mindenekelőtt kezdeményező, nem pedig fiatal".87 Az ember a 
bölcsőtől a holttestig tartó életfolyamat. Minden adott pillanatban csak egy 
pillanatfelvételt látunk, ennek az egész életen át tartó folyamatnak egy 
szeletét. Ahogy a drámaíró és író Friedrich Dürrenmatt ékesszólóan írta: 
"Amit az ember általában önmagának nevezett, az csupán a múltban összegyűlt 
összes én gyűjtőfogalma volt, egy nagy halom én, amely folyamatosan 
növekszik a jövőből a jelenbe sodródó ének folyamatos esője alatt, a 
tapasztalatok és emlékek foszlányainak halmaza, amely egy 
levélhalomhoz hasonlítható, amely egyre magasabbra és magasabbra nő a 
lehulló levelek folyamatos sodrása alatt. "88 A levélhalom a múltban 
összegyűlt összes én. 

A nyilvánosságra hozatal elleni védelem teret enged a változásra, 
önmagunk és jövőnk definiálására anélkül, hogy "a rögzített múlt foglyává 
válnánk".89 A társadalom hajlamos az embereket túlságosan szorosan a 
múlthoz kötni, és az embereket bizonyos szerepekbe tipizálni. Az emberi 
személyiség dinamikus, de ennek a ténynek a teljes következményeit 
elfogadni nehéz lehet. 

Az emberek azonban számos esetben fontosnak tartják, hogy tudjanak 
mások zaklatott múltjáról. Az emberek például nem akarják 
megkockáztatni, hogy megbízzanak egy olyan személyben, akinek 
bűnözői múltja van, mivel a visszaesési arány igen magas, sok volt elítélt 
követ el újra bűncselekményt. 90 A társadalom azonban profitál abból, ha az 
emberek rehabilitálhatják magukat, és új, produktívabb életet kezdhetnek. 
Ebben az országban régóta elkötelezettek vagyunk a rehabilitációs lehetőségek 
biztosítása mellett. Valójában az ország gyarmati telepesei közül néhányan 
elítélt bűnözők voltak, akiket bűneik miatt szállítottak ide. 91 A legtöbb 
államban van olyan törvény, amely törli a fiatalkorúak bűnügyi 
nyilvántartását, amikor a fiatalkorú eléri a felnőttkort. 92 Ahogy egy bíróság 
megjegyezte, "a fiatalkori büntetlen előélet egy életre szóló hátrányt 
jelenthet, mivel megbélyegzést hordoz".93 Büntetőjogi rendszerünk gyakori 
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és kiterjedt rehabilitációs erőfeszítéseket tesz, mint például a börtönoktatási 
programok és a kiképzőtáborok. Mérlegelnünk kell a rehabilitáció értékét 
az információ nyilvánosságra hozatalának értékével szemben. 
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PLETYKA AKKOR, PLETYKA MOST 
 

Régebben a pletykák a színfalak mögött zajlottak; a pletykák a színfalak 
mögött zajlottak és lokalizáltak. Sally Engle Merry an- thropológus 
megjegyzi: "A pletyka flourishes a szoros, erősen összekapcsolt társadalmi 
hálózatokban, de elsorvad a laza, kapcsolat nélküli hálózatokban. "94 A 
blogoszféra megjelenése előtt Jessica Cutler pletykái a Roberttel szerzett 
szexuális élményeiről valószínűleg szűk baráti körén belül maradtak 
volna. Ma azonban az emberek magánéletének részletei egyre inkább az 
internetre vándorolnak. Jessica blogját több százezer ember olvasta - talán 
milliók. Az emberek egyre nehezebben tudnak elmenekülni a múltjuk elől. 
Például a Slut! Growing Up Fe- male with a Bad Reputation című 
könyvében Leora Tanenbaum elmeséli, hogy a középiskolában "ribancnak" 
bélyegezték, és emiatt súlyos érzelmi károkat szenvedett. A főiskolán sikerült 
elmenekülnie: "Kivágtam az élményt az emlékezetemből, amikor elmentem a 
főiskolára, ahol senki sem tudott róla". "Míg egy lány szinte azonnal "ribanc" 
hírnévre tehet szert egyetlen jól elhelyezett pletyka hatására" - jegyzi meg 
Tanenbaum -, "hónapokba, ha nem évekbe telik, mire a hírnév elpárolog, 
ha egyáltalán elpárolog. "95 Az internet segítségével azonban a rossz 
hírnév elől menekülni lehetetlen. Ráadásul a hagyományos pletyka egy 
kontextusban zajlik, olyan emberek között, akik ismerik azt a személyt, 
akiről pletykálnak. Az internet azonban kiiktatja ezt a kontextust, és ez még 
károsabbá teheti a pletykát. 

Az internet átalakítja a pletyka természetét és hatásait. A pletyka 
állandóbbá és szélesebb körben elterjedtebbé válik, de kevésbé válogat a 
hallgatóság jóváhagyásában. Tegyük fel például, hogy John és Jane Doe 
házaspár. John Doe-nak viszonya van egy másik nővel. Ha Jane Doe 
testvére elmondaná neki a viszonyt, sokan úgy gondolnák, hogy a testvér 
megfelelően cselekedett. Ahogy Anita Allen jogászprofesszor megjegyzi, az 
emberek a magánéletükben is felelősek másoknak. 96 Sokan úgy gondoljuk, 
hogy Jane-nek tudnia kellene John viszonyáról. De ettől még nem lesz 
elfogadható, hogy John viszonyáról írjon a blogjában. A közönség számít. Az 
információ Jane-t érinti, de nem az egész világot. Egy másik szempont a 
közzététel célja. A rosszindulatból, mások megszégyenítésére vagy 
egyszerűen csak szórakoztatás céljából tett közléseket nem szabad ugyanúgy 
kezelni, mint a nevelés vagy tájékoztatás céljából tett közléseket. Amikor 
eldöntjük, hogy a pletyka jó-e vagy sem, meg kell vizsgálnunk, hogy ki, mit 
és miért tesz. Meg kell kérdeznünk: Ki teszi a nyilvánosságra hozatalt? A 
megfelelő közönségnek szól-e a közzététel? A közzététel mögött álló cél 
olyan, amit bátorítanunk vagy elriasztanunk kell? Az internetes pletykákkal 
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Úgy vélem, hogy feltétlenül tennünk kell valamit a hagyományos 
pletykák és az internet technológiája közötti házasságban rejlő 
fejlemények kezelése érdekében. De mit? Hogyan védjük meg a magánéletet 
egy olyan világban, ahol az információ egyre szabadabban terjed, ahol bárki 
bármit közzétehet egy világméretű közönség számára? Ezt a kérdést később 
vizsgálom meg. Először azonban térjünk rá a megszégyenítés gyakorlatára - 
amely a pletykához hasonlóan a digitális korban új és aggasztó dimenziókat 
öltött. 
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4. fejezet A 

megszégyenítés és a 

digitális skarlát betű 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laurának sietve kellett megírnia egy ötoldalas egyetemi dolgozatot a 
hinduizmusról. Kevés munkája volt, és semmit sem tudott a témáról. 
Ezért úgy döntött, hogy csalni fog. Küldött egy azonnali üzenetet 
Nate Kushnernek, aki az AOL-lal kötött online profiljában a 
hinduizmust tüntette fel. Pénzt ajánlott neki, ha rövid határidővel 
megírja neki a dolgozatát. Nate megdöbbent azon, amire Laura 
készül, ezért kieszelt egy tervet. Beleegyezett, hogy megírja a 
dolgozatát, de olyan buta hibákkal és másolt részekkel töltötte 
meg, amelyeket könnyen meg lehetett találni az interneten keresve. 
Kushnernek volt egy blogja is, és a tervéről írt egy bejegyzést a 
következő címmel: "Laura [vezetéknév] egy plágiummásoló" 
címmel. "1 Kushner a diákot a valódi nevén szólította, és 
megemlítette a főiskolát is, ahová járt. Terve szerint, amint a lány 
leadja a dolgozatot, e-mailben elküldi neki és a főiskola 
dékánjának is a blogbejegyzésére mutató linket. 

Arra azonban nem számított, hogy a blogbejegyzése jelentős 
figyelmet kezdett kapni. Más bloggerek elkezdtek hivatkozni 
Kushner blogbejegyzésére. Több százan írtak hozzá 
kommenteket. Néhányan kritizálták Kushnert, hogy túl keményen 
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terv. "Alig várom, hogy lássam, hogy ez a csaj megkapja a büntetését" - 
nyilatkozta vidáman az egyik kommentelő. "Ha elköveti a bűnt, leül" - írta 
egy másik: "Teljesen megkap mindent, amit megérdemel". 

A Pharyngula blog biológiaprofesszora, PZ Myers megjegyezte: "Egy diák 
azonnali üzenetküldőn keresztül kért egy házi dolgozatot, és többet kapott, 
mint amire számított. Mint például a nevét egy weblapon, és az információt 
továbbították az egyeteme elnökének. Nekem tetszik. Ez egy remek kis 
méregpirula, hogy a diákok még jobban ódzkodjanak az ilyesmivel való 
próbálkozástól. "2 

Egy következő bejegyzésben Kushner azt írta: 

Istenem, őszintén szólva fogalmam sem volt róla, hogy ez az egész internetre 
kiterjedő dolog lesz. A képzeletem azt súgta, hogy ez egy vicces történet lehet, 
ami köztem, az iskolája és néhány tucat barátom között marad, akik látogatják 
ezt az oldalt. 

Az emberek elkezdték hívogatni Laura iskoláját és otthonát. Egy későbbi 
bejegyzésben, amelynek címe "A saga véget ért", Kushner azt írta: 

Először is, mindenki, ez egy felszólítás, hogy ne hívják tovább Laurát és ne hívják 
tovább az egyetemét. Most már mindenki tudja. 

Egy másnapi bejegyzésében Kushner azt írta: 

Rendben, itt a vége, emberek. Készüljetek fel a csalódásra, mert ki fogjátok 
tapasztalni, hogy hol nem mutattam nektek vért, amikor akartátok. 

Ismételjük meg. Senki ne hívja fel Laurát vagy az iskoláját többé. Most már 
mindenki tudja. . . .  

Szeretném, ha ennek vége lenne. . . .  
Úgy gondoltam, hogy megizzaszthatom (ahogy azt gyakorlatilag azóta 

terveztem, hogy az újság kérése az ölembe hullott), ha elküldöm neki az eredeti 
történet linkjét valamikor szerdán, miután leadta az újságot.... . .  

Így lett hétfő, és ahelyett, hogy befejeztem volna a kedves csínytevésemet, amit 
két-három tucatnyi igazi barátommal akartam megosztani, szembesültem azzal, 
hogy ti mindannyian vért kerestek. Nem akartam vért. Amit akartam, az irónia 
volt. 

Laura felhívta Kushnert, és könyörgött neki, hogy vegye le a posztot. 
Laura édesanyja is közbelépett, és könyörgött neki, hogy vegye le Laura 
nevét az internetről. Kushner a beszélgetésről írt a posztjában: "Még 
háromszor elmagyaráztam, hogy nem tudom kitörölni őt az egész 
internetről, és hogy mindenki tudja". Kushner azonban beleegyezett, hogy 
szerkeszti a bejegyzéseit, és egy fizikai vezetéknévvel helyettesíti Laurát. 

Igaz a történet, vagy csak egy átverés? Az egyik diffikáció az információkkal 
kapcsolatban a 
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Internet az, hogy nehéz tudni, mennyire igaz ez valójában. Ha a CNN 
lehozná a történetet, bíznánk abban, hogy a tényeket ellenőrizték és 
ellenőrizték; elhinnénk, hogy a CNN nem szándékosan gyártja a 
történetet. Biztosak lennénk abban, hogy ha a CNN története bármilyen 
módon téves lenne, a CNN-nek hírneve sérülne. A riporterek talán meg is 
vörösödnének. Visszavonásokra és helyreigazításokra kerülne sor. De 
Kushner amatőr. Nem profi újságíró. Nincsenek tényellenőrzői. Nem sok 
újságírói hírnév forog kockán. Lehet, hogy csak szórakozásból találta ki ezt 
az egész forgatókönyvet. Vagy lehet, hogy igazat mond. Csak nem 
tudhatjuk biztosan. 

Akár igaz, akár nem, ez az eset jól mutatja, milyen gyorsan terjed az 
információ az interneten. Kushner blogbejegyzései néhány óra alatt nagy 
közönséget vonzottak. Számos blogger linkelt rá, és az internet fényes 
reflektorfénye egy rövid időre áttevődött Kushner blogjára. Kushnert 
láthatóan nagyon meglepte a hirtelen jött érdeklődés. Azt hitte, hogy csak 
néhány barátja szórakoztatására ír. És miután a történet bejárta az 
internetet, Kushner képtelen volt visszatömni a palackba. A bejegyzései 
jelzik, milyen gyorsan kicsúszott az irányítása alól. Amikor valaki 
információt tesz fel az internetre, az könnyen Frankenstein szörnyéhez 
hasonlóvá válhat, amely uralma alá hajtja gazdáját. 

Ez az eset is mutatja az interneten keresztül történő megszégyenítés 
egyre növekvő jelenségét. A megszégyenítés nem újdonság - évszázadok 
óta csináljuk. Az internetes megszégyenítés azonban állandó feljegyzést 
hoz létre egy személy vétkeiről. És ezt amatőr, önjelölt oknyomozók 
végzik, gyakran anélkül, hogy a célszemélynek esélyt adnának az 
önvédelemre. Ezután sokan mások is csatlakoznak, hogy segítsenek 
megszégyeníteni az áldozatot, létrehozva a csőcselék 
igazságszolgáltatásának kibertérbeli megfelelőjét. Emlékezzünk csak a 
kutyakakilány esetére, amely klasszikus példája az internetnek az egyén 
megszégyenítésére gyakorolt mélységes hatalmának. Mik az erényei és a 
bűnei annak, ha az internetet mások megszégyenítésére használjuk? Mit 
kellene tenni az internetes megszégyenítés ellen, ha kellene egyáltalán 
tenni valamit? 

 

CYBERCOPS 
 

Peoria egy valamivel több mint százezer lakosú város Illinois államban. 
Gyakran használják a mainstream Amerika szimbólumaként. A "Hogyan fog 
ez Peoriában játszani?" kérdés az amerikai átlagpolgár reakciójának 
felmérésére szolgáló képlet lett. Így talán Peoria belépése a szégyenjátékba 
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különösen jelentős. Az önkormányzat szégyenkező kampányokba kezdett 
azon ingatlantulajdonosok számára, akiknek romos ingatlanjaik voltak. 
Hamarosan a lakosok is beszálltak a 
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szégyenletes üzlet. Az egyik új weboldal, a Peoria Crack House névtelen 
alkotói megpróbálják nyilvánosan megszégyeníteni azokat az embereket, 
akiket azzal gyanúsítanak, hogy drogbarlangok tulajdonosai. 3 Egy 
mintaposzt tartalmazza az ingatlan címét, a tulajdonos nevét és egy képet a 
tulajdonos rokonáról, aki volt elítélt volt. A poszt a tulajdonosnak címzett 
levél formájában íródott: 

Kedves Angela [vezetéknév]: 
Nem vesződöm azzal, hogy bemutatkozzam, de ez csak így fair, tekintve, 

hogy te sem törődtél a bemutatkozással, amikor beköltöztél a környékre, és 
elkezdted újra bevezetni a getto [sic] öltözékbe öltözött fiatal gengsztereknek, akik 
a kábítószeres tevékenységüket végzik. . . .  

Ironikus, hogy valaki, aki elég okos volt ahhoz, hogy 61.000,00 dolláros 
kölcsönt kapjon a GSF Mortgage Corp-tól, túl hülye ahhoz, hogy rájöjjön, hogy 
egy olyan környéken, ahol... 
a legtöbb ház legalább kétszer annyit ér, mint az Öné, a szomszédai nem fogják 
eltűrni azt a fajta illegális, vagyontalanító szarságot, amellyel az Ön 
ingatlanának lakói azt hiszik, hogy részt vehetnek. 

És itt van, amit már tudunk rólad, Angela [vezetéknév]: 
1. Régebben a Keleti Blöffön éltél, egy olyan házban, amelyet egy PHA 

affiliated Not for Profit Corporation támogatott, ahol nyilvánvalóan szerettél 
fenyegetni és intimitást... 
randevúzzon a szomszédokkal, ha szabadon engedi a rottweilert; 

2. Volt egy gyermeke is ezen a címen, Jamar [vezetéknév], aki szeretett [sic] 
szabadon szaladgálni éjszaka, kijárási tilalom után. 

3. Tavaly költöztél a [cím]-re, majd összeházasodtál egy Christopher 
[vezetéknév] nevű férfival, amikor 2005 januárjában feltételesen szabadlábra 
helyezték az Illinois-i Büntetés-végrehajtási Intézetből. 

 
A bejegyzés Angela további személyes részleteivel folytatódik. 4 A 
blogger még aznap egy későbbi bejegyzésben azt írta: 

A feltételes szabadlábra helyezéssel kapcsolatban álltunk, és tájékoztattuk a blogon 
található információkról. A felügyelőtisztek azonnal lepték el a házat, letartóztatták 
és tesztelték [vezetéknév] urat, akinél a vizsgálat pozitív eredményt mutatott 
illegális kábítószerre. A kihallgatás során Mr. [vezetéknév] beismerte, hogy a 
ház mögötti fészerben cracket szívott. Azt állította, hogy a házban nem szívta 
el, mert nem akarta megbántani a nőjét. 

De most három fiatal gengszter . lóg le a tornácról. 
Fogadjunk, hogy Angela még az év vége előtt elveszíti a házát! 

 
A Peoria Crack House a szomszédságban elkövetett bűnözés és az 

elszegényedés felszámolásának polgári módjaként állítja be magát. 
Legalábbis a blog leírása alapján az eseményeknek szerepe volt abban, 
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rect? És mi van, ha ez ahhoz vezet, hogy a környéken mások is 
megpróbálják a saját kezükbe venni a törvényt? 

 
A New York-i metró villogó 

2005 augusztusának egyik forró napján egy huszonkét éves nő utazott a 
New York-i metróban. Egy férfi, aki a közelben ült a vonaton, lehúzta a 

nadrágját, felfedte magát, és maszturbálni kezdett. A fiatal nő azonban 
készen állt arra, hogy visszavágjon. A mobiltelefonja kamerájával 

lefotózta a férfit, és feltette az internetre. A fotót több mint negyven-
filcezer ember nézte meg. "Hátborzongatónak éreztem magam miatta" - 

mondta a nő. "Szégyent akarok hozni rá. "5 A New York Daily News 
újranyomta a fényképet a címlapján, később pedig vezércikket közölt, 
amelyben ez állt: "A képen látható perverz sokkal inkább hasonlít egy 

átlagpolgárra, mint a mítoszok flasherére. A különbség az, hogy a 
kibernetizálás előtti korszakban semmi sem tudott olyan szégyent generálni, 

mint amilyet [a nő] oly jogosan kiváltott, amikor a fotót feltette az 
internetre. "6 Röviddel ezután a férfit letartóztatták. Egy negyvenhárom éves 

férfi volt, akinek volt egy 
étterem New Yorkban. 7 

 
A mobiltelefon tolvaj 

2005 augusztusában John drága Sprint mobiltelefonját ellopták az 
autójából. A Sprint biztosít egy weboldalt, ahová az emberek feltölthetik a 
mobiltelefon kamerájával készített fényképeket, így John felment az 
oldalra, és látta, hogy valaki közel negyven fényképet és videót készített. 
Ezek többnyire egy fiatal férfit ábrázoltak, aki vagy egyedül, vagy a 
barátnőjével és családtagjaival jelent meg. 8 

John dühös volt. Üzenetet küldött a férfinak, aki nyilvánvalóan elvette 
a telefonját: "Szeretsz mobiltelefont lopni, és arra használni, hogy képeket 
készíts magadról és videókat készíts. . . . HA! találd ki, mi van haver . 
...nálam van minden kép, amit csináltál, és a videók is. Az arcodról készült 
képekkel fogom teleírni a várost." A Danny nevű fiatalember felháborodott 
választ küldött, de közben óvatlanul felfedte a teljes nevét. John az 
információkat és a fotókat egy elektronikus hirdetőtáblára tette fel - egy 
olyan weboldalra, ahol a felhasználók online vitákat folytathatnak. Az 
információt a rendőrségnek is eljuttatta. 9 

A honlapon kitörtek a kommentek. Egy személy kijelentette: "Remélem, 
hogy az a bolond, aki elvitte a kamerát, megkapja, amit megérdemel." Egy 
másik felhördült: "Ezt abszolút imádom! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !" Még egy 
másik felhorkant: "Hahah! Ez úgy terjed az interneten, mint a vad fire!" Egy 
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kommentelő keresést végzett Danny neve alatt, és felsorolta az 
eredményeket, amelyek között hat ember címe szerepelt Danny teljes 
nevével. A világ minden tájáról özönlöttek a hozzászólások. 
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"Most már Németországban is híres" - írta valaki - "mert egy ismert német 
fórum feltette a linket és a történetet. "10. 

Kevin Poulsen, a Wired magazin riportere írt egy cikket az esetről. 
Kapcsolatba lépett Dannyvel, és megtudta, hogy tizenhat éves. Danny fiatal 
kora miatt Poulsen "úgy döntött, hogy nem közli a nevét "11. 

Amikor John megtudta, hogy Danny kiskorú, megbánta, hogy a 
képeket és a nevét feltette az internetre. Most a kommentelők újra 
feltették Danny nevét és fényképét az interneten. John eltávolította, amit 
közzétett, és azt írta: 

A képeket a kiskorúak magánéletének védelme érdekében eltávolítottuk. 
Amikor először tettem közzé ezt a történetet, nem tudtam, hogy a 
szóban forgó személyek kiskorúak. Arra bátorítok mindenkit, akinek 
van fotója ezekről az emberekről, hogy szintén törölje azokat a saját 
weboldaláról.12 

Mások azonban nem távolították el a fotókat. Sőt, sokan felragasztották a 
fotókat John posztjának kommentjeibe. Néhányan a képet Danny nevével 
ellátott körözési plakáttá változtatták. 

A válaszok sokkal csúnyábbak lettek. Mások olyan képeket tettek közzé, 
amelyeken Danny arca különböző képekre, köztük pornográf fotókra van 
felhelyezve. A különböző elektronikus faliújságokon a hozzászólások 
Danny elleni bigott szidalmakba és sértésekbe torkolltak. 13 

Az elektronikus hirdetőtáblán, ahol John eredetileg írt Dannyről, 
továbbra is érkeztek a hozzászólások. Az egyik kommentelő azt mondta: 

És mindenkit arra bátorítok, akinek megvannak a képek, hogy terjessze tovább 
őket, hogy ez a kis tolvaj idióta hírhedt legyen, és ha a szomszédságában lakik, 
készítsen egy plakátot, és figyelmeztessen mindenkit erre a kis rohadt 
szemétládára. Remélem, hogy a börtönben fog megrohadni, de valószínűleg 
csak egy pofont fog kapni az elkényeztetett kölyök.14 

Egy másik megkérdezte: "Ki a fenét érdekel, hogy kiskorúak-e vagy 
sem????". John válaszul azt írta: 

Mert a kiskorúak nagyon hülye dolgokat csinálnak anélkül, hogy belegondolnának 
a következményekbe és abba, hogy ez hogyan érinti a többi embert. 

Gyerekkoromban abszurd hülyeségeket csináltam. Most már semmiképp sem az... 
amit az imént írtam, Dannynek szántam bocsánatkérésnek. Ezt jelentettem a 
rendőrségnek, és végig fogom követni, hogy ez a punk megtanulja, hogy 
következményei vannak annak, ha valaki más tulajdonát ellopja. 

Ami itt történt, az ugyanilyen rossz. Más időkben ezt lincselésnek neveznék, és 
önöket lincselő csőcseléknek neveznék. Igen, tudom, hogy én vagyok az, aki... 
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A mobiltelefonos elkövető fotója körözési 
plakáttá alakult (a vezetéknév és az arc 
eltakarva) 

 
 

elkezdte ezt, ez rossz döntés volt részemről. Olyan emberek,  akiknek. . .  semmi 
közük ehhez, belerángattak, csak azért, mert rendkívül rossz társaságot tartanak. 
Felfogja valaki, hogy ennek a bűncselekménynek egy újabb áldozatát hozhatják 
létre?15 

A kommentelők, akiket felbőszített John szemléletváltása, elkezdték John 
személyes adatait közzétenni a kommenttáblán. Az egyik kommentelő azt 
írta: 

Most, hogy valami erkölcsi dilemmát éltél át, és vissza akarsz vonulni, nos, van egy 
rossz hírem a számodra. Lehet, hogy te nem találod viccesnek Danny üldözését, de 
mi igen. 
nem sajnálom az olyan tolvaj punkokat, mint Danny, és fogadok, hogy megtanulta a leckét. 

Tekintse munkánkat közösségi szolgálatnak. Danny a telefonok feltörésétől a 
kocsilopásig, a gengszteréletig és minden másig eljuthatott volna. 
Megkockáztatom, hogy megtartja magának a kezét. . . .  
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Ez az eset számos diffikult kérdést vet fel. Egy ellopott mobiltelefon 
valószínűleg nem szerepel a rendőrség prioritási listáján. Talán az internet egy 
nagyszerű új eszköz a bűnüldözés segítésére. Lehetővé teheti az emberek 
számára, hogy segítsenek betartatni azokat a törvényeket, amelyeket a 
rendőrség nem tud kellőképpen betartatni. 

Másrészt Danny esetében a közzétett fotókon nemcsak ő maga, hanem 
tizenéves barátnője és családja is szerepelt. Ezek a többi ember nem vett részt 
semmilyen bűncselekményben, de a képeik felkerültek az internetre. 
Danny is csak egy fiatalkorú volt. John megbánta döntését, hogy feltette 
Danny képeit és adatait a világhálóra, de a helyzet kicsúszott John 
irányítása alól. Bár a metró flasher törvénytelen magatartását aligha lehet 
megkérdőjelezni, talán nem is Danny volt a tolvaj. Talán csak megtalálta a 
telefont, vagy talán valaki odaadta neki. Mi történik, ha az emberek azt hiszik, 
hogy megtalálták a tettest, de tévednek? 

Önálló rendőrség az interneten 

A Peoria Crack House honlapja, a metrótolvaj és a mobiltelefon-tolvaj 
megbélyegzése csak néhány példa arra, hogy az internetet hogyan 
használják az emberek mások megszégyenítésére. Ezekben az esetekben 
az emberek, akiket frusztrált, hogy mások megússzák a 
bűncselekményeket, megpróbálták a saját kezükbe venni a törvényt, és 
leleplezni a jogellenes magatartást. Néhány esetben üdvös eredményt értek 
el - a vétkeseket elkapták és megbüntették. Vajon az Inter-háló segíthet-e az 
embereknek abban, hogy segítsenek a rendőröknek elkapni a bűnözőket? 
Jó dolog ez? 

 
NORMÁK ÉS MEGSZÉGYENÍTÉS 

 

Egy San Franciscó-i Apple számítógépes üzletben a vásárlók észrevettek 
egy homályosan androgün személyt, aki sok időt töltött ott egy 
számítógéppel. Az Apple üzletben ingyenes vezeték nélküli 
internetszolgáltatás állt rendelkezésre, és az illető nyilvánvalóan kihasználta 
ezt a lehetőséget azzal, hogy gyakran lógott az üzletben. Néhányan 
bosszankodni kezdtek a személy miatt, és blogot írtak, illetve képeket 
tettek közzé az interneten. Az egyik blogger megjegyezte: 

A július 7-én készült fényképen látszólag ugyanaz a személy látható: ugyanaz a 
haj, ugyanaz a fülhallgató. És úgy tűnik, hogy a férfi nő. 

Az üzletben töltött ideje már legalább egy hónaphoz közeledik. Tekintettel arra, 
hogy San Franciscóban egy lakás átlagos havi bérleti díja jelenleg körülbelül 1700 
dollár (a vezeték nélküli internet-hozzáférés nélkül), azt mondanám, hogy elég jó 
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Egy másik blogger azt írta: 

[Más bloggerek] az úgynevezett Apple Store Squattert - egy PC-t hordozó nőt, 
aki állítólag órákat, ha nem napokat tölt a San Francisco-i Apple Store-ban az 
ingyenes wifi felszippantásával. Csak egy emlékeztető mindannyiótoknak, hogy 
senki magánélete sincs biztonságban a blogoszférától - különösen, ha bármennyi 
időt tölt a nyilvánosság előtt!18 

Megszegte a törvényt az Apple Store hölgye? Talán csellengett, de a bolt 
alkalmazottait ez láthatóan nem érdekelte. Miért aggódtak mások ennyire egy 
olyan triviális dolog miatt, mint egy nő, aki túlzásba vitte az ingyenes wifi 
használatot egy üzletben? 

 
Normák 

Bár nem sértett törvényt, az Apple Store hölgye megsértett egy normát. 
Egy ingyenes szolgáltatást "túl sokat" vett igénybe, azaz túl sokáig, vagyis 
azon az időn túl, amit egyesek ésszerűnek tartottak. A megszégyenítés 
megértéséhez elengedhetetlen a normák megértése. Minden 
társadalomnak van egy bonyolult normarendszere. A norma egy 
viselkedési szabály, amely kevésbé fontos, mint a törvény, de néhányszor 
ugyanolyan helytelen, mint a törvénysértés. Ha megszegsz egy törvényt, a 
kormány megbüntethet, vagy egy másik személy beperelhet. A normákat 
általában nem ilyen módon kényszerítik ki. Nem is írják le őket egy jogi 
kódexben. Mindazonáltal a normák a társadalmi viselkedés széles körben 
ismert és széles körben betartott szabályai. 19 

A normák és a jog bizonyos mértékig átfedik egymást; sok bűncselekmény 
a társadalmi normák megsértése, amelyeknek a jogalkotás és a bíráskodás 
révén megállapodtunk abban, hogy formális büntetésekkel érvényt 
szerezzünk. A normák azonban a magatartás szélesebb körét fedik le. 
Például nincs törvény az orrpiszkálás vagy a bunkóság ellen, de mindkettő 
normaszegés. A normák az illemre és etikettre vonatkozó olyan szabályok 
egész sorát foglalják magukban, amelyekre a jog nem terjed ki. Egy vers a 
tizenhetedik századból humorosan illusztrálja az etikett szabályait: 

Ne hagyd, hogy a bizalmas 
tagjaidat lerakják, hogy lássák 
őket. 
ez a legszégyenletesebb és 
legundorítóbb, utálatos és 
durva. 

 
Ne hagyd vissza a vizeletet, se 
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a szelet, mely testedet 
bosszantja. 
úgyhogy ez titokban 
történjék, ne hagyd, hogy 
megzavarjon téged.20 
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A normák idővel fejlődnek és változnak. Vegyük például a mobiltelefon-
használat normáit. Az Egyesült Államokban 1993 és 2003 között több mint 
350 százalékkal, 34 millióról 159 millióra nőtt a mobiltelefont használók 
száma. 21 Világszerte több mint egymilliárd mobiltelefon-használó van. 22 

A járókelőket különösen bosszantja a mobiltelefonok zavaró hatása. Egy 
felmérés szerint 59 százalékuk azt mondta, hogy inkább elmegy a 
fogorvoshoz, minthogy egy mobiltelefonáló mellett üljön. 23 Egy 
népszerű, mozikban vetített reklámfilmben egy ellenszenves férfi 
számtalan felháborító módon használja a mobiltelefonját. A háttérben egy 
dallam szól, amelynek szövege így kezdődik: "Ez a meggondolatlan 
mobiltelefonos ember". A reklám végén a férfi egy másik személynek 
dicsekszik a telefonon keresztül: "Millió percem van".24 

A mobiltelefonokkal kapcsolatos általánosan elfogadott 
etikettszabályok gyorsan kialakultak. Kapcsolja ki a színházban. Ne 
beszéljen hangosan telefonon, ha nyilvános helyen tartózkodik. Ha egy 
étteremben vacsora közben hívást kap, ha fel kell vennie a telefont, 
bocsásson fel az asztaltól. Kevesen vitatkoznának ezekkel a normákkal. Az 
új technológia széles körű elterjedését követő viszonylag rövid időn belül 
úgy tűnik, jelentős konszenzus alakult ki a mobiltelefonos normákat illetően. 
A normák betartásának mértéke azonban még mindig elmarad. 

A normák gyakran jó dolgok. Ahogy Henry David Thoreau megfigyelte: 
"Sűrűn élünk, egymás útjában állunk, és egymáson botlunk". Ezért "meg 
kellett állapodnunk bizonyos szabályokban, amelyeket etikettnek és 
udvariasságnak nevezünk, hogy elviselhetővé tegyük ezt a gyakori 
találkozást, és hogy ne kelljen nyílt háborúba keverednünk. "25 A normák 
lehetővé teszik, hogy zökkenőmentesen kijöjjünk egymással, és hogy számos 
olyan helyzetet megoldjunk, amelyek vitákhoz vezethetnének. 

De a normák lehetnek rossz dolgok is. Például tele lehetnek kettős 
mércével. A nyugati történelem nagy részében például a nők által 
elkövetett házasságtörést sokkal bűnösebbnek tekintették, mint a férfiakét. 26 
Ezenkívül vannak olyan tevékenységek, amelyek gyakoriak, de rejtve 
maradnak, mint például bizonyos szexuális szokások. Ahogy Anita Allen 
megjegyzi, a társadalom meglehetősen képmutató tud lenni a szexszel 
kapcsolatban. A társadalom szexhez való hozzáállása "a fizikai, érzelmi és 
társadalmi szükségszerűségek konfliktusainak összetett pörköltje".27 Sok 
olyan norma is van, amelyet ma már igazságtalannak ismerünk el. 

Normák betartatása 

Ha valaki megsért egy normát, néhányan megpróbálhatnak szembeszállni 
a normaszegővel. Én ezeket az embereket "normarendőrségnek" nevezem. 
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Ahogyan a törvények betartatásához is szükség van rendőrségre, úgy a 
normák betartatásához is. Ha egy normát soha nem hajtanak végre, akkor 
az fokozatosan megszűnik normának lenni. 
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SHHH-kártya-minta. Tervezte Aaron James Draplin, 
http://www.draplin.com, Jim Coudal feleségének, Heidinek az 
ötlete alapján, http://www.coudal.com. 

 
 

Ami a mobiltelefonokat illeti, Jim Coudal és Aaron Draplin tervezők, 
Jim feleségének, Heidinek az ötlete nyomán olyan ingyenes kártyákat 
készítettek, amelyeket az emberek letölthetnek az internetről, és szétosztják 
az ellenszenves mobiltelefon-használóknak. 28 

A honlap szerint, 

Miután elolvasott egy cikket a NYT-ben, Jim felesége, Heidi kitalált egy módszert, 
hogy visszavágjon az ellenszenves mobiltelefon-használóknak, akikkel 
mindannyiunknak szembe kell néznünk a boltokban, éttermekben, vonatokon és 
nagyjából mindenhol máshol. Lehet, hogy a dizájnlovaglás a segítségünkre siet? 
Jim és a páratlan Aaron Draplin szerint igen. Ezért, a köz szolgálataként, 
bevezetjük a meglehetősen udvarias SHHH-t, a Society for HandHeld 
Hushing-ot. 

Sok esetben a normarendőrség segít fenntartani a rendezett társadalmat. 
Meg akarjuk akadályozni, hogy a mobiltelefon-használók túlságosan 
ellenszenvessé váljanak. Azt akarjuk, hogy a normák kialakuljanak és 
érvényesüljenek. A szégyen gyakran fájdalmas és kellemetlen módon tesz 
minket öntudatossá. 29 A viselkedés külső és belső ellenőrzésére egyaránt 
szolgálhat. A nehéz kérdés azonban az, hogy mennyire akarjuk a normák 
érvényesítését. 

Az internet hamarosan erőteljes normakontroll eszközzé válik. 
Weboldalak sokasága szolgál ma már fórumként arra, hogy az emberek 
megszégyenítsenek másokat. Például a Rude People nevű weboldal lehetővé 
teszi a felhasználók számára, hogy beszámoljanak udvariatlan emberekkel 
való találkozásaikról. 30 A PlateWire weboldalon az emberek a rendszámuk 

http://www.draplin.com/
http://www.coudal.com/
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alapján azonosított rossz sofőrökről tesznek közzé információkat. Az oldal 
kijelenti: "Jelentse és flaggassa a rossz sofőröket, díjazza a jó sofőröket, és 
még flirtassa is az aranyos sofőröket. A PlateWire az évek óta tartó 
frusztrációból született. 
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olyan sofőrökkel együtt vezetnek, akik látszólag nem törődnek senki 
biztonságával, beleértve a sajátjukat is. "31 A Flickr weboldalon pedig, 
ahol az emberek fényképeket tesznek közzé, számtalan pillanatfelvételt 
találunk olyan személyekről, akiket azzal vádolnak, hogy túl hangosan 
beszélnek a mobiltelefonjukon. 32 Egyesek "a mögöttünk lévő idegesítő 
fickóról", a "bunkó emberről", az "ellenszenves emberekről" vagy bárki 
másról, aki udvariatlanul viselkedik, posztolnak képeket. 33 

Ez az új normakontroll-technológia mindenféle diffikult kérdéseket vet fel. 
E kérdések feltárásához nézzünk meg egy példát arra, hogyan lehet az 
internetet a borravalóra vonatkozó normák érvényesítésére használni. 

 
 

Keserű pincérnő 

A szociológusokat, pszichológusokat és közgazdászokat már régóta lenyűgözi 
a borravaló. Tudományos tanulmányok sokasága vizsgálta ezt a gyakorlatot. 
34 A gyakorlat kevésbé elterjedt Európában és sok más országban, mint az 
Egyesült Államokban, ahol az emberek számos szolgáltatásért adnak 
borravalót. Borravalót adunk az éttermi felszolgálóknak, a szállodai 
ajtónállóknak, a portásoknak, a taxisofőröknek és másoknak. Az általános 
ökölszabály szerint a borravaló 15 és 20 százalék között mozog. A 
borravaló az Egyesült Államokban évente 27 milliárd dollár bevételt 
jelent. 35 

A tudósok többek között azért tartják a borravalót olyan izgalmasnak, mert 
az emberek gyakran olyan kiszolgálóknak adnak borravalót, akikkel soha 
többé nem találkoznak. Persze, ha újra találkozunk egy felszolgálóval, 
akkor van értelme jó borravalót adni neki. Végül is, ha rossz borravalót 
adunk, a kiszolgáló legközelebb talán rosszul bánik velünk. De sok 
esetben soha többé nem fogunk találkozni egy adott pincérrel vagy 
pincérnővel. Miért érdemes borravalót adni? Miért nem tartjuk meg a 
készpénzt? Így rengeteg pénzt spórolhatnánk meg, és kevés következménye 
lenne számunkra. Végül is, ki jönne rá? 

Az emberi viselkedés bizonyos hagyományos közgazdasági elméletei 
nehezen magyarázzák a borravalót. Ha nincs külső szankció a nem 
megfelelő borravalóért, és nincs folyamatos kapcsolat a borravalót adó és a 
kiszolgáló között, akkor a racionális önérdekű embernek nem kellene 
borravalót adnia. A többségünk mégis borravalót ad. 

Azok számára, akik nem, nem sok mindent lehet tenni, hogy 
megbüntessük őket ezért. Mire a felszolgáló rájön a csekély (vagy nem 
létező) borravalóra, a vendég már elhagyta az éttermet. Senki más sem 
tudhatja meg - ez olyan dolog, amiről a felszolgáló, a borravalót adó és 
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bárki más is tud, akinek a felszolgáló történetesen panaszt tesz. 
De most már lehet tenni valamit a pocsék borravalók ellen. A Bit- 

terWaitress nevű weboldal lehetővé teszi a szerverek számára, hogy 
információkat adjanak meg egy "Shitty Tipper Data-ba". 
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bázis. "36 Tartalmazza a rossz borravalók nevét és helyét, a borravalót, a 
borravaló százalékát, valamint a borravalót adó személy leírását. A weboldal 
kijelenti: 

Üdvözöljük a Shitty Tipper Adatbázisban (béta). Oké, tehát így működik a 
móka. Nagyon egyszerűen, rákattintasz az STD-re, és megadod annak a 
személynek a nevét, a teljes csekket és a borravalóját, aki szar borravalót hagyott 
neked. 

Az adatbázis így néz ki: 
 
 

 
Szar borravaló 

 
Helyszín # in 

party 
Teljes 
számla / 
borravaló 
összege 

 
Százalékos 
arány 

 

[teljes név] Minneapolis, MN 5 $58.73 / $8.00 13% Részletek 
[teljes név] Orlando 4 $125.00 / $0.00 < 1% te Részletek 

    olcsó fasz  
[teljes név] Los Angeles 1 $19.00 / 0.50 2% Részletek 

 
Az adatbázis folyamatosan bővül. Az emberek kereshetnek az 
adatbázisban konkrét nevek után. A weboldal szerzője szerint "A szar 
borravaló az én definícióm szerint minden 17% alatti borravaló olyan 
szolgáltatásért, amelyet az ember társai megfelelőnek vagy jobbnak ítélnének 
(pl. a rendelések pontosak, időben érkeztek, különleges kéréseket teljesítettek 
stb.". Az elkövetők egy ritka online lehetőséget is kapnak: "Ha itt látja a 
nevét, és szeretne bocsánatot kérni, kattintson a Bocsánatkérés beküldése 
gombra. " 

Ha az adatbázisban a "részletek olvasása" gombra kattintasz, rövid 
leírást kapsz minden egyes rossz borravalóról. Íme egy példa: 

Tipper neve: [Hol történt: 
Virginia 
Teljes számla / borravaló összege / százalék: $40.93 / $0.00 / 0% 
Mi történt: Ha elkapod ezt a lányt, vigyázz! Ő az a típus, aki arra hivatkozik, 

hogy bunkó vagy, ha nem hagysz borravalót. Aznap este, amikor bejött, 
koktéloztam (egyedül), és éppen egy 10 fős társasággal ültem le, akik 10 külön 
csekket akartak. Kihoztam az ételüket, és különösen kedves voltam velük, és 
megköszöntem nekik, hogy eljöttek stb. A hitelkártya szelvény borravaló 
helyére azt írta, hogy "Ne légy udvariatlan". . . . Ez a szánalmas kifogásod, hogy 
ne adj borravalót, mert egy gettó szarházi vagy? Akkor baszódj meg... ...vigyázz 
legközelebb, hogy ne legyen egy nagy rakás nyál a hülye jól átsült steakeden.37 
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A szerző egy másik mecénásról szóló hozzászólás szerzője 
panaszkodik: "Olcsó mocsok bak- ets! Talán egy kicsit kevesebb pénzt 
kellene költeniük a grody tetoválásaikra és a 
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egy kicsivel több pénz borravalót a kivételes kiszolgálásért. Olcsó, nem 
vonzó, nemtörődöm bunkók. "38 

Malcolm Gladwell, a The Tipping Point és a Blink című bestsellerek 
szerzője azért került be a weboldal adatbázisába, mert csak 10 százalékos 
borravalót hagyott. Gladwell tagadta, hogy rosszul adna borravalót: 
"Megesküdtem volna rá, hogy megbízhatóan a 15-20 százalékos 
tartományban mozgok. "39 A weboldalon nem próbálják ellenőrizni az 
információkat, és bármelyik kiszolgáló elküldheti a nevét és a bejegyzését. 
A weboldalon van egy nyilatkozat, amely kimondja: "Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy minden beküldött anyagot minimális szerkesztéssel vagy 
szerkesztés nélkül nyomtatunk ki. Nem vállalunk felelősséget a [adatbázisba] 
beküldött bejegyzésekért. Uh-uh, semmiképpen, a legkevésbé sem". 

 
A rosszfiúk megkapják a magukét 

Az új megszégyenítő weboldalak némelyike lehetővé teszi a nők számára, 
hogy nyilvánosan megszégyenítsék a rosszul viselkedő férfiakat. Az egyik 
ilyen oldal a Holla Back NYC nevű blog, amelyre az emberek mobiltelefonos 
képeket küldenek be azokról a férfiakról, akik durva megjegyzéseket tesznek 
rájuk. 40 A weboldal tetején olyan nők képei láthatók, akik konfizíven 
tartják a mobiltelefon kameráját, mintha töltött pisztolyt szegeznének a 
nézőre. Az oldal kijelenti: 

A Holla back nyc lehetővé teszi a new yorkiak számára, hogy 
visszahívják az utcai zaklatókat. Akár ingázol, ebédelsz, bulizol, 
táncolsz, sétálsz, lazulsz, iszol vagy napozol, jogod van ahhoz, hogy 
biztonságban, biztonságban és szexinek érezd magad anélkül, hogy egy 
szarházi fantáziájának tárgya lennél. Szóval ne sétálj tovább, és holla 
vissza: küldj nekünk képeket az utcai zaklatókról! 

A leírt incidensek a durva felszedő szövegtől a bámészkodáson át a nyilvános 
pornóolvasásig terjednek. 

Egy másik weboldal, a Don't Date Him Girl fórumot biztosít a nők 
számára, hogy de- nounce férfiak, akik megcsalják őket. A honlap mottója: 
"vizsgáld ki, mielőtt randizol!"41 A Don't Date Him Girl úgy írja le magát, 
mint "a világ minden tájáról származó erős nők online közössége, akik úgy 
döntöttek, hogy gyakorolják a szabad véleménynyilvánításhoz való jogukat az 
interneten, és bátran megosztják rossz randitapasztalataikat más nőkkel "42. 

A weboldal küldetésnyilatkozata utópisztikus víziót kínál: 

Nem lenne jó, ha a következő szeretőd egy listával érkezne - Titkok, amiket 
eltitkolok előled? Vagy milyen mesés lenne, ha az új barátod összes exét egy 
szobába ültethetnéd, és Gloria Allred stílusban keresztkérdéseket tehetnél fel 
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nekik? Tényleg megtudhatnád, hogyan működik az új pasid. Olyan információk 
birtokába juthatnál, amelyek alapján eldönthetnéd, hogy jól döntöttél-e a 
szerelemben. Persze, csinálhatsz egy bűnügyi nyomozást is. 
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háttérellenőrzés, de senki sem találta fel a személyiségellenőrzés módját. 
Figyelmes, gondoskodó és ambiciózus? Vagy csal és hazudik? Irányít, vagy anyuci 
fia? A bűnügyi háttérellenőrzés nem tud választ adni ezekre a kérdésekre.43 

A honlapon található egy adatbázis, amelyben az egyes tévelygők neve 
alatt profileket találunk. A profile-ek leírják a férfi utálatos viselkedését, 
gyakran igen részletesen. A profile-ek közül több képet is tartalmaz. A Don't 
Date Him Girl oldalon leírt helytelen viselkedés az enyhétől a súlyosig terjed. 
Az egyik bejegyzés például így szól: 

A neve Cliff. Egy sármőr. Orvos, zenész, sportoló, jóképű fickó! A Match.com-
on, Yahoo!, AmericanSingles, JDate, eHar- mony. . . .  

Alapvetően nem tud hűséges maradni egy nőhöz. Rövid randizásunk alatt azt a 
benyomást keltette bennem, hogy kizárólagosak vagyunk. Egy barátom kiszúrta őt 
az interneten, és némi böngészés után több oldalon is megtaláltam. Amikor 
szembesítettem vele, hazudott. Nem rossz srác, csak nem tudja tisztelni a 
nőket. . . .  

Csak figyelmeztetni szeretnék másokat, hogy ne dőljenek be a kezdeti bájainak, 
mint ahogy én is. Csak kérdezzétek meg őt a női múltjáról és az édesanyjával való 
kapcsolatáról, és máris teljes képet kaptok. És végül, úgy tűnik, hogy növekszik! 
Tavaly 5'11" volt a profile idén 6'0"! 

Egy másik profile azt állítja: 

Ezt az embert mindenáron el kell kerülni! A Cupid dot com-on és más online 
társkereső oldalakon keresztül csalogatja a nőket a csalás és hazugság hálójába. 
Erőszakos bűnözői múltja van, amelybe beletartozik, hogy megverte volt feleségét 
és kórházba küldte! 

 
Van valami probléma? 

Az olyan weboldalakat, mint a BitterWaitress és a Don't Date Him Girl, a 
normakövetés forradalmának kellene tekintenünk? Lehet, hogy az internet 
hatékonyabb normakövetést tesz lehetővé, mint amit az emberek a 
valóságos térben el tudnak érni. Az internet lehetővé teszi a normaszegők 
megszégyenítését sok olyan esetben, amikor másképp nehéz vagy lehetetlen 
lenne. A BitterWaitress nélkül a rossz borravalók büntetlenül, 
észrevétlenül és büntetlenül folytathatnák tevékenységüket. Most az 
Interneten mindenki számára láthatóvá válik a fukar lelkük. Ez jó dolog? 

 
 

A MEGSZÉGYENÍTŐ BÜNTETÉSEK HALÁLA ÉS 

ÚJJÁSZÜLETÉSE 

A Massachusetts állambeli Salemből, 1674-ből származik ez a beszámoló 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

arról, hogyan büntettek meg egy vétkest: 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

A digitális skarlátvörös betű91  
 
 

Hannah Gray az egyik szomszédja szerint egy "hazug kis ördög" volt. Egy másik 
szomszéd azt mondta, hogy látta Hannah-t Andrew Davis társaságában, amint 
kéjesen viselkedett. Egy tizenhét éves lány azt vallotta, hogy a bátyja elmesélte 
neki, hogy Hannah hogyan csábította el "a gazember fiúkat" (feltehetően a 
Harvardról), és hogyan használt "szemérmetlen beszédet". A bíróság elrendelte, 
hogy álljon a salemi gyülekezeti háznál, majd később Beverlyben egy papírral a 
fején, amelyre nagybetűkkel a következő volt írva: "I stand heere for my 
lacivious & wanton cariages".44 

A múltban a megszégyenítő büntetések voltak gyakoriak. Az ókori 
rómaiak a bűntényt jelző betűt bélyegeztek a vétkes homlokára - a latin M a 
gyilkosság, a V a csavargás és az F a verekedés latin megfelelője. 45 A 
gyarmati Amerikában is alkalmazták a megbélyegzést. A betörők arcára a B 
betűt bélyegezték, és aki ellopta más disznóját, azt egy B betűvel 
bélyegezték meg. 
H. 46 A testi csonkítás is gyakori volt. Ahogy Lawrence Friedman 
jogtörténész az amerikai gyarmatokról megjegyzi: "Levágott fülek tucatjai ... 
tarkítják a feljegyzések könyveit "47 . 

Egy másik népszerű büntetés volt a fenyítés. A szabálysértőnek 
nyilvánosan kellett állnia, fejét és kezét két fadeszka közé szorítva. Az 
eszközt a tisztességtelen kereskedők, rágalmazók, házasságtörők, 
részegesek, tolvajok és sokan mások ellen használták. 48 A nőket "szidás" 
céljából a "kacsázószéknek" vetették alá: a nőt egy székhez kötözve egy 
folyóba mártották. 49 Más büntetések közé tartozott a nyilvános korbácsolás, 
a vétkeket hirdető táblával való felvonulás, vagy megalázó munkára 
kényszerítés. 50 

Nathaniel Hawthorne 1850-ben megjelent A skarlát betű című regénye erőteljes 
illusztrációval szolgál a gyarmati gyalázatos büntetésről. A tizenhetedik 
században, egy puritán kis közösségben Hester Prynne-t arra kényszerítik, 
hogy házasságtörő viszonya miatt büntetésül a ruhájára varrt A betűt viselje. 
Ez a szimbólum a nyilvános azonosítás egy formájaként szolgál, 
"fantasztikusan hímezve és illusztrálva a keblére", amely összekapcsolja őt a 
közösségi normák megszegésével. Megkerülhetetlenül emlékeztet a múltbeli 
vétkeire: "Olyan volt, mint egy varázslat, amely kivonta őt az emberekkel 
való rendes kapcsolataiból, és egy saját szférába zárta. "51 

Idővel ezek a színes büntetések eltűntek. Hogy miért? Az egyik ok az, 
hogy a szégyen elvesztette erejének egy részét, ahogy a népesség növekedett, 
ahogy a városokból városok lettek, és ahogy az emberek egyre gyakrabban 
költöztek egyik helyről a másikra. A gyarmati időkben a megszégyenítés 
súlyos büntetés volt. A tizenhetedik századi Amerikában az emberek nem 
voltak nagyon mobilisak. A közösségek szoros kötelékben éltek; a legtöbb 
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ember a városban ismerte egymást. 52 A nyilvános megalázás pusztító 
hatású lehetett az ilyen szoros közösségekben: "A gyarmatosítók egyaránt 
rettegtek ettől a megalázó leleplezéstől és 
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visszataszította őket az a fenyegetés, hogy a közösség társainak ítélkező, 
gúnyos tekintetét kell elviselniük. "53 

Az urbanizáció és a mobilitás megváltoztatta a közösségek jellegét. Ma 
a nagyvárosi területeken az embereket idegenek veszik körül; viszonylag 
névtelenül élik mindennapjaikat. Könnyen költözhetnek más városokba, és 
új közösségek részévé válhatnak. A modern élet ezen aspektusai 
megkönnyítik a szégyenfoltoktól való menekülést. 

A másik ok, amiért a megszégyenítés alábbhagyott, a börtönök 
növekedése volt. Mivel a gyarmati időkben kevés börtön volt, a büntetés más 
formáit kellett alkalmazni. A súlyosabb bűncselekményeket kivégzéssel 
lehetett büntetni, de a kevésbé súlyosak esetében a szégyen is elegendő 
szankció volt. A bebörtönzés alternatív büntetési módot jelentett. 54 A 
bűnözőket, akiket már nem lehetett a nyilvánosság megvetésének kitenni, 
olyan intézményekbe zárták, amelyeket a nyilvánosság ritkán látott. A 
büntetés korábban nyilvános látványosság volt, most pedig el van rejtve a 
nyilvánosság elől. 55 

Ma azonban a megszégyenítő büntetések visszatértek - bosszúból. A 
települések nyilvánosságra hozzák a prostituáltakat felcsábító férfiak 
fényképeit. Kansas City 1997-ben kezdte el közvetíteni a televízióban a 
prostituáltak felcsábításáért letartóztatott személyek nevét, fényképét és 
hirdetését. Az akciót John TV-nek hívták. Oakland nagyméretű 
hirdetőtáblákon helyezi el a prostituáltak felcsípésén tetten ért emberek 
képeit. 56 A bírák megkövetelik a tolvajoktól, hogy a bűncselekményükre 
utaló pólókat viseljenek. Más bírák arra kényszerítették az embereket, hogy 
"élénk színű karkötőket viseljenek, amelyeken az áll: "Ittas vezetésért 
elítélt", "Rossz csekkeket írok" és hasonlók. "57 2004-ben két állam - 
Massachusetts és Rhode Island - elkezdte a szabálysértő adófizetők 
nevének közzétételét egy weboldalon. 58 

 

AZ INTERNETES MEGSZÉGYENÍTÉS ERÉNYEI 
 

Az általam leírt megszégyenítő szankciókat a kormányzat a törvény 
betartatása érdekében alkalmazza. Az internetes megszégyenítés ezzel 
szemben gyakran nem csak a törvénysértések, hanem a normák 
megszegésének szankcionálására is történik. Ráadásul az internet nem csak 
a kormány, hanem a mindennapi polgárok számára is lehetővé teszi a 
megszégyenítést. 

Az internetes megszégyenítésnek számos előnye van. Megszégyenítés 
nélkül az olyan emberek, mint a kutyakakilány, a metrókakilopó és a nőket az 
utcán zaklató görény gyakran büntetlenül maradnának. Az egyre durvább 
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és udvariatlanabb viselkedés világában a megszégyenítés segít a 
társadalomnak fenntartani az udvariasság és az etikett normáit. 

Az online megszégyenítés lehetőséget ad az embereknek arra is, hogy 
visszavágjanak, hogy hangot adjanak a nem megfelelő viselkedés, sőt a 
rossz ügyfélszolgálat ellenérzésének. A 
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Az online szégyenfoltok egyre növekvő szegmense az ügyfelekkel rosszul 
bánó vállalatoknak szenteli magát. Eugene Volokh jogászprofesszor, a 
népszerű The Volokh Conspiracy blog vezetője például a Dell 
ügyfélszolgálatára panaszkodott, amelyet a Dell-től kapott laptopja miatt: 

 
Dell kapja a kétes megtiszteltetés, hogy adta nekem, ami valószínűleg a 
legnevetségesen rossz ügyfélszolgálati tapasztalatom volt évek óta. Egyszerű 
problémám van: a Dell notebookom merevlemeze tönkrement, miután a 
számítógépem garanciája lejárt. Vettem egy új merevlemezt, de most szükségem 
van egy indítólemezre a Microsoft XP Profes- sional operációs rendszerhez, 
amelyet eredetileg a számítógépemre töltve vásároltam. Úgy vélem, ez nagyon 
gyakran előfordul; kellene lennie egy szabványos eljárásnak erre. 

Több mint egy órát töltöttem azzal, hogy megpróbáltam ezt tisztázni - 
majdnem az egészet a hangposta menüjén keresztül navigálva, várakozással, vagy 
más osztályra való átirányítással. Kétszer is megszakadt a kapcsolatom az 
átkapcsolás során. Valószínűleg nyolc különböző emberrel beszéltem. 
Átirányítottak a tartalék alkatrészekhez, akik azt mondták, hogy az 
ügyfélszolgálattal kell beszélnem, akik aztán megpróbáltak visszakapcsolni a 
tartalék alkatrészekhez, csakhogy ekkor a hívás megszakadt.59 

 
A Volokh Conspiracy-t naponta harmincezer vagy annál is több látogató 

keresi fel, ezért bölcs dolog lenne, ha a Dell felfigyelne rá. Általában, ha egy 
vállalat rosszul bánik egy ügyféllel, eltart egy ideig, amíg a hír elterjed. De a 
blogok révén sokkal könnyebb a vásárlói panaszoknak némi csípősséget 
kölcsönözni. 

Egy másik incidens során egy blogger rémálmot okozott a Sony BMG 
számára, miután a vállalat rejtett kalózkodás elleni szoftvert helyezett el a 
Sony CD-ken, amely a lemezeket a számítógépükön lejátszó felhasználók 
merevlemezére települt. 60 A Sony körülbelül nyolc hónapig használta ezt 
a szoftvert, amíg Mark Russinovich, egy számítógépes szakértő és blogger rá 
nem jött, és 2005 októberében blogot nem írt róla.61 Mark kifejtette, hogy a 
szoftver kevésbé biztonságossá teszi az érintett számítógépeket, és 
bejegyzése felháborodást váltott ki a blogoszférában. A mainstream média 
hamarosan felkapta a történetet, a Sony pedig gyorsan reagált, és kiadott egy 
javítást a szoftver eltávolítására. 

Az emberek szerte az interneten megszégyenítik a vállalatokat, hogy 
jobb szolgáltatást nyújtsanak nekik, hogy teljesítsék a csillogó hirdetéseik 
ígéreteit, amelyek gyors és megbízható segítséget ígérnek a termékeikhez. 
Ez a fajta megszégyenítés lehetővé teszi a kisemberek számára, hogy 
visszavágjanak a nagyvállalatoknak, ahelyett, hogy a szokásos csatornákon 
keresztül írnának egy panaszlevelet, és egy sablonos "sajnáljuk az 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

aggodalmait, és legközelebb jobban fogjuk csinálni" választ kapnának. Ahogy 
a Consumer Action szóvivője nyilatkozta: "Ha olyan embereknek akarunk 
visszavágni, akik lopni vagy csalni akarnak, a megszégyenítés ésszerű 
válasz lehet. 
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több információ, bármi, ami áthatol ezen a fényesre manikűrözött képen, 
hasznos információ".62 

A vállalatokhoz hasonlóan az egyéneknek is lehet "simára manikűrözött" 
hírnevük, és a megszégyenítés leleplezheti, hogy ez a hírnév csak homlokzat. 
Az emberek talán hasznosnak találnák, ha tudnának a kutyakaki lányról, mert 
talán nem akarnának vele kapcsolatba kerülni. A megszégyenítés tehát 
értékes információkkal szolgálhat, amelyek segítenek egymás hírnevének 
megítélésében. 

Ráadásul az internetes megszégyenítés nélkül az emberek könnyen 
megúsznák a durva és helytelen viselkedést. Az internetes megszégyenítés 
megnehezíti az emberek számára, hogy megússzák a vétkeiket. És az 
olyan emberek, mint a kutyakakilány, a mobiltelefontolvaj és a metró 
flasher megérdemlik, hogy megbüntessék őket. Lior Strahilevitz 
jogászprofesszor rámutat arra, hogy milyen erényei vannak annak, ha a 
nyilvánosságot mások szabálysértéseinek feltárására hívjuk össze. Az 
olyan programok, mint a "How's My Driving?", amelyek arra ösztönzik az 
embereket, hogy hívjanak fel egy ingyenes telefonszámot, és jelezzék 
panaszaikat a teherautó-vezetők rossz vezetésével kapcsolatban, jelentősen 
csökkentették a közlekedési balesetek számát. 63 Strahilevitz azt javasolja, 
hogy az ilyen programokat terjesszék ki minden járművezetőre, sőt más 
összefüggésekre is. 64 Ha a "How's My Driving?" programok jól 
működnek az offline világban, talán ünnepelnünk kellene a hasonló online 
programok fejlesztését. A megszégyenítés képessé teheti az embereket arra, 
hogy érvényt szerezzenek a törvényeknek és a társadalmi normáknak, 
amelyeket egyre kevésbé tartanak be, mert hatalmas és személytelen 
társadalmunk lehetővé teszi a szabálysértők számára, hogy homályban és 
névtelenül maradjanak, és ne kelljen elszámolniuk aljas viselkedésükért. 

 

AZ INTERNETES MEGSZÉGYENÍTÉS ROSSZASÁGAI 
 

Bár az internetes megszégyenítésnek számos előnye lehet, sajnos nagyon 
súlyos problémákat is felvethet. Az elsődleges baj az, hogy az internetes 
megszégyenítést nehéz kordában tartani, és ez a hiba különösen káros 
lehet. 

 
Állandó elidegenítés 

Az internetes megszégyenítés egyik legfőbb hátránya az, hogy hatásai 
tartósak. Az internetes megszégyenítés kitörölhetetlen foltot hagy egy 
személy identitásán. A kibertérben való megszégyenítés olyan, mintha egy 
életre megbélyegeznék. Olyan, mintha digitális skarlátbetűt kellene viselni, 
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vagy mintha megbélyegeznék vagy tetoválnának. Az emberek állandó 
digitális poggyászt viselnek. Képtelenek szabadulni a múltjukból, amely 
örökre bevésődik a Google memóriájába. Martha Nussbaum filozófus szerint 
a szégyen több, mint egyszerűen a bizonyos cselekedetek miatti 
nemtetszés kifejezése; sokkal inkább a társadalmi státusz tartós 
lealacsonyítását jelenti egy alacsonyabb rendű emberré: 
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"A szégyenbüntetések történelmileg olyan módok, amelyekkel egy személyt - 
gyakran egy életre - lealacsonyított identitással jelölnek meg..... A 
bűntudat-büntetések azt a kijelentést teszik, hogy 'Rossz cselekedetet 
követtél el'. A szégyenbüntetések azt a kijelentést teszik, hogy 'Te egy de- 
fektív típusú személy vagy. " - állítja Nussbaum: "Tetoválások, bélyegek, jelek 
- ezek jelölik meg az embert, hogy deviáns identitással rendelkezik, és 
történelmileg az volt a szerepük, hogy ezt a romlott identitást hirdessék a 
világnak". Nussbaum szerint a megszégyenítés túlságosan megalázó az ember 
méltóságára nézve ahhoz, hogy egy tisztességes társadalom bátorítsa azt. 65 

Az ideiglenes megszégyenítés bizonyos formái, amikor egy személyt rövid 
időre megaláznak, majd visszailleszkedik a közösségbe, sokkal kevésbé 
problematikusak, mint az örökös megszégyenítés. A szégyen elidegeníti az 
embereket, és gátolja őket abban, hogy rehabilitálódjanak és újra 
beilleszkedjenek a közösségbe. 66 A szégyen késztetést kelt arra, hogy 
elrejtőzzön és elrejtőzzön. 67 A szégyen talán legismertebb képe az, amikor 
Ádám és Éva eltakarja magát, amikor kiűzik őket az Édenkertből. A szégyen 
a rejtőzködésről szól; a kivonulásról; a visszavonulásról. A szégyen 
visszahúzódáshoz és elidegenedéshez vezető tendenciája teszi aggasztóvá. 
Anélkül, hogy lehetővé tenné a vétkesnek, hogy újra bekapcsolódjon a 
közösségi életbe, a szégyen igen pusztítóvá válik. A bűnösöket nem 
nevelik, vagy egyszerűen csak megleckéztetik. A hírnevük megsérül, és esély 
nélkül maradnak arra, hogy újra a közösség részévé váljanak. A társadalomtól 
elidegenedett embereknek gyakran nincs sok vesztenivalójuk, és sok 
keserűségük van - ez a recept arra, hogy továbbra is rosszat kövessenek el. 

A büntetés arányosságának hiánya 

Általában úgy gondoljuk, hogy a büntetésnek arányosnak kell lennie a 
bűncselekménnyel. Az internetes normák betartatásával az a probléma, 
hogy gyakran kicsúszik az irányítás alól. Az enyhe szidást érdemlő 
vétségeket a megbélyegzéssel egyenértékű digitális büntetéssel sújtják. Ha 
valaki súlyos hibát követ el, azt meg kell büntetni. Az aránytalan büntetés 
azonban azzal a veszéllyel jár, hogy egy ellenszenves társadalom jön létre. 
Még a kívánatos normákat is túlzott mértékben lehet érvényesíteni. 68 Az 
internetes megszégyenítés hajlamos a túlbuzgóságra. Gyakran a büntetések 
nem figyelmeznek a bűncselekményre, és az emberek élete tönkremehet 
viszonylag csekély vétségekért. 

A vállalkozások megszégyenítésével ellentétben az egyének 
megszégyenítése gyakran nehezebben orvosolható. A vállalatok könnyen 
újra feltalálhatják magukat, és ezt rendszeresen meg is teszik, miután a 
hírnevük kárt szenvedett. Az intézmények megváltoztathatják 
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vezetőségüket, személyzetüket és üzleti filozófiájukat. Gyakran 
könnyebben elfogadjuk a változásokat az intézményekben, mint az 
egyénekben. Az online megszégyenítés előtt az egyének is képesek voltak 
újratalálni magukat, de a megromlott hírnév... 
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Az interneten való megjelenéstől nehéz megszabadulni. Gyakran 
előfordul, hogy a keresés során megjelenő információtöredékek egy 
személyről nem tartalmazzák az illető redemp- tícióját. Ha a 
megszégyenítés online történik, az már nem a kegyetlenség átmeneti jele, 
hanem a megbélyegzés tartós felirata lesz. A tartós megszégyenítés 
terméketlen lehet. A szükségesnél hosszabb ideig bünteti az embereket, és 
megakadályozza őket abban, hogy új életet építsenek. 

 
A megfelelő eljárás hiánya 

A középkori városokban és falvakban, jóval a rendőrség kialakulása előtt, az 
igazságszolgáltatást a bosszúállók végezték. Az áldozatok felháborodtak, 
és a bűnözők levadászták a feltételezett elkövetőt, majd a helyszínen 
végrehajtották a büntetést (általában kivégzést). Hosszú utat tettünk meg 
azokhoz az időkhöz képest. De az internetes megszégyenítés a posse 
dimenzióit eleveníti fel. 

Az internetes megszégyenítés nem tartozik a jogrendszer hatáskörébe. 
Nussbaum szerint a megszégyenítés olyan szankciót jelent, amelyet az 
állam nem tud teljes mértékben ellenőrizni: 

A megszégyenítés során az állam nem egyszerűen büntetést szab ki a saját 
intézményein keresztül. Felhívja a nyilvánosságot, hogy büntesse meg az 
elkövetőt. Ez nem csak megbízhatatlan módja a büntetésnek, hanem önmagában is 
problematikus, mivel arra hívja fel a "csőcseléket", hogy zsarnokoskodjanak bárki 
felett, aki történetesen nem tetszik nekik. A tömeg általi igazságszolgáltatás nem az 
a pártatlan, megfontolt, semleges igazságszolgáltatás, amelyet egy liberális-
demokratikus társadalom jellemzően nagyra értékel.69 

Az internetes megszégyenítés messzebb van az állami kontrolltól, mint 
a kormány által támogatott megszégyenítő büntetések. A rendes büntetőjogi 
eljárásban az ember ártatlan, amíg bűnössége be nem bizonyosodik. A 
megszégyenítés világa másképp működik, mivel az embereket meghallgatás 
nélkül büntetik. Az egyik eset során a Coloradói Egyetem egy weboldalon 
tette közzé a Farrand Field-en marihuánát szívó diákok és más személyek 
megfigyelési fotóit, akiket azonosítani akart. Az egyetemen régóta 
hagyomány volt, hogy a diákok minden év április 20-án - a "420 Day" nevű 
bulin - füvet szívnak a Farrand Field-en. Az egyetem meg akarta szüntetni 
ezt a hagyományt, ezért létrehozott egy weboldalt, amelyen 150 diák képét 
tette közzé, akiket füvezés közben kaptak lencsevégre. 70 A weboldal szerint: 

Az egyetem jutalmat ajánl fel az alábbi képeken látható személyek 
azonosításáért. A fényképek megtekintése után (a nagyobb képért kattintson a 
fényképre), az alábbi utasításokat követve igényelheti a jutalmat: 
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1. Vegye fel a kapcsolatot az UCPD műveleti részlegével a (303) 492-8168-as 
telefonszámon. 
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2. Adja meg a fénykép számát és annyi információt, amennyivel csak 
rendelkezik az adott személyről. 

3. Adja meg nevét és elérhetőségét. 
4. Ha a személyazonosság igazoltan helyes, minden azonosított személy után 

50 dollár jutalmat kap. 
5. A jutalmat annak a hívónak fizetik ki, aki elsőként azonosítja az alábbi 

személyt, az alább felsorolt személyekért nem fizetnek jutalmat.71 

A weboldal egy miniatűr fotókból álló rácsból állt, amelyre kattintva az 
emberek nagyobb, nagy felbontású képeket kaptak. Az azonosított diákok 
képeire nagy nagybetűkkel rá volt írva az azonosított szó. 

A Farrand Field honlapja azt állította, hogy a "birtokháborítók" után 
nyomoznak a filden. De valójában úgy tűnt, hogy a gyalázkodással próbálják 
elfojtani a 420-as nap parazsát. Nem sokkal a honlap létrehozása után le is 
szedték. Az ok ismeretlen. 

A Farrand Field honlapja kitette a kisebb szabálysértést elkövető diákokat 
annak, hogy örökre drogfogyasztóként emlékezzenek meg róluk, még mielőtt 
a diákokat elítélték volna bármilyen szabálysértésért. A diákok egy része 
talán cigarettázott, mások talán csak a barátaikkal voltak ott. De a honlapon 
való megjelenésükkel belekeveredtek a dologba. 

A normakövetők tévedhetnek. Nincsenek olyan szabályok és eljárások, 
amelyek biztosítanák, hogy az internetes normarendőrök pontosan ítélik 
meg, hogy kit kell hibásnak tekinteni. A mainstream média példája jól 
illusztrálja a szégyenérzet téves próbálkozásaival kapcsolatos problémákat. 
Egy 2005-ös incidens során a Fox News egyik kommentátora közölte egy 
olyan férfi lakcímét, akiről úgy vélték, hogy kapcsolatban áll a londoni 
metrórobbantással. A férfit nem vádolták semmilyen bűncselekménnyel, és 
nem is azonosították gyanúsítottként. De mindenesetre a kárt nem a 
feltételezett terrorista szenvedte el. Ő már három évvel korábban kiürítette 
a házat. Helyette jelenleg egy háromgyermekes házaspár lakta az otthont. 
Az adás után akcióba lendült az internetes gyalázkodó brigád. Az emberek 
műholdas fotókat tettek fel az internetre az otthonról. Megadták a házhoz 
vezető útvonalakat. Az adás után több héten át zaklatták és fenyegették a 
házaspárt. Az otthonukra a Terrist [sic] szót fújták. A házaspár hiába 
próbált kapcsolatba lépni a Fox News-szal, hogy panaszt tegyen a hiba miatt. 
Végül a Fox News bocsánatot kért. A Fox szóvivője azt nyilatkozta, hogy a 
kommentátort "megrovásban részesítették a gondatlan hiba miatt". A 
kommentátor kifejtette, hogy "hibák előfordulnak", és hogy "az akkori 
legjobb információinkat használtuk fel".72 

Csábító a szégyenérzet, különösen akkor, ha meg vagyunk győződve arról, hogy 
láttunk 
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valami hibáztathatót. De mi van, ha tévedünk? Mi van, ha nem ismerjük a 
teljes történetet? A jogban eljárásokat dolgoztunk ki az ilyen tévedések elleni 
védelemre. A megszégyenítés világában nincsenek ilyen eljárások. 

 
Bosszú és zaklatás 

Vannak, akiket akkor is megszégyenítenek, ha semmi rosszat nem tettek. 
Emlékezzünk vissza, mi történt a Star Wars kölyökkel. Nem tett semmi 
helytelent, de ez nem mentette fel a szégyen alól. Néha az emberek 
egyszerűen csak gonoszak, és a viccek kicsúszhatnak a kezünkből. 

Az egyik ember megszégyenítése a másik személyes bosszúja, vagy egy 
másik erőszakoskodása. A Revenge World nevű weboldal például 
fórumot biztosít a visszautasított szerelmesek számára, hogy bosszút 
álljanak azáltal, hogy írnak az exükről és meztelen képeket tesznek közzé 
róluk. 73 A honlap bemutatkozása szerint: 

A RevengeWorld.com egy online közösség, amely lehetővé teszi a felhasználók 
számára, hogy a világhálón képeket és történeteket tegyenek közzé, amelyeket a 
RevengeWorld.com közösség is megtekinthet. Ez az oldal ingyenes, és ez 
mindig is így marad.74 

A Bosszúállók világában megírt krónikák közül néhányan, de nem 
mindenki, állítólag megcsalták a kapcsolatai során. Sok közzétett kép csak 
egy rossz szakítás eredménye. Igazolható-e valaha is ez a fajta bosszú, 
függetlenül attól, hogy az illető mennyire volt hűtlen? És még ha úgy is 
gondoljuk, hogy bizonyos esetekben jogos, ki határozza meg, hogy mikor 
jogos és mikor nem? A megszégyenítéssel az egyik probléma az, hogy 
nem mindig tudunk egyetérteni abban, hogy ki és milyen mértékben érdemli 
meg a megszégyenítést. Míg néhány normában mindannyian egyetértünk, 
sok másban nem. Ki ellenőrzi, hogy milyen normák érvényesülnek? 

A megszégyenítés bizonyos formái ráadásul elrettenthetnek a törvényes 
tevékenységektől. Fekete listákat hoznak létre olyan weboldalak, amelyeken 
az orvosi műhibapereket elkövető személyek szerepelnek. Az egyik 2004-
ben indult weboldal, az Orvosok ismernek minket, a műhibaperekért 
felperesek neveit sorolja fel. 75 Miután a New York Times egy cikke 
beszámolt egy olyan férfi sorsáról, aki feketelistára került az oldalon, és 
nehezen talált orvosokat, az oldal megszűnt. 

 
Mennyi megszégyenítésre van szükségünk? 

Bár az internetes megszégyenítés segíthet a normák érvényre juttatásában, 
a normák gyakran külső kényszerítés nélkül is képesek önmagukról 
gondoskodni. Robert Cooter jogászprofesszor megfigyeli, hogy a normák 
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gyakran az "internalizáció" nevű folyamaton keresztül működnek - az 
emberek nem azért követik a normákat, mert félnek a mások általi külső 
megszégyenítéstől, hanem azért, mert szégyellnék magukat, ha megszegnék a 
normákat. 
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lated a normát. 76 Visszatérve a borravalóra, az egyik magyarázat arra, 
hogy a legtöbb ember miért ad borravalót, még akkor is, ha nem kap 
büntetést, az, hogy úgy érzi, ez a helyes dolog. Ahogy Ofer Azar közgazdász 
magyarázza: "Az emberek azért adnak borravalót, mert ez a társadalmi 
norma; ha eltérnek tőle, igazságtalannak és kínosnak érzik magukat. "77 A 
borravalónormák belsőleg működnek, és ez a belső nyomás gyakran 
elégséges. Természetesen néhány norma esetében vágyhatunk a külső 
normakényszerítés hozzáadott benefitjére, de sok norma esetében a belső 
önérvényesítés önmagában is elég jól működik. Ahogy Lawrence Mitchell 
jogászprofesszor fogalmaz, az emberek "nemcsak a vádat, hanem a 
vádolhatóságot is el akarják kerülni".78 Még ha soha nem is bukunk le, 
önmagunk elől soha nem menekülhetünk, és a belső bíráink gyakran a 
legszigorúbbak. 

 
 

A MEGSZÉGYENÍTÉSTŐL AZ ÖNBÍRÁSKODÁSIG 
 

Az általam tárgyalt problémákon túl az internetes megszégyenítés átcsaphat 
önbíráskodásba és erőszakba. 2004-ben a kaliforniai San Joséban két 
ingázónak elege lett a közös sávot használó autósokból. Egyik reggel egy 
sofőr folyamatosan követte őket a közös sávban, hogy megpróbáljon 
elhaladni mellettük. Csak azért engedték el, hogy felfedezzék, hogy a 
férfinak nincs utasa, és nem lett volna szabad a sávban lennie. 

Abban a pillanatban született meg az ötlet. Az egyik ingázó magyarázta: 
"Egymásra néztünk, és azt mondtuk: "Valakinek kellene egy weboldalt 
létrehoznia, és feltöltenie ezeknek a bohócoknak a képeit. Aztán rájöttünk, 
hogy mi vagyunk a webes fejesek. Mi magunk is meg tudjuk csinálni. "79 

Így jött létre a Carpool Cheats: 
 

Ezt a weboldalt mindazoknak ajánljuk, akik betartják a szabályokat, és mindennap 
bátran szembeszállnak az autópályáinkon közlekedő traffikkal. Sokan közülünk, 
akik mindennap ingáznak, nem tudják igénybe venni a közös autóhasználati 
(HOV) sávokat, valamilyen okból kifolyólag. Ha nincs utasom, akkor 
kimaradok a HOV-sávokból, és csigatempóban szlalomozom, hogy eljussak a 
munkahelyemre vagy haza. 

Több száz más ingázóval beszéltem, akiket bosszantanak azok az egyének, 
akik azt hiszik, hogy a törvények felett állnak, vagy jobbak, mint mi, vagy 
kiváltságosok... vagy valami ilyesmi, és ezért egyedül vezethetnek a HOV-
sávban. 

 
A két ingázó egy kiváló minőségű digitális fényképezőgép segítségével tette 
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közzé az autóparkos csalásokról készült fotókat. A fotókon a rendszámtáblák 
és a trágár autósok arcának képei szerepeltek. 
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De a Carpool Cheats nem tartott sokáig. A weboldal tartalmát 
hamarosan eltávolították, és helyére ez a közlemény került: 

Értesítés hűséges olvasóinknak 
A CarpoolCheats.org weboldal átmenetileg nem üzemel. 
Ennek oka egy vagy több, számunkra jelenleg (de már nem sokáig) 

ismeretlen személy vagy személyek fenyegető közleménye. 
Jogi tanácsadóink és a Kaliforniai Állami Ügyvédi Kamara, valamint a 

bűnüldöző szervek segítségével vizsgáljuk a helyzetet. 
Szeretnénk köszönetet mondani hűséges támogatóinknak és ingázó 

társainknak, akik továbbra is rendeltetésszerűen használják az ingázósávokat.80 

A felszínen a Carpool Cheats édes igazságszolgáltatásnak tűnik azokkal 
szemben, akik szemtelenül kihasználják a telekocsi sávok előnyeit. De ez a 
magánemberek saját önbíráskodó igazságszolgáltatását jelenti. Mi van, ha 
tévednek a sofőrrel kapcsolatban, és valóban van egy másik utas - talán 
egy gyerek, akit nem látnak? És mivel a magánszemélyek saját kezükbe 
veszik az ügyet, ez arra ösztönözheti a megszégyenítésnek kitett 
embereket, hogy viszonozzák a megtorlást. Ez történt a Carpool Cheats 
esetében is. Ez történhet minden olyan esetben, amikor az emberek 
megpróbálják saját kezükbe venni az igazságszolgáltatást. 

 
A nürnbergi akták 

A Carpool Cheats olyan normák érvényesítését jelentette, amelyekkel az 
emberek általában egyetértenek. Az internet azonban arra is 
felhasználható, hogy megkönnyítse a saját normáik érvényesítésére 
törekvő szélsőséges csoportok önbíráskodását. Az internetes önbíráskodás 
egyik legkorábbi kísérlete a Nürnbergi akták néven ismert weboldal volt. 81 
A Neal Horsley által 1997-ben létrehozott honlapon abortuszokat végző 
orvosok és családtagjaik nevei és személyes adatai szerepeltek. Ez része 
volt az American Coalition of Life Activists (ACLA) nevű csoport 
kampányának, amelynek célja az abortusz-orvosok terrorizálása volt. A 
weboldal több mint kétszáz személy adatait tartalmazta, beleértve neveket, 
címeket, fényképeket, jogosítványszámokat és a családtagokra vonatkozó 
információkat, például azt, hogy milyen iskolába járnak a gyermekeik. 82 
A honlap neve a náci vezetők ellen a II. világháborút követő nürnbergi perekre 
utalt. Az oldal szürke színben sorolta fel az abortuszellenes aktivisták által 
megsebesített orvosokat és a megölteket egy vonallal átszőve. A honlap egy 
másik részén klinikák tulajdonosainak és dolgozóinak, valamint az abortusz-
orvosok házastársainak nevei szerepeltek. 

Miután Horsley 1997 januárjában létrehozta a honlapot, még abban az 
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évben két abortusz-orvos otthonában lövöldözés történt. 1998-ban egy 
abortuszklinikát Alabamában 
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bombatámadás érte, egy másik orvost pedig orvlövész lőtt le New York-i 
otthonában. Röviddel ezután áthúzást tettek a neve fölé a Nuremberg Files 
honlapján. 

A Planned Parenthood és orvosok egy csoportja beperelte őket, azt állítva, 
hogy a weboldal miatt félelemben élnek, rendőri védelemre szorulnak, és 
golyóálló mellényt viselnek. Az ügy 1999-ben került bíróság elé. Az 
egyik orvos azt állította, hogy megváltoztatta a munkába vezető útvonalát, 
és külön autóban utazott a családja többi tagjától. 83 "Minden alkalommal, 
amikor csomagot kapok, ideges leszek" - mondta egy orvos. "Ijesztő dolog 
ezzel együtt élni, minden alkalommal arra gondolni, hogy "Ezt én 
rendeltem, vagy ez egy bomba?""84 Egy orvos parókát kezdett viselni, hogy 
elrejtse magát a nyilvánosság előtt. 85 Az esküdtszék több mint százmillió 
dollár kártérítést ítélt meg az orvosoknak. Az ügyet megfellebbezték, 
Horsley és az ACLA azt állította, hogy az ítélet sértette a 
szólásszabadsághoz való jogukat. A fellebbviteli bíróság affirmálta, és arra 
a következtetésre jutott, hogy a weboldal inkább megfélemlítési szándékkal 
elkövetett erőszakkal való fenyegetésről szólt, mintsem a de- bate álláspont 
megfogalmazásáról. 86 

 

IRÁNYÍTHATATLANNÁ VÁLIK 
 

A megszégyenítés a társadalmi ellenőrzés fontos eszköze, ugyanakkor 
veszélyes is lehet, ha nem ellenőrzik. Ha az emberek beszámolhatnak mások 
vétkeiről, megszüntetik az anonimitást, amely gyakran megkönnyíti a 
normák megszegését. A "Hogy vezetek?" programok például a 
közlekedésbiztonság javulásához vezettek. Az ilyen programok azonban 
akkor működnek a legjobban, ha szigorú ellenőrzés alatt állnak. A "Hogy 
vezetek?" programban a járművezetőkkel kapcsolatos panaszokat 
kivizsgálják, és a járművezetők visszajelzést, képzést és oktatást kapnak. 87 

Ezzel szemben az internetes megszégyenítés nagy része hivatalos 
eljárás, vizsgálat vagy a vádlottnak adott közvetlen visszajelzés nélkül 
történik. Ennek eredményeként az internetes megszégyenítés könnyen 
kicsúszhat a kezünkből. Mivel az internet lehetővé teszi, hogy ezrek gyorsan 
kommunikáljanak egymással, könnyebbé teszi a csőcselék digitális 
megfelelőjének kialakítását. Gustave Le Bon A tömeg című híres 1896-os 
művében megfigyelte, hogy a tömegek pszichológiája más, mint az egyéneké: 
"A tömeg ugyanolyan könnyen hősies, mint bűnöző. "88 A tömegek 
impulzívak és izgatottak lehetnek. A pszichológusok egy kapcsolódó 
jelenséget írnak le, amelyet "csoport polarizáló hatás"-nak neveznek. Ahogy a 
csoportok bizonyos kérdésekben közelednek egymáshoz, hajlamosak 
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polarizálódni a véleményükben, ami szélsőségesebb álláspontokat 
eredményez. 89 

Az emberek az interneten gyakran gyorsan mozognak, mint egy gyilkos 
méhraj. Gyakran viselkednek csőcselékszerűen. Kínában például egy személy 
egy on- 
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soros hirdetőtábla, hogy megszégyenítsen egy egyetemi hallgatót, akiről azt 
hitte, hogy viszonya van a feleségével. A hirdetőtábla olvasói gyorsan 
büntetést szabtak ki a diákra. Az egyik olvasó ezt írta: "Használjuk 
fegyverként a kezünkben lévő billentyűzetet és egeret, hogy levágjuk 
ezeknek a házasságtörőknek a fejét". Több ezren csatlakoztak a 
támadáshoz, aminek következtében a célszemélynek el kellett hagynia az 
iskolát, és a családja otthonukban kellett elrejtőznie. Kínában egy hasonló 
esetben egy férfi rajtakapott egy egyetemistát, aki viszonyt folytatott a 
feleségével. A férfi közzétette a diák nevét az interneten, és leírta a 
viszonyt. Az emberek gyorsan a férj mellé álltak, és további információkat 
adtak meg a diákról, többek között a címét és a telefonszámát. A diák 
tagadta a viszonyt, és még egy rövid tanúvallomásos videót is közzétett. De a 
támadások nem álltak le. Néhányan még az iskolájában és otthonában is 
keresni kezdték a diákot. A férjet annyira meglepte a gyors és heves 
reakció, hogy a diák védelmére kelt, és az önbíráskodás leállítását 
sürgette. Az egyik gyalázkodó kijelentette: "Amit mi, internetezők teszünk, 
az a társadalmi kötelességeink teljesítése. Nem hagyhatjuk, hogy 
társadalmunk ilyen mélyre süllyedjen. "90 

A szégyenkező magyarázata arra, hogy miért támad meg egy másik 
személyt, akit valószínűleg nem is ismer, abból a meggyőződésből fakad, 
hogy a szégyen szükséges a társadalmi rend biztosításához. A szégyen 
fenyegetése nélkül az emberek megszegnék a normákat, ami a társadalmat 
kevésbé rendezetté és civilizáltá tenné. De ahogyan néhány ilyen eset is 
mutatja, bár a megszégyenítés a társadalmi rend előmozdítása érdekében 
történik, paradox módon az ellenkezőjét is eredményezheti. Ahelyett, hogy 
fokozná a társadalmi ellenőrzést és rendet, az inter- netes megszégyenítés 
gyakran kicsúszik az irányítás alól. Az összes tény alapos mérlegelése 
nélkül veszi célba az embereket, és aránytalanul bünteti őket feltételezett 
kihágásaikért. A megszégyenítés civilizálatlanná, csőcselékszerűvé válik, 
és potenciálisan felforgatja azt a társadalmi rendet, amelyet védeni próbál. 
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Második rész Magánélet, 

szólásszabadság és a jog 
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Ez az oldal szándékosan üresen maradt 
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fejezet A jog szerepe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha már ennyi adatot gyűjtenek rólunk, és bárki képes ezeket 
világszerte terjeszteni, van-e bármi, amit valóban tehetünk a 
magánélet védelme érdekében? David Brin tudományos író és 
esszéista szerint már túl késő: "A fény életünk szinte minden 
szegletébe be fog világítani. "1 Scott McNealy, a Sun Microsys- 
tems vezérigazgatója híres poénja: "Már most is nulla a magánéleted. 
Lépj túl rajta. "2 Álláspontja azt a nézetet tükrözi, amelyet egyre 
többen osztanak. Úgy vélik, a magánélet halott, és nem sok mindent 
lehet tenni, kivéve a gyászbeszédet és a továbblépést. Lehet bármit is 
tenni? Lehetséges-e, hogy a törvény megvédjen minket? Vagy csak 
túl kellene lépnünk rajta? 

 

UTAZÁS A TIZENKILENCEDIK 

SZÁZADBA 

Az új technológiák ritkán vetnek fel olyan kérdéseket, 
amelyekkel korábban nem foglalkoztunk. Sokkal gyakrabban 
teszik a régi kérdéseket még bonyolultabbá. A pletyka, a 
híresztelés és a megszégyenítés a civilizáció kezdete óta velünk van. 
Bár a modern információs technológia forradalmasította 
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A múltban is hasonló forradalmakat éltünk át, mivel az információ 
rögzítésének és terjesztésének módját is megváltoztatta. Több mint egy 
évszázaddal ezelőtt, a tizenkilencedik század második felében egy másik 
információs forradalom - az újságok felemelkedése - lázában égtünk. Ez a 
forradalom az 1830-as évek Angliájában gyökerezett, a "penny press" 
(filléres sajtó) innovációjával. Az új nyomdatechnológia lehetővé tette, hogy 
az újságokat minden korábbinál sokkal olcsóbban lehessen értékesíteni - 
mindössze egy pennyért. Ezek az új lapok tele voltak botrányokról, családi 
viszályokról, nyilvános részegségekről és pitiáner bűnökről szóló hírekkel. 
3 Ezek bulvárlapok voltak, és az emberek szerették őket. 

Nem kellett sokáig várni, hogy a filléres sajtó eljusson Amerikába. 1833-
ban New Yorkban Benjamin Day kiadott egy újságot, a Sun-t, amely az 
angol penny-papírok mintájára készült. Olcsó árával és a szenzációhajhászás 
nagy adagjával a Sun gyorsan sok olvasót vonzott. Ha nem találtak valódi, 
pőreséget hozó történeteket, a Sun riporterei egyszerűen kitalálták azokat. 
A Holdon lévő lényekről szóló történetek egyik sorozata "holdcsalás" 
néven vált ismertté. A példányszámok robbanásszerűen megnőttek, és 
hamarosan meghaladták a hagyományosabb újságok példányszámát, 
amelyeket "minőségi" vagy "tisztességes" lapoknak neveztek. Az utánzók 
hamarosan követték őket - a New York Herald, a New York Transcript és a 
New York Graphic, hogy csak néhányat említsünk. Bostonban, 
Philadelphiában és más nagyvárosokban is megjelentek a penny press lapok. 
4 Charles Dickens Martin Chuzzlewit című regényében ábrázolta az újságok 
eme őrületét. Amikor Martin az 1840-es években leszáll az Angliából New 
Yorkba tartó gőzhajóról, pa- perboyok tömegével találkozik: ""Itt a ma reggeli 
New York Sewer!" - kiáltotta az egyik. 'Itt van a ma reggeli New York-i 
szurkáló! Itt a New York-i családi kém! Itt a New York-i magánhallgató! Itt a 
New York-i kukkoló! Itt a New York-i fosztogató! Itt a New York-i 
kulcslyuk riporter! Itt van a New York-i Rowdy Journal! "5 

A "sárga újságírásnak" nevezett szenzációhajhász riportok új fajtája a 
polgárháború után terjedt el, amikor az újságok példányszáma 
exponenciálisan tovább nőtt. 6 Az újságok erőteljesen versengtek a 
közvélemény érdeklődésének felkeltéséért és a lapeladásokért. A sárga 
újságírás korát hamarosan Joseph Pulitzer és William Randolph Hearst 
uralta, két titán, akik hatalmas újságbirodalmak felett uralkodtak. 

Henry James író 1888-ban írt regényében, A visszhangzóban (The 
Reverberator) egy szereplő a média uralkodó hozzáállását hirdeti: "Nem lehet 
sehol sem távol tartani a sajtó fényét. Most azt fogom tenni, hogy 
felállítom az eddigi legnagyobb lámpát, amit valaha is készítettek, és 
mindenhová beragyogom. Majd meglátjuk, ki lesz akkor magánember. "7 
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A sajtót éles kritika érte a magánélet megsértése miatt. Amikor például 
Grover Cleveland elnök nyaralója körül újságírók gyűltek össze, 
miközben ő ott töltötte nászútját új feleségével, és távcsővel figyelték őt, 
az elnök arra panaszkodott, hogy a sajtó "kísérteties vidámsággal a magánélet 
minden szent kapcsolatát elpusztítja "8. 

A média túlpörgött Henry Ward Beecher tiszteletes 1875-ös 
házasságtörési perében, amelyet egy kommentátor "az egyik első nagy 
amerikai média- és magánéleti történetként" jellemez.9 Beecher mesteri 
szónokként egy olyan időszakban, amikor a közvéleményt a szónoklás rabul 
ejtette, Amerika egyik leghíresebb és legtiszteltebb személyisége volt. 10 A 
szexszel kapcsolatos társadalmi képmutatás leleplezésére a szabad szerelem 
híve, Victoria Woodhull felfedte, hogy Beechernek viszonya volt Elizabeth 
Tiltonnal, gyülekezetének egyik tagjával és barátja, Theodore Tilton 
feleségével. 11 A történet soha nem látott médiafigyelemben részesült. A 
tárgyalás előtt az Associated Press harminc riportert küldött ki, hogy 
tudósítsanak Beecher egyházi bizottsága előtti beszédéről. Szinte az összes 
újság tudósított a tárgyalásról, sőt, egyesek naponta le is nyomtatták a per 
átiratát. A per az esküdtszék holtpontján ért véget. Alig tizennégy perccel 
az ítélethirdetés után az egyik újság máris az utcán volt a hírrel. 12 Egy 
évvel később Beecher siránkozott: "Nem üldöztek úgy, mint a sast; nem 
üldöztek úgy, mint az oroszlánt; nem üldöztek úgy, mint a farkast és a rókát. 
Úgy üldöztek, mintha kukac lennék egy rothadó hullában".13 

A mohón szenzációhajhász sajtó mellett más új technológiák is egyre 
nagyobb veszélyt jelentettek a magánéletre. 1876-ban Thomas Edison 
feltalálta a telefont, amely lehetővé tette, hogy az emberek nagy távolságokon 
keresztül beszélgessenek egymással. Nem sokkal később kifejlesztették a 
telefonbeszélgetések lehallgatására alkalmas technológiát. 14 

1884-ben az Eastman Kodak Company egy új találmánnyal 
jelentkezett, amelyet "snap kamerának" neveztek el. A fényképezés már a 
tizenkilencedik század közepe óta létezett, de a fényképezőgépek nagyok és 
nehezen kezelhetőek voltak. Az embereknek sokáig kellett pózolniuk, hogy 
fényképeket készítsenek róluk. A fényképezőgépek ráadásul drágák voltak. 
Ahogy Robert El- lis Smith megjegyzi: "Az 1800-as évek közepén, a 
fotográfia kifejlesztése előtti években még a tükrök sem voltak általánosak 
a brit és az amerikai otthoni életben. Képzeljük el a felismerést, hogy először 
fordul elő, hogy a lényeget - a képünket - valaki más megörökíti, valaki más 
használja és irányítja. "15 A Kodak fényképezőgépe olcsó és hordozható volt. 
Sokkal több ember engedhette meg magának, hogy saját 
fényképezőgéppel rendelkezzen, és most először lehetett őszinte fotókat 
készíteni az emberekről. 
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1890-ben E. L. Godkin, egy híres társadalmi kommentátor arról 
panaszkodott, hogy ezek a fejlemények veszélyeztetik a magánéletet. Godkin 
szerint a kíváncsiság 
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A Kodak fényképezőgép reklámja 1889-ben 
 
 
 

a "magánélet legfőbb ellensége a modern életben". Godkin megjegyezte, 
hogy a történelem során a pletyka sokáig szóbeli volt, és csak enyhén sértette 
az egyént. De "a magánszemélyekről szóló pletykák ma már nyomtatásban 
jelennek meg, és áldozatát, annak minden tökéletlenségével a fején, több 
száz vagy ezer kilométerre a lakóhelyétől ismertté teszik". Godkin nem volt 
optimista azzal kapcsolatban, hogy figyelmet találjon a magánéletet fenyegető 
új veszélyekre. "Igazság szerint" - írta - "a magánélethez való jog 
megsértésére csak egyetlen, az amerikai nyilvánosság számára elérhető 
orvosság létezik, és az is csak tökéletlen. Ez abban rejlik, hogy a sajtó 
vezetői által elkövetett jogsértéseket társadalmi lejáratással látják el"." 
Godkin nem látott semmilyen plauzibilis módot arra, hogy a sajtó jelenlegi 
szenzációhajhászását megváltoztassa: "Jelenleg ez az ellenőrzés [a társadalmi 
lejáratás] aligha mondható létezőnek. Nagymértékben nullifizálja az a tény, 
hogy a bűncselekmény gyakran anyagi haszonnal jár".16 

Samuel Warren és Louis Brandeis ugyanazok a magánélethez fűződő 
problémák miatt aggódott, mint Godkin. Warren ismert bostoni ügyvéd és 
társasági ember volt. Louis Brandeis egy briliáns fiatal ügyvéd volt, aki 
később a Legfelsőbb Bíróság bírája lett. Warren és Brandeis a jogi 
egyetemen találkoztak, ahol Warren felolvasta Brandeis jogi egyetemi 
feladatait, mivel Brandeisnek rossz volt a látása. 17 Brandeis az első helyen 
végzett az osztályában, Warren pedig második lett. Együtt kezdtek ügyvédi 
gyakorlatot folytatni Bostonban, és az 1880-as évek végén közösen írtak 
néhány jogi folyóiratcikket. Első két cikkük címe "A Watuppa Pond-ügyek" 
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és "A tójog" című műveit; nem meglepő módon ezek a tójogról szóló esszék a 
feledés homályába merültek. 18 Harmadik cikkükben azonban Warren és 
Brandeis egy sokkal izgalmasabb témához fordultak - a magánélethez -, és 
ez lett minden idők egyik leghíresebb Law Review cikke. 

"A magánélethez való jog" című írása 1890-ben jelent meg a Harvard Law 
Review-ban.19 Az, hogy miért váltottak témát a tóról a magánéletre, már 
régóta vitatott téma. William Prosser, az egyik leghíresebb kártérítési 
jogtudós szerint a cikket Warren felháborodása váltotta ki, amiért a média a 
lánya esküvőjén szaglászott. Prosser azzal viccelődött, hogy Warren 
lányának "olyan arca volt, amely ezernyi pert indított".20 Ezzel az 
elmélettel azonban van egy probléma: Warren lánya 1890-ben még csak 
hatéves volt.21 Ehelyett Warren és Brandeis érdeklődését a magánélet iránt 
valószínűleg egy bostoni előkelő pletykalapban Warren vacsorapartikról 
szóló cikksorozat váltotta ki. 22 

Tágabb értelemben Warren és Brandeis aggódott a szenzációhajhász sajtó 
és az új technológiák, például a fényképezőgépek miatt. "A sajtó minden 
irányban átlépi az illendőség és a tisztesség nyilvánvaló határait" - panaszolta 
Warren és Brandeis a cikkben. "A pletyka többé már nem a tétlenek és a 
rosszindulatúak forrása, hanem kereskedéssé vált". Megállapították, hogy a 
magánélet fokozott kereskedelmi kizsákmányolásának problémáját az új 
technológiák hatása óriási mértékben felerősíti: "Az instant fényképek és 
az újságíró vállalkozás behatoltak a magán- és családi élet szent 
területeire; és számos mechanikus eszköz fenyeget azzal, hogy valóra 
váltja azt a jóslatot, hogy 'amit a szekrényben suttognak, azt a háztetőkről 
is hirdetik'. "23 

Cikkük idején azonban a pattintós fényképezőgép még csak egy új keletű 
fejlesztés volt, és a média által az őszinte fotók használata nem jelentett 
különösebb fenyegetést. A tizenkilencedik század végén kevés napilap 
nyomtatott rajzokat, nemhogy fényképeket. 24 Warren és Brandeis azonban 
okosan felismerték, hogy ezek az új fényképezőgépek milyen potenciált 
rejtenek magukban a már akkor is szenzációhajhász sajtó számára. Warren 
és Brandeis a jövőbe tekintett, és előre látta a paparazzókat. 

Godkinnal ellentétben Warren és Brandeis úgy vélte, hogy a jog megoldást 
nyújthat ezekre a magánéletet érintő problémákra. Megfigyelték, hogy a 
magánélet megsértése "lelki fájdalmat és szorongást", "az érzelmek 
sérülését" okozza. A törvény nem védett ade- quatíve az ilyen jellegű 
sérelmek ellen. 25 De azzal érveltek, hogy a jog fejlődhet a magánélet védelme 
érdekében. Kifejtették, hogy a törvény már védi "az egyén általánosabb 
jogát arra, hogy békén hagyják", és hogy ez a jog lehet az alapja a 
magánélet új védelmének kialakításához. Warren 
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Brandeis pedig jogorvoslatot javasolt a magánéletükben megsértett 
személyek számára. A kártérítési jog olyan jogalap, amelynek alapján az 

emberek beperelhetnek másokat, akik megsértették őket. Ha jogtalanul 
megkárosítom önt, kártérítésért beperelhet. War- ren és Brandeis amellett 

érveltek, hogy a magánélet megsértése esetén is rendelkezésre kell állnia a 
deliktuális jogorvoslatnak - ha jogtalanul megsértem a magánéletét, akkor 

be kell tudnia perelni engem. Warren és Brandeis cikke nagy sikert aratott a 
jogi világban. 1890 és 1900 között több mint tíz cikk vizsgálta Warren és 

Brandeis javaslatát a magánélethez fűződő deliktuális jogok létrehozásáról. 
26 A huszadik század folyamán az államok elkezdték a magánélethez 

fűződő jogsérelmek elismerését, ahogyan azt Warren és Brandeis 
javasolta. Ma az államok túlnyomó többsége a Warren és Brandeis 

cikkére válaszul hozta létre a deliktuális kereseteket. 27 Sok kommentátor 
a cikket az Egyesült Államokban a magánélet védelmére vonatkozó jog egyik 

legfontosabb alapjának tekinti. Egy híres tudós 
még azt is kijelentette, hogy ez volt "a legjelentősebb jogi folyóiratcikk "28 . 

Az 1890-es vita sok hasonlóságot mutat a maihoz. Warren és Brandeis 
aggódott amiatt, hogy a 19. század végén a média leggyorsabban növekvő 
formája, a nyomtatott sajtó betört a magánéletbe. Ma a média egy új 
formájának - az internetnek - a gyors térhódítását tapasztaljuk. Vannak 
olyanok, mint Godkin, akik azt mondják, hogy nincs mit tenni. És vannak 
olyanok, mint Warren és Brandeis, akik cselekvésre szólítanak fel. Én 
Warren és Brandeis pártján állok. 

 

JOGI MEGKÖZELÍTÉSEK TÍPUSAI 
 

Mit tehet és mit kell tennie a jognak? A madártávlatból nézve háromféle 
megközelítési mód létezik, amelyet a jog követhet. Először is, a törvény 
alkalmazhat egy libertariánus megközelítést, és a lehető legkevésbé 
avatkozhat bele. Másodszor, a törvény elfogadhatna egy tekintélyelvű 
megközelítést, és megpróbálhatná radikálisan korlátozni az emberek azon 
képességét, hogy információkat terjesszenek az interneten. Harmadszor, a 
törvény a két szélsőség közötti középutat választja. 

 
A libertárius megközelítés 

A törvény elfogadhatna egy libertariánus megközelítést, és nagy 
óvatossággal akadályozhatná az információáramlást. A libertariánus 
megközelítés az internetfelhasználók körében a technológia kezdeti 
időszakában kialakult, mélyen gyökerező normákat tükrözi. Abban az 
időben az volt az uralkodó nézet, hogy az internet egy szabad zóna, és a 
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törvénynek távol kell maradnia. Az emberek az internetet a vadnyugathoz 
hasonlították. 29 E nézet egyik leghíresebb és legszélsőségesebb 
megnyilatkozása John Perry Barlow Nyilatkozata a kibertér 
függetlenségéről volt: 
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Az ipari világ kormányai, ti fáradt acél- és acélóriások, én a kibertérből, az Elme 
új otthonából jövök. A jövő nevében arra kérlek benneteket a múltból, hogy 
hagyjatok békén. Nem vagytok szívesen látottak közöttünk. Nincs fennhatóságotok 
ott, ahol mi összegyűlünk. 

Nincs választott kormányunk, és nem is valószínű, hogy lesz, ezért nem szólok 
önökhöz nagyobb tekintéllyel, mint amivel maga a szabadság mindig beszél. 
Kijelentem, hogy a globális társadalmi tér, amelyet építünk, természetesen 
független a zsarnokságoktól, amelyeket ránk akarnak kényszeríteni. Nincs erkölcsi 
jogotok uralkodni rajtunk, és nem rendelkeztek olyan végrehajtási módszerekkel, 
amelyektől valóban okunk lenne félni.30 

A kommentátorok ünnepelték az internet által biztosított nyitottságot és 
szabadságot. David Johnson és David Post kiberjogászok például úgy vélték, 
hogy a legjobb, ha a kormányzat nem vesz részt az internet 
szabályozásában, mert az a legjobban magától működik. 31 

Bár ezek az attitűdök idővel enyhültek, az az általános nézet, hogy az 
információ szabadnak kell maradnia, továbbra is fennáll. Vegyük Lau- rie 
Garrett esetét. A Pulitzer-díjas újságíró 2003-ban részt vett a World Eco- 
nomic Forumon, és néhány barátjának őszinte e-mailt írt tapasztalatairól. 32 
Többek között leírta, hogy "az uralkodó osztállyal társalkodott": 

A Bill Gates-szel töltött nap lenyűgöző és szórakoztató volt. A Heineken 
vezérigazgatóját viccesnek találtam, Soros György pedig nagyon komolyan 
beszélt az AIDS elleni küzdelemről. Vicente Fox - akivel együtt reggeliztem - 
szexi és okos volt, mint egy - nos, egy róka. David Stern (az NBA elnöke) 
odaszaladt hozzám, és megölelt. 

 
Garrett szokatlan őszinteséggel állapította meg: "A világot nem egy okos 
összeesküvés irányítja. Körülbelül 5000 civakodó, néha bájos, általában 
arrogáns, többnyire férfi ember irányítja, akik megszokták, hogy vagy 
fenomenális gazdagságban, vagy nagy személyes hatalomban élnek." 

Garrett e-mailje valahogyan továbbküldésre került másoknak, és végül 
felkerült a világhálóra, ahol számos weboldalon sokszorosították, és 
széles körben olvasták és kommentálták. Miért lett az e-mail ennyire 
népszerű? Az egyik fő ok az volt, hogy Garrett olyan őszinte és közvetlen 
volt. Ezek Garrett személyes érzései voltak, nem pedig a tipikus 
újságcikkekben található prózai megfogalmazások. Ironikus módon az e-mail 
népszerűsége abból fakadt, hogy nem a közvélemény számára íródott. 

Garrett megdöbbent, hogy a személyes e-mailje kikerült a világ elé. 
Nyilvános levelet írt a MetaFilterhez, az egyik bloghoz, ahol az e-mailjét 
megvitatták. Garrett megjegyezte, hogy amikor megtalálta az e-mailjét az 
interneten. 
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és "olvasta a megjegyzéseket, paranoid fantáziákat, találgatásokat, 
gúnyolódásokat, sértéseket és internetes lármát", "jelentős megaláztatást" 
érzett. Kijelentette továbbá: 

Hadd legyek ezzel kapcsolatban a lehető legvilágosabb: A levél, amin mindannyian 
felháborodnak, osztoznak, gúnyolódnak és fantáziálnak, egy személyes üzenet 
volt. Ez egy magánlevél, amelyet valaki a barátaim közül meggondolatlanul, de 
biztos vagyok benne, hogy minden rosszindulat nélkül továbbított néhány számomra 
ismeretlen embernek. Ők pedig továbbadták még több ismeretlennek, és így 
tovább. Most, mélységes zavaromra és a magánéletembe való behatolás heveny 
érzésére, mindannyian - idegenek ezrei - boncolgatják személyes levelemet. Soha 
nem írtam volna ilyen hanyag, őszinte, véleményes flip hangnemben a 
nyilvánosság számára. Ezt soha nem az önök szemének szántam.33 

A reakció, amit az interneten sokan kaptak, azonban nem volt együttérző. 
Egy hozzászóló válaszolt: 

Személy szerint nem sajnálom, hogy elolvastam az e-mailt, de sajnálom, hogy a 
tudta nélkül tették közzé, és hogy néhányan óvatlan dolgokat mondtak önről. Ha 
azonban valahova akarod tolni a "hibáztatást", akkor talán közelebbről kellene 
kezdened. 

Egy másik kommentátor megjegyezte: 

Ahhoz képest, hogy hivatásos újságíró, Garrett kisasszony elég csúszósan kezeli a 
saját magánéletének védelmét. Mivel az e-mail olyan bizonytalan, mint amilyen, a 
felelősség a végfelhasználóra hárul, hogy megvédje saját magánéletét. 

"Üdvözöljük a 21. században" - írta egy másik személy, és felszólította 
Garrett-et, hogy ne vágyakozzon "egy olyan mitikus 1979 után, amikor a 
magánéletet mindenki tiszteletben tartotta, és a fénymásolók nem léteztek". 

Ahogy James Grimmelmann kiberjogász találóan rámutat, a 
megjegyzések egy "klasszikusan techno-libertáriánus nézőpontot" 
testesítettek meg, amely szerint lehetetlen megfékezni az információ 
terjedését, és az adatok gyors terjedése jó dolog. 34 

A libertárius megközelítéssel az a probléma, hogy teljes mértékben 
elfogadja az információ szabad áramlását, és keveset tesz a magánélet 
védelme érdekében. Ennek az "elnéző" megközelítésnek az az eredménye, 
hogy az interneten pletykák és szóbeszédek által sújtott emberek kevés 
jogorvoslattal élhetnek. Amint azt a következő fejezetben bemutatom, a 
pletykák és szóbeszédek jelentős hatással vannak az emberek 
szabadságára, autonómiájára és önfejlesztésére - éppen azokra az 
értékekre, amelyeket a szólásszabadság véd. 

A tekintélyelvű megközelítés 
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A spektrum másik végén a törvény tekintélyelvű megközelítést 
alkalmazhat. Az ilyen megközelítés célja az információ terjedésének szigorú 
ellenőrzése. A tekintélyelvű megközelítések cenzúrát alkalmaznak a 
következők érdekében 
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a problémás információk terjesztésének megállítása. A törvényhozók 
gyakran vonzónak találják az ilyen megközelítéseket. Az Egyesült Államok 
Képviselőházában például egy törvényjavaslat a közösségi oldalakat kitiltaná 
az állami iskolákból és könyvtárakból. 35 Néhány állami törvényhozás 
hasonló törvényjavaslatokat fontolgat. Más autoriter szabályozási 
kísérletek közé tartozik a névtelen beszéd tilalma vagy a másnak való 
online megszemélyesítés büntetőjogi szankcionálása. Az 1990-es évek 
közepén például Georgia állam bűncselekménynek minősítette, ha valaki 
számítógépes hálózaton keresztül bármilyen adatot küld, és hamisan 
azonosítja magát. Egy szövetségi bíróság a törvényt a szólásszabadsághoz 
való alkotmányos jog megsértése miatt megsemmisítette. 36 

A tekintélyelvű megközelítések gyakran inkább szimbolikusak, mint 
hatékonyak, mivel az Első Kiegészítés számos központosítási kísérletnek 
útjában áll. A tekintélyelvű megközelítés elnyomó és a szólásszabadságot 
túlságosan is korlátozó lehet. A közösségi oldalak iskolai kitiltására tett 
kísérletek kevéssé akadályozzák meg a diákokat a használatukban. Az 
oldalak használata egyszerűen át fog vándorolni az iskolán kívüli helyekre, 
ahol az iskoláknak még kevesebb ellenőrzésük van. Röviden, a tekintélyelvű 
megközelítések széleskörű és durva módon próbálják kezelni a problémát, 
ami nincs összhangban az amerikai alkotmánnyal. 

A középút megtalálása 

Meg kell találnunk a középutat a liberális és a tekintélyelvű megközelítés 
között. A jog mérsékeltebb szerepe az lenne, ha segítene kialakítani az 
információáramlást szabályozó normákat. Mivel az emberek nem fedik le az 
információ bolygószintű terjesztésének mélyreható hatalmát, gyakran úgy 
folytatják a pletykálkodást, mintha nem lenne különbség a valós tér és a 
kibertér között. A törvénynek biztosítania kellene, hogy az emberek 
jobban megértsék a drámai különbséget a pletyka offline és online között. 

A kártérítési jogorvoslatok - a perek - egy lehetséges középutas 
megközelítést jelentenek. Ezek nem tekintélyelvűek, mert egyének 
kezdeményezik őket, és nem szisztematikusak. A perekkel számos 
probléma van, amelyeket meg fogok vitatni, de minden megközelítést 
nem absztrakt módon kell értékelnünk, hanem úgy, mint a tökéletlen 
alternatívák közül való gyakorlati választást. 

A jog jelenleg a rágalmazási jog, valamint a Warren és Brandeis cikke 
által létrehozott, a magánélet megsértésére irányuló deliktumok révén védi 
az emberek hírnevére vonatkozó személyes információk nyilvánosságra 
hozatalát. Ahhoz azonban, hogy ez a joganyag hatékonyan működjön, két, 
látszólag egymásnak ellentmondó változtatásra van szükség. Először is, a 
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jogot jelentősen ki kell szélesíteni - különösen a magánélet védelmére 
vonatkozó jogot. Másodszor, a törvényt korlátozni kell, hogy a magánélet 
megsértésének orvoslására csak ritkán kerüljön sor peres úton. 
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A MAGÁNÉLET ÉS A JÓ HÍRNÉV 

JOGI VÉDELME 

 
A történelem során az emberek mindig találtak valamilyen mechanizmust a 
hírnevük igazolására. Az európai arisztokraták évszázadokon át párbajjal 
védték becsületüket. 37 A párbaj, amely 1500 körül Olaszországból indult, 
rendkívül népszerűvé vált az európai úriemberek körében, különösen az 
1600-as és 1700-as években. Ahogy az egyik kommentátor megjegyzi: 
"Csak Franciaországban, csak IV. Henrik uralkodásának huszonegy éve 
alatt, 1589 és 1610 között, talán tízezer úriember halt meg a becsületéért. "38 
Bár ma a párbajt barbárnak tartjuk, sokáig a viták megoldásának civilizált és 
városias módjának tartották, mivel az alternatívák a lopakodó támadások és 
a verekedések voltak. 

A párbajt kiválthatta sértés, rágalmazás vagy pletyka. Még a legcsekélyebb 
sértés is kiválthat párbajt. A gyakorlatot egy bonyolult szabályrendszer, a 
"code duello" szabályozta. A sértett személy adta ki a kihívást, amely kard 
vagy pisztoly használatával járt. Mielőtt a párbajra sor került volna, a felek 
levelet váltottak és tárgyalásokat folytattak, hogy kiderüljön, sikerül-e 
kibékülni. Mindkét félnek volt egy "második embere", aki a folyamat 
során az ügynökeként működött. Sok esetben a felek egyezségre jutottak, a 
sértett például elismerte, hogy egy pletyka hamis volt, anélkül, hogy 
beismerné, hogy szándékosan hazugságot terjesztett volna. 39 Az ügyes 
segédek ügyesen segítették a feleket a békülésben, és egy korabeli 
megfigyelő meg is jegyezte, hogy "tíz párbajból kilenc, ha nem százból 
kilencvenkilenc a segédek tapasztalatlanságából ered".40 "Nem a kard vagy a 
pisztoly öl" - állapította meg egy másik, "hanem a segédek".41 "Nem a kard 
vagy a pisztoly az, ami öl". 

Amikor a párbajozás Amerikába vándorolt, különösen népszerűvé vált 
délen, ahol ügyvédek, bírák, politikusok és gazdag elitek gyakran részt vettek 
ebben a gyakorlatban. Andrew Jackson állítólag több mint száz párbajt vívott, 
mielőtt elnök lett, sőt, az egyik párbaj során meg is ölt egy embert. 42 

Bár mind az egyház, mind a törvény tiltotta, a párbaj továbbra is 
fennmaradt. Ahogy a XVIII. századi angol jogtudós, William Blackstone 
megjegyezte, amíg nem találnak alternatív módszert a sértett személy 
kárpótlására, "a törvény legerősebb tilalmai és büntetései sem lesznek 
teljesen hatékonyak e szerencsétlen szokás felszámolásában".43 Amerikában 
minden államban tilos volt a párbaj, de úgy tűnt, senkit sem érdekelt. Az 
ellenfelét megölő párbajozót gyilkossággal vádolhatták, de még ez is 
hatástalan akadály volt, mivel az esküdtek ritkán ítéltek el. 44 

Az egyik ok, amiért a párbajozást olyan nehéz volt abbahagyni, az a hatalmas 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

társadalmi nyomás volt... 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

A jog szerepe115  
 
 

 

Alexander Hamilton és Aaron Burr párbaja 
 
 

biztos, hogy megvédi a becsületét. Ha valaki nem volt hajlandó párbajozni, 
azt gerinctelennek tartották. 45 Ahogy Samuel Johnson mondta egyszer, az 
úriember azért párbajozik, "hogy elhárítsa a világ megbélyegzését, és hogy 
megakadályozza, hogy kiszoruljon a társadalomból".46 Alexander Hamilton 
egy olyan párbajban vesztette életét, amelyet nem akart megvívni. Amikor 
Aaron Burr 1804-ben párbajra hívta ki Hamiltont, Hamilton azt írta, hogy 
"irtózik a párbajozás gyakorlatától", de "különös szükségét érezte, hogy ne 
utasítsa vissza a hívást". Kifejtette, hogy ahhoz, hogy "hasznos" maradjon a 
közügyekben, meg kell védenie a jó hírnevét, amely sérülne, ha 
visszautasítaná Burr kihívását. 47 A párbaj során Hamilton lövése célt 
tévesztett (egyes beszámolók szerint ez volt a szándéka), de Burr lövése 
halálosan megsebesítette Hamiltont. 

A párbaj alternatívája a tárgyalóterem volt. A perek békés megoldást 
jelentettek a viták rendezésére, és megakadályozták, hogy az emberek 
erőszakhoz folyamodjanak. A vért pénzzel helyettesítették. 48 Sokan 
azonban még mindig úgy vélték, hogy a jó hírnév miatti vitákat "legjobban 
törvényen kívüli eszközökkel lehet megoldani", és a bíróságok "utolsó 
lehetőségként" szolgáltak.49 A párbajok idején a bírósághoz fordulást 
gyávának és hatástalannak tartották. 50 Ahogy egy kommentátor 
megjegyezte: "A párbaj volt az egyetlen bíróság, amely a társaid körében 
a jó hírnév visszaszerzésére rendelkezésre állt "51. 

Cynthia Kierner történész lenyűgöző beszámolója az 1790-es években 
Richard Randolph (a híres politikus, John Randolph testvére) botrányáról 
sokat elárul arról, hogy a forradalom utáni Amerikában hogyan próbálták az 
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emberek igazolni jó hírnevüket. A Randolph család Virginia egyik 
legelitebb családja volt. Az a pletyka keringett, hogy Richard Randolph 
be- 
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házasságtörő viszonyba keveredett hajadon sógornőjével, Nancynek, aminek 
következtében nem kívánt terhesség lett a vége. Bár a csecsemő elvetélt vagy 
halva született, Richardot és Nancyt azzal gyanúsították, hogy elvetették. 

Richard úgy gondolta, hogy Nancy testvére, William terjeszti ezeket a 
pletykákat. Hogy megvédje magát, Richárd nyílt levelet tett közzé a 
nyilvánosságnak a virginiai hercegnői újságban (ez közvetlenül azután jelent 
meg, hogy XVI. Lajos király párizsi lefejezéséről szóló híreket közöltek). 52 
A levélben jelezte, hogy hajlandó lenne párbajozni, hogy megvédje a 
hírnevét. 

Richard nem indított rágalmazási pert, mert, ahogy Kierner megjegyzi, "a 
rágalmazás a tizennyolcadik századi Amerikában mélyen nemi alapú 
bűncselekmény volt". A férfiak esetében a hírnevüket ért legkárosabb 
támadások a becsületességüket és megbízhatóságukat támadták; a nők 
esetében a legkárosabb hírnév elleni támadások a szexuális 
tevékenységükre irányultak. Ezért a botrány szexuális dimenziója 
"kétségkívül visszatartotta Richardot attól, hogy jogi eljárást kezdeményezzen 
William Randolph ellen".53 Ehelyett Richard "megvárta, amíg a helyi 
hatóságok lépnek, és ehelyett büntetőjogi váddal nézett szembe". 
Richardot és Nancyt a gyermekük meggyilkolásával vádolták. Felmentették 
őket, de a tárgyalás "növelhette a pletykák és célozgatások tekintélyét, 
amelyekkel igyekezett lejáratni a The 
A bírósági eljárás, amely távolról sem hallgatta el a róla és Nancy-ről szóló 
pletykákat, inkább elősegítette, hogy azok szélesebb körben is 
elterjedjenek "54. 

A Richard Randolph-botrány jól szemlélteti a bíróságok párbaj 
alternatívájaként való alkalmazásának előnyeit és korlátait. A bíróságok 
rendezettebb és igazságosabb módját nyújthatták a jó hírnév igazolásának, de 
a sértő információk további terjedését is elősegíthették. 

A bíróságok végül győzedelmeskedtek a párbaj felett, mint a jó hírnévnek 
okozott kár helyreállításának módja. Hamilton halála kijózanító hatással 
volt a párbajra Északon, ahol 1850-re nagyrészt megszűnt. Délen tovább 
tartott a párbaj, de a polgárháború után végleg kezdett megszűnni. Számos 
elmélet született arra vonatkozóan, hogy miért szűnt meg a párbajozás. Az 
egyik legmeggyőzőbb elmélet Alison LaCroix jogtörténész állítása, 
miszerint a párbajok azért csökkentek, mert a kereskedelmi tevékenység és 
az iparosodás növekedésével megváltoztak az úriemberekre vonatkozó 
becsületnormák. Azok a tulajdonságok, amelyeket az emberek fontosnak 
tartottak a hírnév szempontjából, az arisztokratikusabb becsületérzetből 
átalakultak olyan tényezőkké, amelyek a piacon számítottak. Valakinek a 
becsületét kétségbe vonni többé nem volt nagy dolog; ehelyett az számított, 
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hogy valaki "hitelképességének" hírneve sérüljön. A párbaj részben azért 
maradt fenn tovább délen, mert a déliek továbbra is inkább agrár- és 
becsületalapúak maradtak, mint az északiak. 55 A polgárháborút követően 
egy másik közkeletű 
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tator magyarázza, a déli arisztokráciában sokan meghaltak, és a Dél 
"városiasabbá és kereskedelmibbé vált, nyitottabbá az ambiciózus 
üzletemberek felé" és "kevésbé vendégszerető a párbajozásra "56 . 

A párbajok minden durvaságuk és barbárságuk ellenére fontos funkciót 
töltöttek be. Ahogy David Parker történész megjegyzi: "A párbaj rendkívül 
hatékony eszköz volt a sérült hírnév helyreállítására", mert az 
arisztokrácia tagjai a párbajra való hajlandóságot "a feddhetetlenség és 
meggyőződés bizonyítékának" tekintették, és mert "a párbajra való 
beleegyezés egyben a párbajra okot adó polémia befejezését is jelentette". 
Ahogy Parker írja: "Ideális esetben egy jól megvívott párbaj kibékítette a 
két ellenfelet, helyreállította a kölcsönös tiszteletet, és "megtisztította" az 
eredeti sértés által okozott foltot. Semmilyen per vagy rágalmazási per nem 
volt képes ugyanezt a hatást kiváltani. "57 Ráadásul a jog nem tudta orvosolni 
a párbajok által orvosolt összes kárt. A párbajokat kiváltó sértések fajtái 
sokunknak meglehetősen ostobának tűnnének. Pusztán az, hogy valakit 
"kölyökkutyának", "hazugnak" vagy "gyávának" neveztek, párbajt szíthatott. 
58 John Lyde Wilson dél-karolinai kormányzó 1858-as, párbajozásról szóló 
útmutatójában kijelentette, hogy "olyan esetekben, amikor az ország 
törvényei nem adnak jogorvoslatot a kapott sérelmekért, és amikor a 
közvélemény nemcsak engedélyezi, hanem meg is parancsolja az ellenállást, 
felesleges és időpocsékolás elítélni a [párbaj] gyakorlatát. "59 

De ahogy Amerika modernizálódott, a puszta sértegetések már nem tűntek 
olyan károsnak. Ehelyett az emberek hírneve szempontjából azok a 
sérelmek számítottak, amelyek a foglalkoztatási lehetőségeiket és a 
gazdasági sikerüket veszélyeztetik. A rágalmazási ügyekben eljáró 
bíróságok a jó hírnevet szűkebb értelemben "az egyénnek mint kereskedelmi 
szereplőnek okozott kárként" értelmezték, nem pedig tágabban, mint úri 
becsületet. 60 

Ha van tanulsága a párbajok megszűnésének és a pereskedés térnyerésének, 
akkor az az, hogy minden társadalomnak szüksége van valamilyen 
mechanizmusra a jó hírnévvel kapcsolatos károk megoldására. A párbajok 
évszázadokon át szolgálták ezt a funkciót (bár csak az elit számára). A 
párbaj tehát kielégített egy társadalmi igényt. A modern gazdaság 
kialakulásával a becsület megszűnt a személy hírnevének középpontjában 
állni, és a párbaj a feledés homályába veszett. De valaminek még mindig 
kellett szolgálnia arra, hogy az emberek megvédjék hírnevüket, és a 
bíróságok lettek a fő lehetőség. 

Ma az emberek fegyverek és kardok helyett ügyvédeket használnak. Két fő 
jogág áll azon emberek rendelkezésére, akik a róluk terjesztett 
információk (vagy téves információk) miatt perelnek: a magánélet 
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védelmére vonatkozó jog és a rágalmazás joga. Ez a két jogrendszer szolgál 
az emberek számára elsődleges eszközként, hogy megvédjék a hírnevüket. 
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Rágalmazás 

 
A rágalmazás ősi joga régóta védelmet nyújt a személyről szóló hamis 
rágalmak terjesztése ellen. A rágalmazás "egy személyt gyűlöletnek, 
megvetésnek, gúnynak vagy rágalmazásnak tesz ki, vagy azt okozza, hogy őt 
kerüljék és kerüljék".61 John Adams elnök egyszer azt mondta, hogy "az 
ember ... a jó hírnévhez vagy becsülethez való ragaszkodás nélkül 
elveszett".62 Ahogy egy amerikai képviselő 1794-ben megjegyezte: "A 
rágalmazás erkölcsi értelemben olyan, mint a méreg fizikai értelemben; ez a 
gyávák erőforrása. A támadás olyan fajtája, amely ellen lehetetlen védekezni. "63 

A rágalmazási jog évezredek során alakult ki. Már az ókori Rómában is 
létezett, amely a rágalmazás bizonyos fajtáit bűncselekménynek minősítette. 
64 A korai középkorban a rágalmazást a rágalmazó nyelvének kivágásával 
büntették. Később a középkorban az egyházi bíróságok a rágalmazást 
nyilvános vezekléssel kezdték büntetni. 65 Végül az állam a rágalmazókat 
kártérítésre és a hazugságok nyilvános beismerésére kötelezte. 66 

Ma a rágalmazási jog két deliktumból áll - a rágalmazásból és a 
becsületsértésből. A rágalmazás az írott vagy rögzített szavakra vonatkozik 
(újságcikkek, televíziós adások és az interneten található írások). A 
rágalmazás az egyének közötti szóbeli közléseket és beszédet érinti. A 
törvény csak akkor lép életbe, ha a kijelentés hamis, és sérti egy személy 
jó hírnevét. 67 A becsületsértő kijelentést tevő személynek vétkesnek kell 
lennie - ha ésszerűen hitte, hogy a tény igaz, akkor nem felelős. A 
felperesnek kell bizonyítania, hogy a kijelentés hamis volt, és a beszélőnek 
nem kell kezeskednie a kijelentés igazságáért. Ha az állítás igaz, a felperes 
veszít. Valaki már azért is felelősségre vonható rágalmazásért, ha csak egy 
más által terjesztett információt terjeszt. 68 

A rágalmazási jog bonyolult és bizonytalan joganyag. Egész értekezéseket 
írtak róla. A kritikusok "a bonyolultságok erdejének nevezik, amelyet 
anomáliák, következetlenségek és perverz merevségek benőttek".69 Egy 
másik, az Első Alkotmánymódosítással foglalkozó tudós így ír: "A 
rágalmazási jog hemzseg az ellentmondásoktól és a zűrzavartól, és élénk 
tanúbizonysága a jogi elme néha perverz inge- nuitásának".70 E 
bonyolultságon túl a Legfelsőbb Bíróság a szólásszabadság védelme 
érdekében korlátozta a rágalmazási jogot. Bár ezek a korlátozások 
jelentősek, a rágalmazási deliktumok továbbra is elég erősek. Az interneten 
történő rágalmazás esetében azonban a jog sokkal korlátozottabb. Ezek a 
korlátozások, amelyeket a következő fejezetben tárgyalok, a rágalmazási 
jogot viszonylag hatástalan eszközzé teszik az interneten terjedő pletykák 
elleni védelemben. 
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A magánélet megsértése 

 
A jó hírnév védelmére rendelkezésre álló második jogforrás a magánélet 
védelmére vonatkozó jog. Az 1890-es Warren és Brandeis cikkre válaszul 
számos deliktum alakult ki a magánélet védelme érdekében. Ezeket a 
deliktumokat együttesen "magánélet megsértése" néven említik. A magánélet 
megsértése viszonylag fiatal, alig több mint egy évszázados joganyag. 
Összesen négy deliktum létezik: (1) a magánéletbe való behatolás; (2) a 
magánjellegű tények nyilvánosságra hozatala; (3) a hamis fény; és (4) a 
kisajátítás. 71 

A behatolással kapcsolatos deliktum védelmet nyújt az ellen, ha valaki 
szándékosan behatol valakinek a "magánéletébe vagy magányába" vagy 
"magánügyeibe vagy magánügyeibe", ami "egy ésszerű ember számára 
erősen sértő lenne".72 Ez a deliktum elsősorban az intru- sív 
információgyűjtő tevékenységeket orvosolja. A hamis színleléssel 
kapcsolatos deliktum védelmet nyújt az olyan hamis, torz vagy félrevezető 
információk terjesztése ellen, amelyek "egy ésszerű személy számára 
erősen sértőek".73 A hamis színlelés számos hasonlóságot mutat a 
rágalmazási joggal. 

A két leglényegesebb magánélethez fűződő jogellenes cselekmény, 
amely az információk online terjedésével kapcsolatos, a kisajátítás és a 
nyilvánosságra hozatal. Az eltulajdonítás az ellen véd, ha egy személy 
nevét vagy képmását más javára használják fel. 74 Például a jogsérelem 
lehetővé teszi, hogy valaki beperelje, ha a nevét vagy képmását a 
beleegyezése nélkül használják fel egy reklámban. Az eltulajdonításért 
való felelősséghez "az alperesnek saját használatára vagy javára kell 
eltulajdonítania a felperes nevének vagy képmásának hírnevét, tekintélyét, 
társadalmi vagy kereskedelmi tekintélyét, közérdekűségét vagy egyéb értékeit 
"75. 

A magánélethez fűződő deliktumok közé tartozik a magánjellegű tények 
nyilvánosságra hozatala, amely jogorvoslatot biztosít, ha valaki széles körben 
nyilvánosságra hozza egy másik személy magánjellegű információit. A 
nyilvánosságra hozatalnak "egy ésszerű személy számára erősen sértőnek" 
kell lennie, és "nem lehet a nyilvánosság jogos érdeke".76 Ez a deliktuális 
jogellenes cselekmény potenciálisan hasznos lehet magánéletünk 
védelmében az interneten való szétterjedéstől. A rágalmazással ellentétben, 
amely a valótlanságok terjesztéséért vonja felelősségre az embereket, a 
nyilvánosságra hozatali kártérítési felelősségre vonás az igazságok terjesztését 
orvosolja. 

A bíróságok nyugtalanok a magánélethez fűződő jogsérelmekkel 
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kapcsolatban, és két alapvető módon korlátozták azokat. Először is, a 
szólásszabadság nevében a magánélet védelmére vonatkozó jogot 
(csakúgy, mint a rágalmazási jogot) súlyosan korlátozták. Másodszor, a 
magánélet védelmére vonatkozó jogot a magánélet szűk értelmezése 
hátráltatja. Sok bíróság azért utasítja el a kereseteket, mert nem ismeri el a 
magánélet megsértését. Ennek eredményeképpen a magánélethez fűződő 
jogsérelmek alapján pereskedő emberek gyakran elveszítik ügyeiket. Rodney 
Smolla, az Első Kiegészítéssel foglalkozó tudós megjegyzi, hogy ha a Warren 
és Brandeis-féle magánélet védelmére vonatkozó deliktumok 
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"ha részvények lennének, az elmúlt évszázadban elért teljesítményük nem 
lenne lenyűgözőnek mondható. "77. 

 

A MEGFELELŐ JOGI SZEREP MEGTALÁLÁSA 
 

Bár a becsületsértési jogon és a magánélet védelmére irányuló kártérítési 
ügyeken alapuló perek kulcsfontosságú elemei a középutas megközelítésnek, 
nem akarjuk bátorítani a perek hóviharát. A perek félelmetes szörnyetegek. 
Drágák, megterhelőek és stresszesek. Már az is traumatikus lehet, ha 
valaki pert indít, nem is beszélve arról, ha veszít és kártérítést kell 
fizetnie. A perrel való fenyegetés - még egy olyan per is, amelyet a 
felszólaló vagy az író végül meg fog nyerni - elég káros lehet ahhoz, hogy 
a potenciális alperest különösen óvatossá tegye. 

A perekkel kapcsolatos egyik probléma a visszaélés. Az emberek 
például visszaélhetnek a rágalmazással, hogy kritikusaikat támadják. A 
rágalmazási jog nem véd meg attól, hogy valaki negatív vélemények, 
kritikák, szatírák vagy sértések célpontja legyen. Az ellen véd, hogy olyan 
valótlanságokat terjesszenek, amelyek ártanak a jó hírnevének. A kritika 
vagy szatíra által csupán megsértett emberek azonban túlreagálhatják a 
helyzetet, és a rágalmazás miatt nem megfelelő pert indíthatnak. 
Hasonlóképpen, az emberek visszaélhetnek a magánélet megsértésével, hogy 
azért támadják a beszélőket, mert nem tetszik nekik a kritika, nem pedig a jó 
hírnév megsértése miatt. 

A perek megfékezhetik a beszédet. Ha túl könnyű pert nyerni, az emberek 
túl könnyen fognak perelni, ami azt eredményezi, hogy az emberek a 
pereskedéstől való félelmükben tartózkodnak az őszinte, erőteljes beszédtől. 
A túl sok per hatása hasonlít a tekintélyelvű megközelítéséhez, túlságosan is 
akadályozza a beszédet. A peres eljárások fenyegetése nélkül azonban az 
online beszélőket nem ösztönzi jogi szempontból a hozzászólások 
eltávolítása vagy a viták nem hivatalos úton történő újbóli megoldása. A 
kirívó esetek esetében pedig azt akarjuk, hogy a törvényt is be kell vonni. 

A perek nemcsak a beszélőnek, hanem a perlőnek is ártanak. Richard 
Posner bíró megjegyzi, hogy a magánélet védelmével kapcsolatos ügyek 
ritkák, mivel az ilyen perek a magánélet megsértésének további 
nyilvánosságra hozatalát eredményezik. 78 Amikor az emberek perelnek, az 
amerikai bíróságok nem szívesen engedik meg, hogy elrejtsék a nevüket. 
Ahogy az egyik bíróság kijelentette: "A fantázianevek használata nem 
kedvelt", és csak "kivételes körülmények között" engedélyezik.79 Ezzel 
szemben számos európai országban a bíróságok hajlandóbbak 
megengedni, hogy az emberek elrejtsék személyazonosságukat, amikor 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

perelnek, így védve a felpereseket attól, hogy még nagyobb figyelmet 
kapjon az a pletyka, amelyet meg akarnak állítani. 

Az amerikai megközelítés azonban bünteti az embereket azért, mert 
jogaik védelmében a törvényt alkalmazzák. Egy nemrégiben indított 
rágalmazási perben egy Todd nevű férfi 
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beperelte a Don't Date Him Girl nevű honlapot a róla szóló, az oldalon 
megjelenő hamis állítások miatt. A profile a képét és a következő 
megjegyzést tartalmazta: 

Ez a fickó egy utazás. Valójában, csessze meg a trip-et, ő egy kutya. Az egyik 
barátommal randizott. . . .  
ez még azelőtt volt, hogy rájött volna, hogy a férfi a fél PittsburghOften  ruhákkal 
randizott. 
ügyvédhez képest silányan - valószínűleg ez is az álcája része. A 30-as éveiben jár; 
és úgy gondolják, hogy herpeszes. Maradjon távol tőle! 

Egy másik kommentátor szerint: 

Ne randizz vele. Nemi betegséget kaptam tőle, és egyszerre két emberrel randizott. 

Még egy másik is beszólt: 

Sötét és jóképű hölgyek, úgy néz ki, mint egy csokoládés álom. Amíg meg nem 
ismeritek. A bölcsője egy szemétdomb. Mindig koszos ruhákat hord. Ügyvéd, 
de ezt nem gondolnád, mert panaszkodik, hogy nem fizet gyerektartást a 
gyerekei után. Az USA összes irányítószámán van kapcsolata. Dögös. Ne 
hagyd, hogy 
hülye lány! 

Todd beperelte, azt állítva, hogy ezek hazugságok voltak, és helyre 
akarta tenni a dolgokat. Döntését, hogy perel, azonban a blogszférában 
megvetéssel fogadták. Egy blogger azt írta, hogy a per előtt soha nem 
hallott Toddról, de most "emberek ezrei, akik soha nem látták volna a 
kom- menteket, azon tűnődnek, hogy nem igazak-e". A történet tanulsága, 
állapította meg a blogger, a következő: "Ne pereljen rágalmazásért, mert 
még ha nyer is, veszíteni fog. "80 Egy másik blogon az egyik kommentelő ezt 
írta: "Számomra ez olyan, mint a rú- mák és a pofozkodó emberek; minél 
többet kiabálnak róla, annál igazabbnak tűnik mások számára. Jobb, ha a 
[Don't Date Him Girl]-ön teszel közzé egy cáfolatot, és hagyod, hogy 
csendesebb halált haljon. "81 Egy másik kommentelő pedig azt mondta: "Nem, 
nem, nem: "Szia Todd, felmentem a honlapra és elolvastam a rólad szóló 
kommenteket. Nagy dolog! Nagyon vékonybőrű lehetsz. A pereskedéssel az 
egész világ figyelmét felhívtad arra, hogy négy nő nem kedvel téged. És hidd 
el, tesó, ezzel nem segítesz magadon. Azt tanácsolom: egy ideig húzd meg 
magad, hogy az emberek elfelejtsék. "82 A blogoszférában Todd perére 
adott reakciók hasonlóak, mint sok olyan emberre, aki magánélet védelme 
és rágalmazás miatt perel. Egyesek megértőek, mások viszont nevetségessé 
teszik a felpereseket, amiért még több figyelmet hívnak magukra. 

Az amerikai szabály nem produktív, és sérti az emberek jogát arra, hogy jó 
hírnevük megsértése esetén jogorvoslatot kapjanak. Több embernek kellene 
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lehetővé tenni, hogy anélkül perelhessen, hogy valódi neve megjelenne a 
jegyzőkönyvben. Ez lehetővé tenné az emberek számára, hogy a róluk 
szóló információk terjedése miatt jogorvoslatot kérjenek anélkül, hogy 
növelnék az információk nyilvánosságra kerülését. 
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Még ha ez a probléma meg is oldódik, más problémák miatt a pereskedés a 
felperes számára vesztes stratégiává válik. A mainstream médiától eltérően 
sok blogger amatőr, és nincs sok pénze arra, hogy kártérítést fizessen a 
károsultnak. Egy nemrégiben történt eset során egy nő 11,3 millió dolláros 
ítéletet nyert egy másik nő ellen, aki az interneten olyan üzeneteket tett 
közzé, amelyekben a felperes "szélhámos" és "csaló" volt. A 
kommenteket közzétevő nőnek azonban nem volt pénze, hogy fizessen. A 
Katrina hurrikánban elvesztette az otthonát, még ügyvédet sem engedhetett 
meg magának, és még arra sem vette a fáradságot, hogy megjelenjen a 
tárgyaláson. Akkor az áldozat miért vette a fáradtságot, hogy pereljen? 
Valójában pénzébe került a pereskedés, és végül pénzt veszített az ügy 
folytatásával. Elmagyarázta: "Biztos vagyok benne, hogy [a nőnek] nincs 
1 millió dollárja, nemhogy 11 millió dollárja, de az üzenet erős és világos. Az 
emberek arra használják az internetet, hogy tönkretegyék azokat, akiket 
nem kedvelnek, és 
ezt nem teheti meg. "83 Ahogy egy ügyvéd őszintén megjegyzi: "Ritkán 
sétál be az ajtón egy jó rágalmazási ügy. "84 Kevés felperes nyeri meg a 
rágalmazási pereket. Egy becslés szerint végül csak körülbelül 13 
százalékuk nyer. 85 Ha a pénzért perel, akkor a rágalmazási és a magánélet 
védelmére irányuló perek nem különösebben hatékonyak. Tehát olyan 
esetekben, amikor nem sok pénz forog kockán, miért perelnek az emberek? 

Ennek oka szerintem az, hogy az embereknek meg kell védeniük a 
hírnevüket, és a pereskedésen kívül kevés alternatíva van. Bár a törvény számos 
esetben nem biztosít pénzügyi kártérítést, de létrehoz egy fórumot, ahol az 
emberek jogorvoslatot kereshetnek. Egy, a rágalmazás miatt pereskedő 
emberek körében végzett felmérés szerint csupán 25 százalékuk volt 
elsősorban érdekelt abban, hogy pénzhez jusson. 86 Jerome Barron 
jogászprofesszor megjegyzi: "Az egyének egyre gyakrabban használnak 
rágalmazási pereket olyan célokból, mint a bosszúállás, megtorlás, válaszadás és 
nyilvánosság. "87 Lyrissa Lidsky, a rágalmazási jog egyik kutatója 
megjegyzi, hogy az emberek elsősorban azért perelnek, hogy "enyhítsék a 
sértett érzéseket és kifejezzék dühüket a hamis állításokat közzétevő alperesek 
helytelen viselkedése miatt. "88 Sok felperes azt szeretné, ha a pletykák 
vagy pletykák terjesztése megszűnne és eltávolítanák az oldalról. Azt 
szeretnék, ha bocsánatot kérnének. Más szóval, az emberek azért 
folyamodnak a joghoz, mert módot akarnak arra, hogy jó hírnevüket 
igazolják. 

Ideális esetben a törvény arra ösztönözheti az embereket, hogy ezeket a 
vitákat békés úton rendezzék, mielőtt perre kerülne sor. Ha megtaláljuk a 
módját annak, hogy az emberek igazat adjanak maguknak, kifejezzék dühüket, 
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és a károkat legalább valamilyen mértékben helyrehozzák, sok pereskedést 
elkerülhetünk. Az emberek azért folyamodnak peres eljárásokhoz, mert nem 
állnak rendelkezésükre megfelelő információs eszközök a megoldásokhoz, 
mert nincsenek más jó lehetőségek. 

A jog célja a normák kialakításának ösztönzése és az emberek ösztönzése 
a vitás kérdések informális rendezésére. Ideális esetben a legtöbb 
problémát a felek között, a jog igénybevétele nélkül lehetne megoldani. 
Szükségünk van néhány 
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jogorvoslati lehetőségek, azonban a szélsőségesebb és károsabb esetekre. 
Jogorvoslatra van szükségünk a rendszeres jogsértőkkel szemben is - azokkal 
szemben, akik ismételten megsértik mások jogait, vagy elősegítik a 
megszégyenítést. A jognak ösztönöznie kell a weboldalakat egy olyan 
eljárás kidolgozására, amely lehetővé teszi a problémák elbírálását és 
megoldását, a rossz információk gyors eltávolítását és a hamis állítások 
helyesbítését. 

A törvény a legjobb esetben is képes az ellenőrzést anélkül elérni, hogy 
arra hivatkoznia kellene. Ez talán paradoxnak hangzik, de ez egy eléggé 
nyilvánvaló pont. A károk enyhítésére a legjobb jogszabályok azok, 
amelyek nemcsak a károkat segítik orvosolni, hanem megakadályozzák, 
hogy a károk egyáltalán bekövetkezzenek. A leghatékonyabb törvényt ritkán 
kell alkalmazni, mivel a jogi eljárás drága és időigényes. A jog akkor 
működik a legjobban, ha segít az embereknek a viták bíróságon kívüli 
rendezésében. 

 

TÚL SOK TÖRVÉNY, TÚL KEVÉS TÖRVÉNY 
 

Röviden, a törvény akkor működik a legjobban, ha fenyegetésként lebeg a 
háttérben, de lehetővé teszi, hogy a legtöbb problémát informálisan oldják 
meg. A perrel való fenyegetés segít kordában tartani az embereket. A perrel 
való fenyegetés nélkül azok az emberek, akik másokat becsmérelnek vagy a 
magánéletükbe gázolnak, egyszerűen elhallgathatnak minden panaszt. 

A probléma persze az, hogy hogyan lehet a pereket hiteles 
fenyegetésként használni anélkül, hogy azok nem megfelelő módon 
kerülnének benyújtásra. A jelenlegi jogrendszerünkben vannak 
jogorvoslatok a rágalmazás és a magánélet megsértése ellen, de mint 
láttuk, ezek a jogorvoslatok jelenleg meglehetősen korlátozott 
hatékonyságúak, különösen a magánélet megsértésére vonatkozó jog. A 
jelenlegi jog túlságosan korlátozott és korlátozott ahhoz, hogy sok 
helyzetben tíz-képes fenyegetésként szolgáljon. 

A jogi védelem körének kiterjesztésével azonban az a probléma, hogy ez 
több pereskedésre ösztönözhet. Ha túlságosan megnehezítjük a pereskedést, a 
törvény már nem lesz hiteles fenyegetés. Ha túl könnyűvé tesszük a 
pereskedést, akkor a perek úgy szaporodnak, mint a veszettség. Hogyan 
tarthatjuk fenn a törvényt hiteles fenyegetésként, ugyanakkor hogyan 
tarthatjuk kordában a pereket? Azt javaslom, hogy a felperesnek először ki 
kell merítenie a probléma kezelésének informális eszközeit. Ha az alperes 
beleegyezik, hogy eltávolítja a káros információt a weboldalról, akkor ezzel 
a per véget ér, kivéve, ha az áldozat bizonyítani tudja, hogy a sértő beszéd 
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puszta eltávolítása nem elégséges a kár helyreállításához. 
E rendszer szerint a peres eljárás megindítása előtt a felperesnek 

bizonyítania kell, hogy először megpróbált informális jogorvoslatot keresni, 
és hogy az alperes nem tett megfelelő kísérletet a megoldás biztosítására. 
Vagy a felperes akkor is eljárhat, ha bizonyítja, hogy az okozott kár súlyos 
és helyrehozhatatlan volt - pl. 
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bőséges, pletykák, amelyek már olyan pusztítást végeztek, amelyet nem 
lehetett visszacsinálni az anyagnak az oldalról való gyors eltávolításával. Sok 
esetben a pletyka vagy szóbeszéd még nem vált vírussá - nem terjedt túl 
messzire a pletyka vagy pletyka kibocsátójánál. Bár az internet lehetővé 
teszi, hogy az információ sokkal gyorsabban terjedjen, mint korábban, az 
az erénye, hogy a pletykák és szóbeszédek könnyebben tisztázhatók, mint a 
nyomtatott sajtóban, ahol a visszavonásokat ki lehet nyomtatni, de a 
javítatlan kiadvány továbbra is forgalomban van. Az online bejegyzések 
ezzel szemben azonnal szerkeszthetők. A törvénynek arra kellene 
ösztönöznie az embereket, hogy szerkesszék bejegyzéseiket, hogy 
eltávolítsák a másokról szóló káros információkat. 

Bár sok esetben a problémákat meg lehet oldani, mielőtt azok kicsúsznának 
az irányítás alól, más helyzetekben már túl késő. Több esetben az 

információ fertőzővé vált, és messzire terjedt, mint például a Star Wars 
Kid videója és Jessica Cutler pletykái a Washingtonienne blogjában. Ilyen 

körülmények között nincs mód arra, hogy az információt eltávolítsuk az 
In- ternetről. A kár helyrehozhatatlan, és a pert akkor is engedélyezni kell, 

ha a beszélő később eltávolítja az információt az oldaláról. A törvénynek 
ösztönzőket kell teremtenie a felek számára az úgynevezett "alternatív 

vitarendezés" igénybevételére. A felek bírósági eljárás helyett 
közvetítőhöz vagy döntőbíróhoz fordulhatnak. A közvetítés és a 

választottbíráskodás során egy semleges személy vagy csoport oldja meg 
az ügyet. A közvetítés és a választottbíráskodás hasonló, de abban 

különböznek, hogy a közvetítés nem kötelező erejű, a 
választottbíráskodás pedig kötelező erejű. Az alter- natív vitarendezés 

jelentősen csökkentheti a jogi költségeket és a 
lehetővé teszi a viták gyorsabb rendezését. 

Egy másik lehetséges módszer a jog költségeinek csökkentésére a károk 
korlátozása. A legtöbb online posztoló embernek kevés pénze van a fizetésre. 
A tömeges kártérítéssel való fenyegetés indokolatlanul visszaszoríthatja a 
beszédet, és a pereket még vitatottabbá teheti. A kártérítés korlátozásának 
célja nem az, hogy elbagatellizálja az egyesek hírnevét ért károkat, hanem az, 
hogy a jogvitákat a gyorsabb és olcsóbb vitarendezés irányába terelje. A 
törvény elsődleges célja az kell, hogy legyen, hogy felelősségérzetet adjon az 
online posztolóknak, hogy megakadályozza a pletykák és rágalmak terjedését 
a kibertérben, és hogy ösztönözze a feleket vitáik nem hivatalos rendezésére. 
E célok eléréséhez nincs szükség nagy összegű kártérítésekre. Kivételt 
lehetne azonban tenni a különösen kirívó esetek vagy a visszaélésszerű 
magatartást tanúsító felszólalók esetében. 

Ezért a törvénynek ki kell terjesztenie a felelőtlen internetes 
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bejegyzésekkel szembeni védelmet, de csak azt követően, hogy a viták nem 
hivatalos úton vagy alternatív vitarendezéssel megoldhatatlannak 
bizonyultak. Más szóval, a törvénynek szélesebb hálót kellene kivetnie, de 
kevésbé fájdalmasan kellene harapnia. 
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6. fejezet 

Szólásszabadság, 

anonimitás és 

elszámoltathatóság 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pletykálkodás. Szégyenítés. Pletykák terjesztése. Mindegyik káros 
hatással van az emberek életére, mégis mind a 
véleménynyilvánítás eszköze. Amikor a törvény korlátozza az 
információáramlást, az a szólásszabadságot potenciálisan 
veszélyezteti. Ez az egyik fő oka annak, hogy a rágalmazási és a 
magánélet védelmére vonatkozó jog korlátozottan érvényesül. Ha a 
jog célja az információk terjedésének újbóli szigorítása, ha azok 
kárt okoznak, hogyan teheti ezt a jog anélkül, hogy indokolatlanul 
sértené a szólásszabadságot? 

 

JÓ BESZÉD, ROSSZ BESZÉD 
 

A szólásszabadság alapvető jog egy demokratikus társadalomban. 
John Milton költő és esszéíró 1644-ben ékesszólóan fogalmazott: "A 
szabadság, hogy szabadon tudjunk, beszéljünk és vitatkozzunk 
lelkiismeretünk szerint, minden más szabadságjog felett áll. "1 Ezt a 
bölcsességet figyelembe véve az E g y e s ü l t  Államok első 
alkotmánymódosítása az ún. Alkotmány garantálja, hogy "a 
Kongresszus nem hozhat olyan törvényt, amely ... korlátozza a 
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szólás- vagy sajtószabadságot".2 A szólásszabadság jogot ad arra, 
hogy kifejezzük magunkat, még akkor is, ha a beszédünk triviális, 
megvetendő, durva és visszataszító. Nem engedjük meg a 
kormánynak. 
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A Legfelsőbb Bíróság úgy ítélte meg, hogy az "ízlés és a stílus" kérdéseinek 
szabályozására a beszédben nincs jogunk, mivel "az egyik ember vulgaritása 
a másiké a líra".3 Amint azt a Bíróság is megállapította, "mélyen 
elkötelezettek vagyunk az iránt az elv iránt, hogy a közügyekről folytatott 
vitának gátlástalannak, erőteljesnek és széles körben nyitottnak kell 
lennie".4 A Bíróság szerint a "közügyek vitája nem lehet gátlástalan, 
erőteljes és nyitott". 

A Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a szólásszabadsághoz való első 
alkotmánymódosítás bizonyos korlátokat szab a rágalmazási jognak. A 
Bíróság eredetileg úgy tekintette, hogy a rágalmazást nem védi az Első 
Kiegészítés, mivel annak "nincs lényeges szerepe az eszmék kifejtésében. "5 
A személyt rágalmazó beszéd nem volt a nyilvános vita kulcsfontosságú 
része, így nem indokolt alkotmányos védelmet. A Bíróság azonban 1964-
ben a New York Times kontra Sullivan híres ügyben megváltoztatta 
álláspontját, amikor is megállapította: "A téves állítás a szabad vitában 
elkerülhetetlen, és ... védeni kell, ha a véleménynyilvánítás szabadságának 
meg akarjuk adni a túléléshez szükséges "lélegzetvételnyi teret". "6 Ahelyett, 
hogy eltörölte volna a rágalmazási törvényt, a Bíróság kompromisszumos 
megoldást dolgozott ki a szólásszabadság védelmének és a rágalmazó 
kijelentésekkel szembeni jogorvoslati lehetőségnek az egyensúlyára. Későbbi 
ügyekben a Legfelsőbb Bíróság a rágalmazási szabálysértést nagyrészt 
érintetlenül hagyta a "magánemberek" esetében, de jelentősen korlátozta azt 
a "közszereplők" esetében.7 A "közszereplőnek", aki általános "hírnevet" 
szerzett, vagy aki "bizonyos nyilvános viták előterébe" került, bizonyítania 
kell, hogy a beszélő "tényleges rosszhiszeműséggel" cselekedett."8 A 
"tényleges rosszindulat" megköveteli, hogy a kijelentést tevő személy tudta, 
hogy az valótlan, vagy "gondatlanul nem törődve azzal, hogy az hamis-e vagy 
sem" cselekedett.9 Alapvetően a híres embereknek kell bizonyítaniuk, hogy az 
alperes szándékosan hazudott róluk, vagy egyszerűen nem érdekelte, hogy 
a pletykák igazak-e vagy sem. A tényleges rosszindulatot nehéz bizonyítani, 
és a legtöbb felperes, akinek ezt bizonyítania kell, elveszíti az ügyét. 10 A 
magánszemélyeknek csak azt kell bizonyítaniuk, hogy az alperes 
gondatlanul hazudott, ami sokkal könnyebben bizonyítható. 

A Legfelsőbb Bíróság a szólásszabadság nevében egyszerűen eltörölhette 
volna a becsületsértést és a rágalmazást, de kompromisszumot kötött és 
megőrizte a becsületsértési jog nagy részét. A Bíróság egyik oka az volt, 
hogy a valótlanságok "nem érdemelnek alkotmányos védelmet", és hogy 
"az Első Alkotmánykiegészítés megköveteli, hogy védjünk néhány 
valótlanságot annak érdekében, hogy megvédjük a fontos beszédet".11 Más 
szóval, az Első Alkotmánykiegészítés nem önmagáért védi a hamis 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

beszédet, hanem a valódi beszéd védelmének eszközeként. Ezenfelül, a 
Bíróság szerint fontos az "egyénnek a saját jó hírneve védelméhez való joga" 
megőrzése is, amely "nem más, mint minden emberi lény alapvető 
méltóságáról és értékéről alkotott alapfelfogásunk".12 A Bíróság szerint ez 
a védelem nem más, mint a "jó hírnév védelméhez való jog" megőrzése. 

A magánélet védelmére vonatkozó jog közvetlenebbül ütközik a 
szólásszabadsággal. Amint láttuk, a rágalmazási joggal ellentétben, amely 
csak a valótlanságokra vonatkozik, a magánélet védelmére vonatkozó jog 
lehetővé teszi, hogy 
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az emberek a róluk szóló valós információk terjesztése által okozott károk 
orvoslására. Az igazság a rágalmazási ügyek egyik elsődleges védekezési 
eszköze, de az a tény, hogy az információ igaz, semmit sem jelent a 
magánélet védelmére irányuló ügyek megállításában. A híres kártérítési 
jogtudós, William Prosser úgy látta, hogy a magánélethez fűződő jogsérelmek 
"cenzúrázási jogkört hoznak létre a nyilvánosság számára, amely messze 
túlmutat ... a rágalmazási jogon".13 Sok tudós úgy érvelt, hogy a 
magánélethez fűződő jogsérelmek és a szólásszabadság összeegyeztetése 
nehéz, sőt lehetetlen. Ahogyan az Első Alkotmánymódosítással foglalkozó 
Thomas Emerson érvel: "A társadalom természetéből adódóan minden mások 
között élő egyén rengeteg megjegyzésnek, pletykának, kritikának és 
hasonlóknak van kitéve. A békén hagyáshoz való joga nem foglalja 
magában azt az általános jogot, hogy ne beszéljenek róla. "14 
Hasonlóképpen, egy másik Első Alkotmánymódosítás-szakértő, Eugene 
Volokh is azt állítja: "A diffikáció az, hogy az információs magánélethez 
való jog - az én jogom arra, hogy ellenőrizzem a rólam szóló, 
személyazonosításra alkalmas információk közlését - egy olyan jog, hogy a 
kormány megakadályozza, hogy rólam beszéljen". Volokh arra a 
következtetésre jut, hogy az Első Alkotmánymódosítás "általában tiltja a 
kormánynak az információközlés ellenőrzését "15. 

Ha Emersonnak és Volokhnak igaza van, akkor a törvény nem sokat 
tehet. Az Első Alkotmánykiegészítés jogot ad az embereknek arra, hogy azt 
mondjanak, amit akarnak, amíg az igaz. Jogot ad neked és nekem arra, hogy 
megtorlástól való félelem nélkül blogoljuk a gondolatainkat. Hogyan lehet 
alkotmányos az Első Kiegészítés alapján a nyilvánosságra hozatali 
kártérítés - amely valakit azért büntethetővé tenne, mert igaz dolgokat 
mondott valaki másról -? Bár a magánélethez fűződő deliktumok 
összeegyeztethetők az Első Alkotmánymódosítással, a kérdés nem 
egyszerű, és némi magyarázatra szorul. 

Abszolutizmus 

Az Első Alkotmánymódosításról az a népszerű nézet, hogy a szólásszabadság 
védelme abszolút. Ez azt jelenti, hogy ha valaki beszédet folytat, akkor az 
Első Alkotmánymódosítás kizár minden olyan kísérletet, amely ezt a 
beszédet szabályozza vagy tiltja - függetlenül attól, hogy az üzenet 
mennyire visszataszító vagy káros. 

Hugo Black bíró híres lett ennek az álláspontnak az elfogadásáról. 16 
Black azt állította, hogy az Első Alkotmánymódosítás "egyértelmű 
parancs, hogy a szólás- és gyülekezési szabadságot nem szabad korlátozni".17 
Egy előadásában Black kijelentette: "Az Első Alkotmánymódosítás nem 
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korlátozhatja a szólás- és gyülekezési szabadságot: "Meggyőződésem, hogy 
vannak "abszolútumok" a Bill of Rights-ban, és hogy ezeket szándékosan 
tették oda olyan emberek, akik tudták, mit jelentenek a szavak, és a tilalmaikat 
"abszolútumoknak" szánták. "18 Egy interjúalany egyszer megkérdezte Black 
bírót, hogy pontosan mit értett e szavak alatt. Black válaszul elővette az 
Alkotmány egy példányát, amelyet mindig a zsebében hordott. Felolvasta 
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az első módosítás: "A Kongresszus nem hozhat törvényt..." És aztán azt 
mondta: "A Kongresszus nem fogadja el a törvényt: "Ez az első kiegészítés - 
gondolom: Ámen, a Kongresszus ne hozzon törvényt. Hacsak nem tudták, 
hogy mit jelentenek a szavak. "19 

Ha Ön a szólásszabadság abszolutistája, a magánélet védelmét szolgáló 
törvények nagy részét nehéz megvédeni. Az első alkotmánymódosítás 
megtiltja, hogy a törvény korlátozza az embereket abban, hogy azt 
mondják, amit mondani akarnak. 

Kiegyensúlyozó 

Black bíró abszolutista megközelítése nem győzött. Ehelyett a Legfelsőbb 
Bíróság jelenleg a szólásszabadsággal kapcsolatos ügyeket a beszéd és az 
ellentétes érdekek közötti egyensúlyozással oldja meg. 20 A kiegyensúlyozó 
megközelítés szerint a szólásszabadság értéke magas, de nem abszolút. Ha 
elég jó ok van rá, akkor a szólásszabadság felülírható. A mérlegelési 
megközelítés tehát a szólásszabadságot fontosnak, csak nem szentnek 
tekinti. 

A magánélet védelmének kritikusai még a kiegyensúlyozó megközelítés 
mellett is azzal érvelnek, hogy a szólásszabadság olyan magas értéket 
képvisel, amely a magánéletet csak kivételes körülmények között múlja felül. 
A mérlegelés során a bíróságok minden törvényt - beleértve a kártérítési 
törvényt is - az alkotmányos "vizsgálat" egy bizonyos szintje alatt 
elemeznek. Az alkotmányos ellenőrzés legmagasabb formája a szigorú 
ellenőrzés. A szigorú ellenőrzés szerint ahhoz, hogy egy törvény 
"felülmúlja" az első alkotmánymódosításhoz fűződő érdeket, a törvénynek a 
"legkevésbé korlátozó eszköznek" kell lennie egy "kényszerítő" kormányzati 
érdek eléréséhez. 21 A beszédet korlátozó törvények ritkán élik túl a szigorú 
ellenőrzést, amelyet ""szigorúnak" neveznek elméletben és végzetesnek a 
valóságban".22 Volokh szerint a magánélet védelmét szolgáló számos törvényt 
szigorú ellenőrzésnek kellene alávetni: "A politikai beszéd, a tudományos 
beszéd, a művészet, a szórakoztatás, a fogyasztói termékértékelések és a 
magánügyekről szóló beszéd doktrinálisan tehát mind ugyanolyan magas 
szintű alkotmányos védelemre jogosultak, és csak a szigorú vizsgálaton 
áteső törvények által újra szigorúan ellenőrizhetők. "23 Ez azt jelenti, hogy 
a nyilvánosságra hozatal Warren és Brandeis-féle deliktum valószínűleg 
alkotmányellenes, ha a szigorú vizsgálat mércéjét alkalmazzuk. 

Volokh álláspontjával ellentétben a jelenlegi ítélkezési gyakorlat 
szerint a beszéd nem minden formája érdemli meg a szigorú ellenőrzéssel 
való védelmet. A beszéd egyes formái kevésbé fontosak, mint mások. Ha 

megnézzük a Legfelsőbb Bíróság jelenlegi joggyakorlatát, nem minden 
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szólásforma élvez egyformán védelmet. 24 A Legfelsőbb Bíróság például 
kevesebb védelmet biztosít a kereskedelmi beszédnek, amely "alárendelt 

helyet foglal el az Első Alkotmánymódosítás értékeinek skáláján".25 Mivel 
a kereskedelmi beszédet nem védi szigorú vizsgálat, a törvény könnyebben 
szabályozhatja azt. A magánérdekű beszédet kevésbé kell védeni, mint a 

közérdekű beszédet. A Legfelsőbb Bíróság ezt a nézetet korlátozottan 
támogatta, hogy ex 
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sátor. Az egyik ügyben a Legfelsőbb Bíróság arra a következtetésre jutott, 
hogy "nem minden beszédnek egyforma jelentősége van az Első 
Alkotmánymódosítás értelmében. A "közérdekű ügyekről" szóló beszéd az, 
amely "az Első Alkotmánymódosítás védelmének középpontjában áll". . . 
. Ezzel szemben a tisztán magánügyekről szóló beszéd kevésbé fontos az 
Első Alkotmánykiegészítés értelmében. "26 Röviden, a Legfelsőbb Bíróság 
úgy döntött, hogy a magánügyekről szóló beszéd sokkal kisebb védelmet 
élvez, mint a közügyekről szóló beszéd. 27 A Bíróság soha nem mondta ki, 
hogy a Warren és Brandeis által a tények nyilvánosságra hozatalára 
vonatkozó deliktum alkotmányellenes. A deliktum több mint száz éve 
létezik, így ha a Bíróság hirtelen eltörölné, az villámcsapás lenne a 
semmiből. 

A Legfelsőbb Bíróság tehát nyitva hagyott egy olyan területet, ahol a 
nyilvánosságra hozatali jogellenes cselekmények virágozhatnak. 
Emlékezzünk vissza a nyilvánosságra hozatali kártérítés utolsó elemére - a 
"hírérték tesztre" -, miszerint a beszéd nem lehet "a nyilvánosság jogos 
érdeke". Ha igen, akkor az ügyet el kell utasítani. Ha a beszéd 
magánügyeket érint, akkor a per folytatódik. A nyilvánosságra hozatali 
kártérítés hírértékkel kapcsolatos eleme a szólásszabadság védelmét 
szolgálja. A deliktumot végül is Louis Brandeis tervezte, aki miután a 
Legfelsőbb Bíróság bírája lett, az Első Alkotmánymódosítás bajnoka volt. Őt a 
szólásszabadság egyik nagy hősének tartják. De ő is hitt a magánélet 
védelmének fontosságában, és a szólásszabadságot és a magánéletet 
összeegyeztette a hírértékűség tesztjével. 

 

A SZÓLÁSSZABADSÁG ÉS A MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA 
 

Több tudós úgy véli, hogy a Legfelsőbb Bíróságnak el kellene törölnie a 
magánélethez fűződő jogsérelmeket, amennyiben azok a 
szólásszabadsággal ellentétesek. Diane Zimmerman jogászprofesszor 
például azzal érvel, hogy a nyilvánosságra hozatali deliktumot "el kellene 
törölni", mert túl magasak a szólásszabadság költségei; a lehetséges peres 
eljárásoknak lesz egyfajta fojtogató hatása a szólásra, és a deliktum gátolja a 
"személyes információk szabad cseréjét".28 Zimmerman jogos érvet vet fel - a 
magánélethez fűződő deliktumok definitív módon képesek a szólás 
korlátozására. 

Vannak azonban nyomós okok, amelyek miatt a Legfelsőbb Bíróságnak 
igaza van abban, hogy nem szünteti meg a magánélethez fűződő 
deliktumokat, különösen a nyilvánosságra hozatalhoz fűződő deliktumot. 
Valójában a magánélet védelme - és bizonyos esetekben a szólásszabadság 
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korlátozása - valójában elősegítheti azokat az okokat, amelyek miatt 
egyáltalán védjük a szólásszabadságot. Mivel ez paradoxonként hangzik, 
némi magyarázatra van szükség. 

Először is meg kell vizsgálnunk, hogy miért értékes a szólásszabadság. 
Annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy feltételezzük, hogy a szólásszabadság 
fontos, hogy gyakran nem szánunk időt arra, hogy átgondoljuk, miért. 
Pedig a miért nagyon is számít. Azok, akik elgondolkodnak 
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a kérdéssel kapcsolatban több okot is felhoztak. A három legnépszerűbbet 
fogom tárgyalni: az egyéni autonómia, a demokrácia és az eszmék piaca. 

 
Egyéni autonómia 

Az egyik leggyakrabban hangoztatott érv, hogy miért védjük a 
szólásszabadságot, az egyéni autonómia előmozdítása. 29 Azt akarjuk, hogy az 
emberek szabadon kifejezhessék magukat minden egyediségükben, 
különcségükben és tehetségükben. Ha megakadályozzuk, hogy Jessica Cutler 
beszéljen Robertről a Washingtoni- enne blogjában, az korlátozza a 
szabadságát. A hallgatók autonómiája is érintett. Sokan élvezték Cutler 
blogját. Ha meggátoljuk Cutlert abban, hogy blogot írjon, olyan 
történeteket veszünk el, amelyeket sokan szeretnének elolvasni. 

Az autonómia indoklása azonban mindkét irányba hat. Ahogy Sean 
Scott jogászprofesszor megjegyzi: "A magánélethez való jog és az első 
módosítás egyaránt ugyanazt az egyéni autonómiához fűződő érdeket 
szolgálja. "30 A személyes információk nyilvánosságra hozatala súlyosan 
gátolhatja az egyén autonómiáját és önfejlesztését. 31 Julie Cohen 
megjegyzi, hogy a magánélet hiánya "megfojtja a különc egyéniség 
kifejezését".32 A nyilvánosságra hozatal kockázata meggátolhatja az 
embereket abban, hogy tabu tevékenységeket folytassanak. 33 Cutler 
blogjából úgy tűnt, mintha teljes mértékben beleegyezett volna Robert 
elfenekelésébe és a perverz szexbe. Szeretett vele lenni. Miért ne szexelhetne 
tehát Robert úgy, ahogyan akar, egy másik beleegyező felnőttel? A 
nyilvánosságra hozatal kockázata azonban megakadályozhatja az embereket 
abban, hogy a társadalmi rosszallástól való félelem miatt olyan dolgokat 
tegyenek, amelyeket élveznek. A magánélet lehetővé teszi az emberek 
számára, hogy ne kelljen azon aggódniuk, hogy mit gondolnak majd mások, 
és ez felszabadító és fontos a szabad választás szempontjából. 

A magánszféra nem csak az emberek nem szokványos szexuális 
életének szabadságát védi. A magánélet lehetővé teszi az egyének 
számára, hogy népszerűtlen gondolataikat kifejezzék olyan embereknek, 
akikben megbíznak, anélkül, hogy aggódniuk kellene, hogyan ítéli meg 
őket a társadalom, vagy hogy megtorlással kell-e szembenézniük. 34 
Magánélet nélkül sok embernek nehézséget okoz, hogy hangot adjon a 
főnökeinek, vagy kifejezze őszinte véleményét. Mindezek a tevékenységek 
központi szerepet játszanak az emberek autonómiájában. A magánélet 
védelme éppúgy elősegítheti az emberek autonómiáját, mint a 
szólásszabadság. 

Demokrácia 
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A szólásszabadság a demokrácia szempontjából is létfontosságú. A híres Első 
Alkotmánymódosítás-tudós, Alexander Meiklejohn szerint a 
szólásszabadság nem azért fontos, mert védenünk kell az egyén 
szólásvágyát, hanem azért, mert a szólásszabadság szükséges az erőteljes 
politikai diskurzushoz. Meiklejohn szerint: "Ami a politikai szabadságjogok 
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A legfontosabb nem az, hogy mindenki beszéljen, hanem az, hogy minden 
mondanivaló elhangozzon. "35 Ahogy Owen Fiss jogászprofesszor 

megjegyzi: "Összességében gazdagítja-e [a beszéd] a nyilvános vitát? A 
szólás akkor (és csak akkor) élvez védelmet, amikor igen, és pontosan 

azért, mert igen. "36 Más szóval, a szólásszabadság akkor a legértékesebb, ha 
hozzájárul a politikai és politikai kérdésekről folytatott nyilvános vitához. E 

nézet szerint a magánjellegű beszéd viszonylag jelentéktelen. Az emberek 
titkairól való beszámolás ritkán járul hozzá a politikához. Vajon Jessica Cutler 

Washingtonienne blogja a Capitol Hillen folytatott szexuális kalandjairól 
valóban hasznos volt a politikai vita szempontjából? Izgató és lebilincselő 
olvasmány, de a demokráciánk valószínűleg nem fog szenvedni nélküle. 
Ahogy Benjamin Franklin állította: "Ha a sajtószabadság alatt csupán a 
közintézkedések és politikai vélemények helyességének megvitatására 

vonatkozó szabadságot értjük, akkor legyen belőle annyi, amennyit csak 
akarunk. De ha ez azt a szabadságot jelenti, hogy egymást sértegethetjük, 

rágalmazhatjuk és rágalmazhatjuk, akkor én a magam részéről ... örömmel 
beleegyezem, hogy a másokkal való visszaélés szabadságát elcseréljem arra a 
kiváltságra, hogy engem ne gyalázzanak. "37 A magánélet védelmével ugyanis 

erősen elősegíthetjük a demokratikus vitákat és vitákat. 38 A politikai viták 
gyakran két ember között vagy kis csoportokban zajlanak, nem pedig 

nyilvános gyűléseken vagy országos televíziós közvetítéseken. A politikáról 
szóló diskurzusok inkább személyes beszélgetésekben zajlanak, mint 

szónoklatok vagy utcasarkok alkalmával. Magánélet nélkül sokan talán nem 
éreznék jól magukat ezekben az őszinte beszélgetésekben. A magánélet 

védelme valójában elősegítheti a szabad 
a beszédet, nem csak korlátozni. 

 
Az eszmék piactere 

A szólásszabadság harmadik igazolása az, hogy hozzájárul az igazság 
előmozdításához. Ezt az indoklást a leghíresebb John Stuart Mill filozófus 
fejtette ki, aki megjegyezte, hogy a legjobb, ha nem cenzúrázzuk a 
beszédet, mert az igaz lehet, és a cenzorok nem tudnak csalhatatlanul 
különbséget tenni az igaz és a hamis között. 39 Holmes bíró ebből az 
elméletből merített, amikor megfogalmazta az eszmék piacának fogalmát: 
"Amikor az emberek rájöttek, hogy az idő sok figyelmet felborított, talán 
még jobban elhiszik, mint saját magatartásuk alapjait, hogy a végső jót, 
amit óhajtanak, jobban el lehet érni az eszmék szabad kereskedelmével - 
hogy az igazság legjobb próbája a gondolatnak az a képessége, hogy a 
piaci versenyben elfogadtassa magát, és hogy az igazság az egyetlen alap, 
amelyen kívánságaik biztonságosan megvalósíthatók. "40 A piac elmélete 
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szerint a szabad beszéd lehetővé teszi számunkra, hogy figyelembe vegyük az 
igazságot. A törvénynek ki kellene vonulnia, és hagyni kellene, hogy az 
emberek maguk döntsék el, mi igaz és mi hamis. 
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De nem az igazság az egyetlen érték, ami kockán forog. 41 Az igazságot 
más értékekkel szemben kell mérlegelni. Ahogy egy XIX. századi angol 
bíró fogalmazott: "Az igazságot, mint minden más jó dolgot, lehet 
bölcstelenül szeretni - lehet túl lelkesen követni - lehet túl sokba kerülni. "42 
Sok olyan "igazság" van, amelynek figyelembe vétele nem éri meg a nagy 
erőfeszítést. Például van egy igaz válasz arra, hogy hány gemkapocs van a 
szekrényemben, de ennek az információnak nincs sok értéke. Sok igaz 
információ triviális és haszontalan. Az igazság keresésének értéke attól függ, 
hogy milyen információt keresünk. Egy magánember magánéletéről szóló 
igazság gyakran keveset vagy semmit sem ér a nagyközönség számára. 

Összességében a magánélet számos olyan érdeket szolgál, mint a 
szólásszabadság. A szólásszabadság nélkülözhetetlen, mert elősegíti az 
autonómiát, a demokráciát és az igazság keresését. Ezek az érdekek 
azonban a magánélet védelmétől is függnek. A szólásszabadság és a 
magánszféra közötti egyensúly hatékonyabban valósíthatja meg ezeket az 
érdekeket, mint a szólás mindenáron történő védelme. 

 

HÍRÉRTÉK 
 

A nyilvánosságra hozatali jogsérelem és a szólásszabadság összeegyeztetése 
érdekében a jogsérelem nem alkalmazható, ha az információ "a 
nyilvánosságot jogosan érinti".43 Ezt nevezik "hírérték tesztnek". Ha egy 
adott közzététel hírértékű, akkor a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos 
kártérítési ügyet elutasítják. Ez a hírértékűségi korlátozás a szólásszabadság 
védelme érdekében került bele a kártérítési jogba. 

Az információ akkor közérdekű, ha "a nyilvánosságnak megfelelő 
érdeke fűződik a megismeréséhez".44 A Restatement of Torts például 
különbséget tesz "a nyilvánosságot megillető információk" és "a 
magánéletbe való beteges és érzéki, öncélú belepillantás között, amelyről a 
nyilvánosság ésszerű, tisztességes mércével mérve azt mondaná, hogy nem 
érdekli".45 Az, hogy mi érdekli a társadalom nagy részét, nem ugyanaz a 
kérdés, mint az, hogy mi a jogos közérdek. Lehetséges, hogy az emberek 
akkor is hallani akarnak egy történetet, ha azt nem tartják jogos 
közérdekűnek. Például egy videót, amelyen Pamela Anderson Bret 
Michaelsszel szexel, az interneten keresztül értékesítettek, több százezer 
dolláros bevételt generálva. 46 Az elnök beszédét bemutató videó sokkal 
kevésbé lenne jövedelmező. Ettől a szexvideó hírértékűbbé válik? A 
nagyközönség bőséges kíváncsisága nem tesz hírértékűvé egy pletykát, 
mivel ez az érdeklődés eredhet a kéjes szórakozás iránti éhségből, nem 
pedig a hírek és az aktuális események megismerésének vágyából. Ezért a 
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közérdekű ügyeket érintő információk védettek; a pusztán a 
kíváncsiságunkat kiváltó információk nem. 
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Azonosító információk 

 
Sok esetben nemigen van szükség arra, hogy egy személy magánéletéről 
szóló történet alapján azonosítsák a személyt. A történet tényei jogosan 
érdekelhetik a nyilvánosságot, de az érintett személyek azonosítása nem 
feltétlenül szolgálja a történet célját. Az egyik esetben például egy nő egy 
ritka betegségben szenvedett, ami miatt folyamatosan fogyott, függetlenül 
attól, hogy mennyit evett. Egy riporter cikket írt róla "Éhező falánk" címmel, 
és a cikkben szerepelt egy fénykép róla a kórházi ágyon. A bíróság úgy 
ítélte meg, hogy a nő betegségének tényei hírértékűek, de a bíróság mégis 
hagyta, hogy az ügyet folytassák, mert a történetet hatékonyan el lehetett 
volna mondani a nő azonosítása nélkül is: "Bár a felperes betegsége 
szokatlansága miatt lehet, hogy bizonyos közérdeklődésre tarthatott számot, 
a betegségben szenvedő személy személyazonossága természetesen nem. 
"47. 

Állítsuk szembe az "éhező falánk" esetét Ruth esetével, aki szörnyű 
autóbalesetet szenvedett. A kocsi olyan súlyosan összeroncsolódott, hogy a 
nőt az "élet állkapcsa" eszközzel kellett kivágni az autóból. Ruthot 
helikopterrel vitték el. Nem sokkal később, amikor Ruth bénán feküdt a 
kórházi ágyában, a helyszíni közvetítést nézte: Emergency Response című 
valóságshow-t, amelyben valódi orvosi mentéseket mutattak be. Megdöbbent, 
amikor meglátta, hogy ez az epizód róla szól. Élénken szerepeltek a 
mentéséből vett jelenetek, beleértve a szétroncsolt testének képeit az autóban. 
Ruth megdöbbent. Azt mondta: "Nem a nyilvánosságnak kell látnia ezt a 
traumát, amin keresztülmentem". 

Ruth beperelte a magánjellegű tények nyilvánosságra hozatala miatt. A 
bíróság azonban elutasította az ügyét, mivel Ruth megmentése és kezelése 
jogos közérdeklődésre tarthatott számot. Ruth azzal érvelt, hogy a műsor 
készítőinek meg kellett volna szerkeszteniük az epizódot, hogy elfedjék a 
személyazonosságát. A bíróság azonban elutasította az érvelését: "Az, 
hogy az adást meg lehetett volna szerkeszteni úgy, hogy Ruth néhány szavát 
és képét kizárják, és így is felkeltsék a nézők minimális érdeklődését, nem 
meghatározó. Az a lehetőség sem, hogy ennek vagy egy másik bíróságnak 
a tagjai, vagy egy esküdtszék egy másképp szerkesztett adást ízlésüknek 
megfelelőbbnek vagy akár érdekesebbnek találnának. A bíróságok nem ülnek, 
és alkotmányosan nem is ülhetnének a sajtó felsőbbrendű szerkesztői 
szerepében. "48 Itt a bíróság egyszerűen a médiára hagyatkozott, ami 
szerintem a kérdés megkerülése. A műsort könnyedén meg lehetett volna 
szerkeszteni úgy, hogy Ruth magánéletét megvédjék azáltal, hogy 
kitakarják az arcát, és nem fedik fel Ruth személyazonosságának pontos 
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részleteit. Miért ne lehetne néhány apró lépést megkövetelni a Ruth-hoz 
hasonló emberek védelmében? 

Az egyik gyakori érv az emberek személyazonosságának árnyékolása ellen az, 
hogy a 
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így aláássa a cikk hitelességét. 49 A hírekben szereplő személyek azonosítása 
lehetővé teszi, hogy az emberek függetlenül ellenőrizhessék a híreket. De 
sok kiemelkedő fontosságú történet névtelen forrásokat használt. A 
Watergate betörés és eltussolás leleplezésekor például Bob Woodward és 
Carl Bernstein a jól ismert álnevű "Mélytorok" forrásra támaszkodott. 
Amikor az újságírók védik a titkos forrásokat, egyensúlyozási feladatot látnak 
el, feláldozva a nyilvánosság ellenőrzési képességét a titoktartás védelmének 
fontosságáért. A nyilvánosság ellenőrizhetősége nem szent és sérthetetlen; 
a magánélethez fűződő érdekek túlsúlyba kerülhetnek. Természetesen a 
személyazonosság eltitkolása nem működhet minden történet esetében, 
különösen nem a közszereplőkről szóló történetek esetében, mivel a 
személyazonosság az, ami a történet relevanciáját adja. Sok esetben azonban 
nincs szükség az azonosításra. 

Beszélni az életünkről 

A Jessica Cutlerhez hasonló bloggereknek nincs korlátlan szólásszabadságuk, 
hogy mások magánéletéről beszéljenek. Az olyan embereknek, mint 
Robert, be kellene tudniuk perelni a Cutlerhez hasonló bloggereket, amikor 
olyan magánéleti részleteket fednek fel, amelyek nem tartoznak a 
nyilvánosság jogos érdekeibe. 

Van azonban egy másik fontos kérdés is az ügyben, amellyel foglalkozni 
kell - Cutler joga, hogy beszéljen a saját életéről. Életünk összefonódik 
mások életével. Ha önéletrajzot akarsz írni, akkor valószínűleg másokról 
kell beszélned, hacsak nem egy hegyoldalban, egy erdei kunyhóban élted le 
az életed. Az, hogy Cutlernek megtiltják, hogy beszéljen a Roberttel való 
kapcsolatáról - még ha az magánjellegű is -, eléggé korlátozza az önkifejezés 
szabadságát. Egy dolog lenne, ha egy idegen beszélne Cutler és Robert 
szexuális életéről, de az már más, ha Cutler vagy Robert akar beszélni róla. 
Nem kellene különösen ügyelnünk arra, hogy megőrizzük az embereknek 
azt a képességét, hogy elmondhassák a saját élettörténetüket? 

Furcsa módon kevés esetben foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy ki 
beszél. A hangsúly azon van, hogy az információ jogosan érinti-e a 
nyilvánosságot, függetlenül attól, hogy Cutler a saját életéről beszél-e, vagy 
egy riporter beszél róla. Jobb megközelítés lenne, ha a törvény arra figyelne, 
hogy ki hozza nyilvánosságra a titkot. Az autonómia szempontjából alapvető 
fontosságú, hogy egy személy beszélhessen a saját életéről - még akkor is, ha 
az, amit leír, nem hírértékű. Az egy dolog, hogy elhallgattatunk valakit attól, 
hogy valaki másról beszéljen egy szaftos pletykáról, de az már egy egészen 
extrém lépés, hogy megakadályozzuk, hogy valaki a saját életéről 
beszéljen. 
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hírértékű vagy sem - ez nem jelenti azt, hogy ezt felelőtlenül teheti. A 
törvénynek még mindig meg kellene követelnie tőle, hogy vigyázzon, nehogy 
mások életét is károsítsa, mint Robert. Hogy jobban átgondoljuk ezeket a 
kérdéseket, nézzünk meg egy hasonló esetet. Susanna Kaysen ismert szerző 
volt, ő írta a Girl, Interrupted című könyvet, amelyből film is készült 
Angelina Jolie főszereplésével, aki Oscar-díjat kapott a szerepéért. 50 Kaysen 
viszonyba kezdett Joseph-fel, egy nős férfival. A nő végül rábeszélte a férfit, 
hogy hagyja el a feleségét, aki 1996-ban elvált, és Kaysenhez költözött. 
Kaysen valamikor ezután erős hüvelyi fájdalmakat kezdett tapasztalni. 
Egyik orvostól a másikig járt, de senki sem tudott segíteni rajta. Kaysen 
elkezdett könyvet írni a tapasztalatairól. Josephnek nem beszélt a könyve 
témájáról. 1998-ban Kaysen szakított Joseph-fel. Három évvel később, 2001-
ben kiadta a The Camera My Mother Gave Me című könyvét, amely 
önéletrajzi ihletésű beszámoló a szörnyű hüvelyi fájdalmairól, és arról, 
hogy ez hogyan befolyásolta a Joseph-fel való kapcsolatát. Joseph-et 
minden alkalommal csak "barátjaként" emlegette, és megváltoztatott 
néhány részletet az életéről, például a születési helyét és a foglalkozását. 

A könyv tartalmazott néhány szemléletes leírást a szexükről. A 
könyvben Joseph türelmetlenné válik Kaysen állapota miatt, és folyamatosan 
zaklatja őt a szexért, sőt "nyafogáshoz és könyörgéshez" folyamodik. Kaysen 
Joseph-et nem túl jó színben tünteti fel, érzéketlennek mutatja be a lány 
helyzetével szemben. Az egyik jelenetben, amikor Joseph megpróbál 
lefeküdni Kaysennel, így ír: "Úgy éreztem, meg akar erőszakolni. Mert nem 
látta, hogy mennyire vagyok hajlandó. Csak azt látta, hogy mit akar." 

Amikor a könyv megjelent, Joseph sok barátja, családtagja és üzleti 
ügyfele olvasta a könyvet, és tudta, hogy Joseph a "barátja". Joseph a 
magánjellegű tények nyilvánosságra hozatala miatt indított kártérítési pert, 
azt állítva, hogy a jó hírneve súlyosan sérült. A bíróság elutasította Joseph 
keresetét, arra a következtetésre jutva, hogy a könyv hírértékű volt. Kaysen 
hüvelyi fájdalmainak a kapcsolataira gyakorolt hatásainak témája "a 
nyilvánosságot jogosan érintő kérdés volt, és ebben a speciális 
kontextusban tárgyalják a kapcsolat kifejezett és nagyon személyes részleteit". A 
bíróság azt is megjegyezte, hogy Kaysennek "joga van ahhoz, hogy saját 
intim ügyeit nyilvánosságra hozza". Ő "a saját személyes történetét mesélte 
el - ami elválaszthatatlanul intim módon érinti [Joseph-et]"51. 

A bíróságnak igaza volt abban, hogy Kaysen és Joseph élete összefonódott, 
és Kaysennek joga van ahhoz, hogy beszéljen és írjon a saját életéről. A 
legfontosabb szempontnak azonban annak kellett volna lennie, hogy 
Kaysen elkerülhette-e Joseph azonosítását. Valóban a lehető legtöbb lépést 
megtette Joseph személyazonosságának elrejtése érdekében, nemcsak a nevét 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

hagyta el, hanem még az életével kapcsolatos részleteket is elhallgatta, hogy 
még inkább megakadályozza az azonosítását. Nem volt lehetséges. 
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sokkal többre képes. Ezért Kaysen a jelek szerint megfelelő gondossággal 
járt el, amikor megtette a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy 
megvédje Joseph-et az azonosítástól. Emiatt kell nyernie. 

Visszakanyarodva a washingtoni esethez, nem kell megállítani Cutlert 
abban, hogy a szexuális életéről beszéljen. Csak egy kicsit átgondoltabban 
kell ezt tennie, nagyobb figyelmet fordítva a másik érintett személy jogaira. 
Cutlernek mindössze annyit kellett volna tennie, hogy nem használta Robert 
monogramját, és nem említette, hogy hol lakik, mivel ezek kulcsfontosságú 
nyomok, amelyek lehetővé teszik a férfi azonosítását. 

De ő csak egy huszonéves amatőr, mondhatnánk, miért várnánk el tőle, 
hogy egy profi újságíró gondosságát gyakorolja? A válasz az, hogy az amatőr 
és a hivatásos újságírók közötti határvonal egyre inkább feloldódik. Az 
internet a profikhoz hasonló hatalmat ad az amatőröknek - emberek ezreinek, 
talán millióinak elérését. És a hatalommal együtt jár némi felelősségvállalás 
is. Bár nem várhatjuk el a bloggerektől, hogy tökéletesek legyenek minden 
olyan lépésben, amelyet mások személyazonosságának elfedése érdekében 
tesznek, ésszerű gondosságot kell elvárnunk tőlük. Cutler hanyagul kezelte 
Robert személyazonosságát, amikor blogot írt. Ennek eredményeképpen 
felborította a férfi életét. Ennek nem kellett volna megtörténnie. Cutler 
attól még megírhatta volna a történetét. Robert szexuális élete pedig továbbra 
is magánügy maradhatott volna. Sok esetben - mint ebben az esetben is - 
egy kis odafigyeléssel a szólásszabadság és a magánélet békésen megfér 
egymás mellett. 

 
 

ANONYMITY 
 

A III. cikk szerinti Groupie nem volt tipikus groupie, aki a rocksztárok 
megszállottja volt. Helyette a szövetségi bírákért rajongott. A III. cikkelyt 
az amerikai alkotmány III. cikkelye után nevezték el, amely a szövetségi 
bírói kar hatáskörét határozza meg, a III. cikkely Groupie egy fiatal, jogi 
egyetemet végzett fiatal volt, aki létrehozta az Underneath Their Robes (A 
köpenyük alatt) blogot. Az Article III Groupie blogjában "ínycsiklandó 
híreket és pletykákat közölt a szövetségi bírákról".52 Emellett pletykákat 
osztott meg a jogtanácsosokról, friss jogi egyetemi diplomásokról, akik egy 
évig segédkeztek a bíráknak. Ahogy a III. cikkes Groupie leírta blogját: 

 
Ez a webblog, az "Underneath Their Robes" ("UTR"), a III. cikk szerinti Groupie-
nak a szövetségi igazságszolgáltatás iránti érdeklődését és megszállottságát 
mutatja be. Az UTR a People, a US Weekly, a Page Six, a The National 
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Enquirer és a Tigerbeat kombinációja, de nem az üres filmsztárokra vagy az 
ostoba tinibálványokra, hanem a szövetségi bírákra koncentrál. A III. cikk 
szerinti bírák jogi hírességek, a jogi szakma felsőbb szintjeinek "rocksztárjai". 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

Anonimitás és elszámoltathatóság137
  

 
 

 

III. cikk Groupie elektronikus arca 

 
Ez a weblog hírek, pletykák és színes kommentárok forrása ezekről a dzsúdó 
szupersztárokról! 

Önleírása szerint a III. cikk szerinti groupie egy kiváló jogi egyetemen 
végzett, és "egy nagyvárosi nagy jogi cégnél dolgozott, ahol most 
ismeretlenül gürcöl". Önmagát "dívaként" és "szövetségi bírósági 
sztarf**kerként" jellemezte. 

A III. cikkelyben szereplő, megfoghatatlan Groupie-ról nem sok minden 
derült ki. Elmondta, hogy "szabadidejében luxuscikkek túlzott fogyasztásával 
vigasztalja magát", és hogy "életcélja, hogy szövetségi bírói díva legyen". A 
III. cikk szerinti Groupie személyazonosságát titok övezte. Az egyetlen kép a 
titokzatos III. cikkelyes Groupie-ról egy kis kézzel rajzolt vázlat volt. 

Ki volt ez a Szex a városban típusú díva? Milyen bizarr, hogy a 
szövetségi bírói kar stréber világa sztárrá tette! Milyen izgalmas, hogy 
valakit - bárkit - egyáltalán érdekelt a világnak ez a magányos szeglete, 
ugyanúgy, mint a groupie-ket a rocksztárok! Suffice it to say that Article III 
Groupie's blogja elég furcsa és szórakoztató volt. Elcsábította az online jogi 
világot a maga túláradásával és merészségével. Ki más, mint az Article III 
Groupie merne "dögös" versenyeket tartani férfi és női bíróknak? 53 Ki 
másnak volt mersze olyan cicás kifejezéseket használni, mint a "bírói dívák", 
a "bírói dögös", a "pereskedő", a "bírói szék bomba bombázói", a "bírói 
dögös" és a "bírói primadonnák"? 

A III. cikkely Groupie pletykás blogja nagy sikert aratott. Lenyűgöző 
olvasói kört vonzott, beleértve magukat a szövetségi bírákat is. Alex 
Kozinski, az amerikai fellebbviteli bíróság bírája volt az, aki az Article III 
Groupie-t felkentette a nick... 
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A3G név. Richard Posner, az amerikai fellebbviteli bíróság bírája pedig 
elismerte, hogy tetszett neki az oldal: "Néha egy kicsit vulgáris, de ez 
Amerika 2005-ben".54 

Egy nap, meglehetősen hirtelen, A3G úgy döntött, hogy leleplezi magát. A 
lehetőség akkor adódott, amikor Jeff Toobin, a New Yorker munkatársa 
személyesen akart interjút készíteni A3G-vel. A3G beleegyezett, hogy 
találkozzon vele egy ebédre. Amikor Toobin meglátta A3G-t, leesett az álla. 

"Szóval te férfi vagy?" Toobin zihált. 
Igen, A3G férfi volt. A neve David Lat volt. Lat a Yale jogi karán végzett, 

és a 9. kerületi fellebbviteli bíróság konzervatív szövetségi bírójának volt 
a gyakornoka. Személyesen ismertem Lat-et; évfolyamtársam volt a Yale 
jogi karán. De fogalmam sem volt róla, hogy Lat az A3G tagja, amíg Toobin 
New Yorker-cikkében nem olvastam. Hogy még érdekesebbé tegyem a 
dolgot, Lat szövetségi ügyészként dolgozott Newarkban, New Jerseyben. 
55 Rendszeresen megjelent a bíróságon szövetségi bírák előtt. 

Amikor Toobin cikke felfedte a világ előtt az A3G valódi 
személyazonosságát, az az egész jogi közösséget megrázta. Ez az elképesztő 
vetkőzés gyorsan felkeltette a mainstream média figyelmét, és Lat története 
újságcikkek sokaságában szerepelt. 

Lat úgy döntött, hogy névtelenséget választ, hogy megvédje a 
munkáját, miközben ilyen pikáns blogot vezet. Egy interjúban Lat kifejtette: 
"A jog egy meglehetősen konzervatív szakma, és ha jogi pletykafészekként 
ismert lennék, az nem tenne jót a szakmai előmenetelemnek. Az sem segítene 
abban az életre szóló ambíciómban, hogy III. cikkely szerinti bíró legyek. 
Azzal, hogy gúnyos kommentárokat írok a hivatalban lévő szövetségi 
bírákról, nem jutok gyorsabban a szövetségi bírói székbe. "56 A blog és a jogi 
karrier összeegyeztetésének nehézségein túl Lat rendszeresen megjelent a 
szövetségi bíróságon az Egyesült Államok kormányának képviseletében. 
Anonimitás nélkül azok a bírák, akiket a tárgyalóteremben "bíró úrnak" 
szólított, tudták volna, hogy a blogoszférában "dögös csajoknak" nevezi 
őket. Elképzelni is nehéz volt, hogyan képviselhette továbbra is a 
szövetségi kormányt a bíróságon. 

Ráadásul Lat névtelensége titokzatosságot kölcsönzött a blognak. Most 
ez a titokzatosság eltűnt. A blog nem lenne ugyanaz Lat egyedi alteregója, 
A3G nélkül. Az egyik kommentelő egy másik jogi blog A3G-ről szóló 
bejegyzésében azt írta: "Ez szörnyű. Nem tudom olvasni ezt az oldalt, 
tudván, hogy a szerző férfi. "57 Az anonimitás lehetővé tette Lat számára, 
hogy új személyiséget vegyen fel, egy olyan személyiséget, amelyet 
gondosan úgy alakított ki, hogy a lehető legjobban különbözzön önmagától. A 
blogjának egyik olvasója, aki ismerte őt, a New York Timesban megjelent 
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Federalist Society-típus volt, aki egy volt 
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rendkívül keményen jobboldali bíró volt, és a legtöbb társától jóval jobbra 
állt. És volt ez a másik oldala is, az amboyáns, színháznéző, Oscar-néző, 
cipőimádó, pereskedő. Hogyan lehet ezt a két oldalt összeegyeztetni? "58 

Az anonimitás lehetővé teszi az emberek számára, hogy elkerüljék a 
szavaikért való felelősségre vonást, de ennek ára van - a valódi nevükön 
való szerzői elismerés elvesztése. Lat azt a dicséretet és figyelmet akarta, 
amit női alteregója, A3G kapott. Egyre inkább frusztrálta, hogy a blogon 
fáradozik, de kevés elismerést kap érte. Azt akarta, hogy a blog által kiváltott 
figyelem az ő nevéhez kapcsolódjon. Az irónia azonban az volt, hogy a 
blogért járó elismerés megszerzéséért folytatott küzdelmében a blog és 
még a karrierje tönkretételét is kockáztatta. 

Miután felfedte kilétét, Lat felkészült a következő viharra. Miután 
nyilvánosságra hozták kilétét, az Egyesült Államok ügyészségén a felettesei 
arra kérték, hogy azonnal hagyja abba a blogolást. Lat gyorsan lezárta a 
blogját, így az a nyilvánosság számára külön jelszó nélkül elérhetetlenné 
vált. Egy stresszes hét vége felé, amikor már azon tűnődött, hogy vajon 
figyelmet kap-e, Lat találkozott a főnökével. Megtarthatná az állását - 
azzal a feltétellel, hogy az Underneath Their Robes (A köntösük alatt) 
jelszó alatt marad. 

De Lat története happy enddel végződik. Néhány héttel később otthagyta az 
amerikai ügyészséget, hogy elfogadjon egy állást a Wonkette-nél, a 
politikai pletykablognál, amely Jessica Cutler Washingtonienne blogját 
hozta nyilvánosságra. Később egy új jogi pletykablogot indított, az Above 
the Law-t. Lat most már a valódi neve alatt blogol. 

Az anonimitás erényei 

A III. cikkelyes Groupie története jól mutatja, hogy milyen könnyűnek tűnik 
az anonimitás az interneten. Valaki könnyen létrehozhat egy blogot 
álnéven, vagy névtelenül hozzászólhat blogokhoz vagy online 
vitakörökhöz. Egy felmérés szerint a bloggerek 55 százaléka álnevet használ 
valódi személyazonossága helyett. 59 

Az anonimitás alapvető fontosságú lehet a szólásszabadság 
szempontjából. Ahogy a Legfelsőbb Bíróság megjegyezte: "Az emberiség 
fejlődésében fontos szerepet játszottak a névtelen röpiratok, leafletek, 
brosúrák, sőt könyvek is. Az üldözött csoportok és szekták a történelem 
során időről időre vagy névtelenül, vagy egyáltalán nem kritizálhatták az 
ellenzéki gyakorlatokat és törvényeket. "60 

A névtelen beszéd hosszú múltra tekint vissza, mint fontos kifejezési mód. 
1789 és 1809 között hat elnök, tizenöt kabinettag, húsz szenátor és 
harmincnégy kongresszusi képviselő tett közzé névtelen politikai írásokat, 
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használt álneveket. Gyakori volt, hogy a helyi újságok szerkesztői leveleit 
névtelenül írták. Ben Franklin több mint negyven álnevet használt élete 
során. 61 Mark Twain, O. Henry, Voltaire, George Sand és George Eliot 
mind álnéven írtak. Sőt, James Madison, Alexander Hamilton és John Jay 
Publius álnéven adta ki a Federal Papers című írását. Ellenfeleik, az anti-
föderalisták szintén álneveket használtak. 62 

Az anonimitás lehetővé teszi, hogy az emberek kísérletezőbbek és 
különcök legyenek anélkül, hogy kockáztatnák a hírnevük sérülését. 63 Az 
anonimitás alapvető fontosságú lehet a gondolatok előzetesen történő 
közlése szempontjából, mivel eloszlathatja az olvasói előítéleteket és 
elfogultságokat, és misztikussá teheti a szöveget. Az emberek azért is 
vágyhatnak anonimitásra, mert félnek a társadalmi kiközösítéstől vagy attól, 
hogy kirúgják őket a munkahelyükről. Névtelenség nélkül egyesek talán nem 
lennének hajlandóak ellentmondásos gondolatokat kifejteni. 64 Az anonimitás 
tehát kritikus fontosságú lehet az emberek szabad véleménynyilvánításhoz 
való jogának megőrzése szempontjából. 

Elszámoltathatóság 

Az anonimitásnak van egy sötét oldala is. Ahogy Adam Smith A nemzetek 
gazdagsága című művében megfigyelte: "Amíg [egy "alacsony helyzetű 
ember", szemben a "rangos és vagyonos emberrel"] egy vidéki faluban marad, 
addig a viselkedésére figyelhetnek, és ő maga is kénytelen lehet 
odafigyelni. Ebben a helyzetben, és csakis ebben a helyzetben lehet, hogy 
elveszítheti azt, amit jellemnek neveznek. Amint azonban egy nagyvárosba 
kerül, homályba és sötétségbe süllyed. Viselkedését senki sem figyeli és nem 
törődik vele, és ezért valószínű, hogy ő maga is elhanyagolja, és minden 
alantas profligálásnak és erkölcstelenségnek átadja magát. "65 Smith 
szerint az emberek másképp viselkednek, ha névtelenül tehetik ezt meg. A 
"rangos és szerencsés" embereket általában észreveszik, bárhol is 
tartózkodjanak; de az egyszerű embereket csak a kis faluban veszik észre. 
A nagyvárosban az ember arccá válik a tömegben, és egyfajta névtelenséget 
ért el a mindennapi életben. Ez a névtelenség, állapítja meg Smith, arra 
csábítja az embereket, hogy rosszul viselkedjenek. Amikor az emberek 
kevésbé felelősek a viselkedésükért, nagyobb valószínűséggel vesznek részt 
gusztustalan cselekedetekben. 

Névtelenül az emberek gyakran sokkal csúnyábban és udvariatlanabbul 
beszélnek. Könnyebb káros dolgokat mondani másokról, ha nem kell 
felelősséget vállalnunk. Amikor másokról beszélünk, nemcsak az ő 
hírnevüket, hanem a sajátunkat is befolyásoljuk. Ha valaki illetlen dolgokról 
pletykál, elárulja a bizalmakat, hamis pletykákat és hazugságokat terjeszt, 
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akkor valószínűleg a saját hírneve is csorbát szenved. Az emberek 
megbízhatatlannak és rosszindulatúnak fogják tartani az illetőt. Lehet, 
hogy többé nem osztanak meg titkokat az illetővel. Lehet, hogy már nem 
hiszik el, amit a személy mond. Ahogy Antonin Scalia, az amerikai 
legfelsőbb bíróság bírája megjegyezte, 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

Anonimitás és elszámoltathatóság141
  

 
 

az anonimitás megkönnyítheti a hazudozást; a beszélők azonosítása pedig 
jelentősen segíthet abban, hogy visszatartsuk őket a hamis pletykák 
terjesztésétől, és lehetővé teszi, hogy megtaláljuk és megbüntessük az ilyen 
pletykák forrását. 66 

Az anonimitás megkönnyíti a megtévesztést is. Az emberek könnyedén 
álcázhatják magukat más embereknek, amikor blogokat és profileket 
készítenek. Harriet Miers volt az első legfelsőbb bírósági bírójelölt, 
akinek saját blogja volt - Harriet Miers blogg!!! 67 Az ő első bejegyzése: 

Omg nem hiszem el, hogy én vagyok a jelölt ! ! ! Ez életem legnagyobb napja! ! ! 
Ever 
! ! ! ! 

omg omg omg omg omg 
 

Mondanom sem kell, hogy hamis volt. Miers nincs egyedül. Volt egy Lut- 
tig's Lair nevű blog, amely J. Michael Luttig bírónak adta ki magát. 68 Az 
egyik középiskolában néhány diák hamis blogbejegyzéseket készített egy 
másik diák nevében, olyan szexuális kalandokról dicsekedve, amelyek 
soha nem történtek meg. 69 Egy másik esetben egy névtelen személy egy 
tizenkét éves lánynak készített egy hamis Myspace-profile-t, felhasználva a 
valódi telefonszámát, és azt állítva, hogy sztriptíztáncosnő. 70 Bárki 
feliratkozhat egy ingyenes blogszolgáltatóra, és létrehozhat egy blogot. 
Bárki nevében. A te nevedben. Lehet, hogy neked is van blogod, és még 
csak nem is tudsz róla. 

Ha az emberek el tudják kerülni az azonosítást, akkor el tudnak csúszni a 
rossz hírnév elől. Az egyik esetben egy nő csatlakozott egy étkezési 
zavarokkal foglalkozó online csevegőcsoporthoz. Azt mondta, hogy ő is 
étkezési zavarban szenved, de a csoportban még az is kiderült, hogy csaló. 
Miután kirúgták a csoportból, átment egy szexuális zaklatás áldozatait 
tömörítő csoportba. Amikor ebben a csoportban kiderült, hogy csaló, újra 
megjelent egy AIDS-ben szenvedőkből álló csoportban. 71 Ahogy Robert 
Putnam szociológus megjegyzi: "A virtuális világban az anonimitás és a 
fluiditás ösztönzi a "könnyen bejövő, könnyen kimenő", "drive-by" 
kapcsolatokat. A számítógépes kommunikáció vonzereje a kibertér egyes 
lakói számára éppen ez a lazaság, de ez gátolja a társadalmi tőke létrehozását. 
Ha a be- és kilépés túl könnyű, nem alakul ki elkötelezettség, megbízhatóság 
és kölcsönösség. "72 Más szóval, az anonimitás gátolja a hírnév 
kialakulásának folyamatát, aminek jó és rossz következményei egyaránt 
lehetnek. Az, hogy nem vagyunk felelősek a beszédünkért, felszabadító 
lehet, és lehetővé teheti számunkra, hogy őszintébben beszéljünk; de azt is 
lehetővé teheti számunkra, hogy kárt okozzunk másoknak anélkül, hogy 
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felelősségre vonhatóak lennénk érte. 
Az anonimitás tehát a magánélet védelmének egyik formája, 

ugyanakkor megkönnyítheti a magánélet megsértését is. Az anonimitás 
megőrizheti a magánéletet azáltal, hogy lehetővé teszi az emberek számára, 
hogy szabadon beszéljenek anélkül, hogy nyilvánosan azonosítanák őket, 
ugyanakkor alááshatja a magánéletet azáltal, hogy lehetővé teszi az emberek 
számára, hogy könnyebben behatoljanak mások magánéletébe. Mivel a 
feszültséget a... 
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Az anonimitás és az elszámoltathatóság, valamint a magánszféra és a 
szólásszabadság közötti feszültség mutatja, hogy a választás nem olyan 
egyszerű, mint a szabadság és a korlátozás közötti választás. Sokkal inkább 
olyan választásról van szó, amely mindkét oldalon szabadságot jelent. 

Wikipedia: A nyitottság ereje és veszélye 

Az anonimitás erényei és bűnei élesen kirajzolódnak a Wikipédiában, az 
internet egyik leglenyűgözőbb alkotásában. A Jimmy Wales által 2001-ben 
létrehozott Wikipédia a kollektív tudás erejével kapcsolatos kísérlet. 73 A 
Wikipedia egy online enciklopédia, amelynek szerzői együttműködnek az 
olvasókkal, akik önkéntes információszolgáltatóként információkat és 
bejegyzéseket szerkeszthetnek. Ezt a cserét a "wiki" teszi lehetővé, egy olyan 
webes alkalmazás, amellyel az emberek közösen adhatnak hozzá és 
szerkeszthetnek szöveget. Nevét a hawaii wiki wiki kifejezésről kapta, ami azt 
jelenti, hogy "gyors". 

2004-re, alig néhány évvel az alapítása után, a Wikipédia már meghaladta 
az 1 millió bejegyzést. 2006-ra 3,5 millió bejegyzésre nőtt. 74 A Wikipédia 

ma már a valaha írt legnagyobb enciklopédia, és ingyenesen elérhető. A 
Wikipedia 2006 végére a világ egyik leglátogatottabb weboldalává vált. 75 
A hagyományos enciklopédiákkal ellentétben, amelyek gyorsan öregednek a 

bőrkötésű borítóban, a Wikipédia dinamikus, napról napra növekszik és 
változik. Folyamatosan frissül. Bárki szerkeszthet és módosíthat egy 

Wikipédia-szócikket. A Wikipédia a 
az internet kollektív bölcsessége. 

A legtöbben eléggé meg lennénk elégedve azzal, hogy egy bejegyzést 
találjunk magunkról a Wikipédián. Nem így John Seigenthaler. Seigenthaler 
egész életében újságíró volt, aki a szólásszabadságért és a polgári jogokért 
küzdött. Bobby Kennedy asszisztense volt, amikor a bátyja, John 
Kennedy elnöki kormányzása idején igazságügyi miniszterként 
tevékenykedett. 2005-ben Seigenthaler a hetvenes évei végén járt, és 
hosszú, kiváló karrierre tekinthetett vissza. Megdöbbenve tapasztalta 
azonban, hogy a Wikipédia életrajzában egészen másképp látta az életét: 
"Idősebb John Seigenthaler az 1960-as évek elején Robert Kennedy 
igazságügyi miniszter asszisztense volt. Rövid ideig úgy gondolták, hogy 
közvetlen köze volt a Kennedy-gyilkosságokhoz, mind John, mind pedig 
testvére, Bobby meggyilkolásához. Soha semmit sem sikerült 
bebizonyítani. "76 

Seigenthaler dühös volt. A USA Today vezércikkében Seigenthaler azt írta: 

Fogalmam sincs, hogy kinek a beteg elméje találta ki azt a hamis, rosszindulatú 
"életrajzot", amely 132 napig jelent meg a nevem alatt a Wikipedián, a népszerű, 
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online, ingyenes enciklopédiában, amelynek szerzői ismeretlenek és 
gyakorlatilag lenyomozhatatlanok. . . .  

78 évesen azt hittem, hogy nem lepődöm meg, és nem bánt, ha bármi 
negatív dolgot mondanak rólam. Tévedtem. Az életrajz egy mondata igaz volt. 
Robert Kennedy adminisztratív asszisztense voltam az 1960-as évek elején. Én 
voltam a koporsóvivője is. A 
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megdöbbentő volt, amikor a fiam, John Seigenthaler, az NBC News újságírója 
később felhívott, hogy ugyanazt a trágár szöveget találta a Reference.com és az 
An- swers.com oldalakon.77 

Ironikus módon Seigenthaler korábban egy központot alapított a 
szólásszabadsághoz való első alkotmánymódosítás védelmére. Most ez égette 

meg. Seigenthaler azt mondta, hogy még mindig hisz a szólásszabadságban, 
de "amit én akarok, az az elszámoltathatóság".78 Seigenthaler megpróbálta 

felkutatni azt a személyt, aki az információt közzétette, de 
eredménytelenül. Megtalálta az internetes protokoll (IP) címét, és ebből 
megállapította, hogy a szerző internetszolgáltatója a BellSouth Internet 

volt. Az IP-cím egy egyedi szám, amelyet minden, a világhálóra csatlakozó 
számítógéphez rendelnek. Egy példa így nézhet ki: 210.28.111.120. A 

BellSouth Internet ismerte az IP-címmel rendelkező ügyfél nevét, de csak 
bírósági utasításra adta ki. Seigenthaler 
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rágalmazási pert kellett volna indítania az illető ellen, de ő nem akart 
perelni. 

A téves információt végül eltávolították a Wikipédiáról, több mint négy 
hónappal a közzététel után. Seigenthaler leírta, milyen nehéz volt 
eltakarítani a pletyka foltját: "Gyermekkoromban anyám kioktatott a 
"pletyka" rossz tulajdonságairól. Egy tollpárnát tartott a kezében, és azt 
mondta: 'Ha ezt feltépem, a tollak a négy szélbe flőnek, és soha nem tudnám 
visszatenni őket a párnába. Így van ez, ha gonosz dolgokat terjesztesz az 
emberekről". Számomra az a párna a Wikipédia metaforája. "79 

Daniel Brandt, a Wikipédia nyílt kritikusa, aki olvasott az ügyről, és vissza 
tudta követni az IP-címet egy nashville-i céghez. Ezután e-mailt küldött a 
cégnek, amelyben információkat kért a szolgáltatásairól, és ugyanezzel az 
IP-címmel válaszolt. A New York Times riportere, akit figyelmeztettek, 
hogy a tettes már majdnem a közelben van, felhívta a céget. Ez arra 
késztette az illetőt, hogy jelentkezzen, bevallja és bocsánatot kérjen 
Seigenthalertől. Elmagyarázta, hogy csak egy buta tréfa volt, amivel egy 
munkatársát akarta felbosszantani. A nyilvánosságra kerülés miatt az 
illető felmondott a munkahelyén. 80 

A Seigenthaler-botrányra válaszul a Wikipédia megváltoztatta a nyitottsági 
politikáját, és új cikkek létrehozása előtt a felhasználóknak regisztrálniuk kell. 
Minden felhasználó, akár regisztrált, akár nem, továbbra is szerkeszthette a 
cikkeket, kivéve bizonyos, gyakran visszaéléseknek kitett cikkeket. 
Például a Seigenthaler szócikk tetején a következő állítás található: "A 
közelmúltban történt vandalizmus miatt a cikk szerkesztése névtelen vagy 
újonnan regisztrált felhasználók számára jelenleg nem lehetséges. Az ilyen 
felhasználók a változtatásokat vitathatják, kérhetik a védelem feloldását, 
vagy létrehozhatnak egy fiókot." A Seigenthaler bejegyzést mostanra 
kijavították, és a sértő információkat már régen átköltöztették. 81 De a 
bejegyzés visszaélésektől való védelmének ára az volt, hogy feláldoztunk 
némi anonimitást és nyitottságot. 

Az anonimitás egyik problémája, hogy megnehezíti a szerző hírnevének 
megítélését. Egy olyan nyílt rendszerrel, amely lehetővé teszi az emberek 
számára, hogy névtelenül szerkesszenek, könnyebben visszaélnek, mivel a 
rosszhiszemű szerzőket nem vonják felelősségre. Egy ideje már vandálok 
támadják a Wikipédiát, szándékosan hamis álcikkeket adnak a cikkekhez. 82 
Bruce Boyden jogtudós megjegyzi: "Elég egyetlen elkötelezett ember, 
akinek nincsenek skrupulusai, haragja és egy kis plusz ideje, és a károk az 
egekbe szöknek. "83 És nem csak véletlenszerű gonosztevők próbálják 
névtelenül manipulálni a Wikipédia bejegyzéseit. Politikusok több 
alkalmazottját is rajtakapták, hogy névtelenül próbálták manipulálni a 
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Wikipédia bejegyzéseit. Martin Meehan amerikai képviselő egyik 
gyakornoka törölte a Wikipedia bejegyzés egy részét, amely Meehan 
korai ígéreteiről szólt, miszerint csak négy cikluson át fog tevékenykedni 
(ő volt a kur- 
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a hetedik ciklusát tölti). A visszaélések egy ponton a Wikipédiát arra 
ösztönözték, hogy a szövetségi kongresszusi IP-címeket blokkolja a 
bejegyzések szerkesztésétől. 84 Még Jimmy Wales-t, a Wikipédia alapítóját is 
rajtakapták, hogy névtelenül szerkesztette saját Wikipédia-bejegyzését. 
Törölte a Larry Sangerre, mint az enciklopédia társalapítójára való 
hivatkozásokat. "Bárcsak ne tettem volna. Ez ízléstelen" - vallotta be Wales. 
"Az emberek rengeteg információval rendelkeznek magukról, de az ob- 
jektivitás megtartása diffikult. "85 

A Seigenthaler-ügy a Wikipédia középpontjában lévő feszültségek 
némelyikére rávilágított. Amikor bárki terjeszthet információt az interneten, 
egyre nehezebb eldönteni, hogy milyen információban bízhatunk, és 
milyen információban nem. Amikor az Encyclopaedia Britannica 
bejegyzéseit olvassuk, tudjuk, hogy azokat szakértők írták és gondosan 
ellenőrizték. A Wikipédia bejegyzései együttműködésen alapulnak, és 
ugyanúgy írhatják őket a hozzáértők, mint az információs szupersztrádán 
botorkáló ostobák. Az emberek ugyanolyan könnyen beírhatnak hamis 
információkat, mint igazakat. 

Az eredmények rendkívül hasznosak, de néha megbízhatatlanok 
lehetnek. Ahogy Orin Kerr jogászprofesszor fogalmaz, a Wikipédia 
bejegyzései "a korrekt állítások és a kirívó tévedések furcsa keverékének 
tűnnek. "86 A Wikipédia optimistább: "Feltételezzük, hogy a világ tele van 
értelmes emberekkel, és hogy közösen végül ésszerű következtetésre 
jutnak, néhány roncsoló legrosszabb erőfeszítései ellenére is. Ez valami 
olyasmi, ami hasonlít az optimizmushoz. "87 Pattanásokkal együtt a 
Wikipédia a kollektív cselekvés előnyeinek példája. Ami figyelemre méltó a 
Wikipédiával kapcsolatban, az az, hogy milyen gyakran működik. Sok 
esetben ter- rifikus forrásként szolgál, de elég sok kétes adatot is 
tartalmaz. 

A Wikipédia-bejegyzések azért olyan fontosak, mert gyakran a Google-
keresések elején jelennek meg. A Wikipédia pedig elég jó információt 
tartalmaz ahhoz, hogy a cikkeket érdemes legyen megnézni. Ironikus módon 
éppen azért, mert a szócikkek sok érvényes és hasznos információt 
tartalmaznak, a hibáik annyira problémásak. Senki sem foglalkozna a 
Wikipédiával, ha többnyire hamis adatokat tartalmazna. Mivel annyi pontos 
információt tartalmaz, a Wikipédia arra ösztönzi a felhasználókat, hogy 
bízzanak a cikkekben, és könnyebben megtéveszti őket a hamis információkkal. 

A Wikipédia eltekint a közönséges enciklopédiák egyik fő jellemzőjétől. A 
bejegyzések szerzőinek többé nem kell hitelesíteniük magukat. Egyrészt azért 
bízunk meg egy hagyományos enciklopédia bejegyzésében, mert megbízunk a 
szerzőben. A szerzők a hírnevüket tették fel a munkájukra. Ezzel szemben a 
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Wikipédia bejegyzéseknek több tucat szerzője is lehet, és keveset tudunk 
róluk. A Wikipédia felsorolja az egyes szerzők szerkesztéseinek történetét, de 
a szerzők olyan álneveket használnak, mint a "Gopple" vagy a "Gopple". 
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"Taco", tehát nem tudjuk, hogy kik ők, vagy mi a szakértelmük. Mennyire 
bízhatunk meg egy "Gopple" nevű személy által hozzáadott tényben, 
akiről mást nemigen tudunk? 

Az irónia végül az, hogy a Wikipédiának meg kell védenie saját 
hírnevét. Biztosítania kell, hogy cikkei megbízhatóak legyenek, mert ha túl 
sok szemét információt tartalmaznak, az emberek talán már nem tartják 
megbízhatónak az oldalt. A Wikipédia hírneve tehát a nyitottság és az 
anonimitás, valamint a megbízhatóság közötti egyensúlyozáson múlik. A 
Seigenthaler-ügy a Wikipédiát egy kevésbé anonim rendszer felé terelte. De 
minél jobban korlátozza a Wikipédia az anonimitást, annál kevésbé lesz 
szabad és nyílt a projekt. Ez egy nehéz kompromisszum, amely az online 
beszéddel kapcsolatos számos kényes probléma középpontjában áll. 

 

A NÉVTELENSÉG TÖRVÉNYE 
 

Az anonimitás más módon is érinti a hírnevet. Minél több ember 
terjeszthet valótlanságokat vagy sértheti meg a magánéletet anélkül, hogy 
felelősségre vonható lenne, vagy félne a következményektől, annál valószínűbb, hogy ezt 
meg is teszi. A névtelen beszéd másoknak jó hírnevét sértheti, és alááshatja 
a sértettek jogorvoslati lehetőségeit. Az anonimitás akadályozza a magánélet 
megsértése és a rágalmazás esetén a jogorvoslatok igénybevételét. Hogyan kellene 
tehát egyensúlyt teremtenünk az anonimitás és a számonkérhetőség 
között? 

Az egyensúly megteremtésének egyik módja a nyomon követhető 
anonimitás érvényesítése. 88 Más szóval, megőrizzük az emberek jogát arra, 
hogy névtelenül beszéljenek, de abban az esetben, ha valaki kárt okoz egy 
másiknak, megőrizzük a módját annak, hogy nyomon követhető legyen, ki a 
tettes. A károsult személy csak akkor kaphat bírósági végzést a névtelenül 
beszélő személyazonosságának megállapítására, ha bizonyítja, hogy 
valóban kárt okozott, és hogy tudnia kell, ki okozta a kárt. 

Nyomon követhető anonimitás 

A nyomon követhető anonimitás nagyrészt az, ami jelenleg létezik az 
interneten. Az anonimitás kifejezést sokan meglehetősen pontatlanul 
használják - az anonim beszédre (név vagy azonosító nélkül) és az 
álnévvel (álnévvel) való beszédre egyaránt. A legtöbb esetben ez a 
konflikáció nem problematikus, és az egyszerűség és olvashatóság érdekében 
itt is így használom a kifejezést. 

De az anonimitásnak van egy másik dimenziója is, amelyet az általunk 
használt nyelvezet nem ragad meg - a nyomon követhetőség. A nyomon 
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követhetőség azt jelenti, hogy az anonim vagy álnévtelen bejegyzések 
milyen mértékben követhetők vissza a szerző valódi személyazonosságáig. 
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Sokan azt feltételezik, hogy ha névtelenek, akkor lenyomozhatatlanok, de ez 
gyakran mítosz. Viszonylag könnyű névtelenül blogolni, de nehéz 
lenyomozhatatlanná válni. Ennek oka a fent említett internetprotokollban 
keresendő. Amikor egy felhasználó az interneten keresztül kommunikál, 
az IP-címe naplózásra kerül. Az internetszolgáltatónak általában minden 
internet-használati munkamenetről van olyan információja, amely 
összekapcsolja az adott ügyfelet az IP-címével. 

Tegyük fel, hogy írsz egy névtelen kommentet a blogomra, amiben 
valami rosszat írsz rólam. Legalább a számítógép IP-címét meg fogom 
ismerni, amelyről a hozzászólásodat írtad. Talán még arról a szervezetről 
is tudok információt, amelyik az IP-címét adta meg. Így ismerem az 
internetszolgáltatóját vagy a vállalatot, ahol dolgozik, és a várost, ahol a 
bejegyzéskor tartózkodott. Brandt így nyomozta le a Seigenthaler-féle 
rágalmazót. Ha a munkahelyéről posztol, a munkáltatójának információi 
vannak arról, hogy melyik konkrét számítógépről érkezett a posztja, és a 
com- ment visszavezethető az Ön office számítógépéhez. Ha otthonról 
posztol, az internetszolgáltatója összekapcsolhatja az IP-címét a 
fiókadataival. Így még névtelenül is nyomon követhető. 

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy névtelen blogolásuk vagy 
kommentjeik visszavezethetők rájuk. Valóban lehetséges, hogy 
lenyomozhatatlanná tegye magát, de ez jelentős körültekintést és know-how-t 
igényel. 89 Például anonimizáló szolgáltatások állnak rendelkezésre az IP-
cím elrejtésére. 

Egyetlen hiba azonban felfedheti a személyazonosságát. Még ha el is rejti IP-
címét, akkor is le lehet nyomozni. Az emberek gyakran hagynak hátra 
különböző személyes információkat, amelyek összeszerelésével azonosítani 
lehet őket. Egy tanulmány szerint "az Egyesült Államok lakosságának nagy 
része azonosítható az 5 számjegyű irányítószám, a nem és a születési 
dátum kombinációjával. "90 2006-ban az AOL húszmillió keresési 
lekérdezést adott át a kutatóknak. Az AOL nem érzékelt adatvédelmi 
problémát, mivel a lekérdezésekhez nem csatolta az előfizetők nevét. A New 
York Times azonban bebizonyította, hogy egyes előfizetők mégis 
azonosíthatók. Egy riporter elemezte az egyik névtelen felhasználó 
kereséseit, és képes volt megtalálni a személyt. 91 

A legtöbben még minimálisan sem igyekeznek elkerülni a nyomon 
követhetőséget. És talán ez nem is olyan rossz, amíg a törvény megfelelő 
védelmet nyújt az ellen, hogy mások megtudják az IP-címüket vagy a 
fiókadataikat. Más szóval, a kulcs az, hogy a törvény lehetővé tegye a 
névtelen emberek leleplezését, amikor másokról szóló káros beszédet 
folytatnak. De az embereket nem szabad túl könnyen leleplezni. A jognak 
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Az anonimitás és az elszámoltathatóság egyensúlya 

Az amerikai alkotmány első kiegészítése korlátozza az anonim beszéd 
korlátozását. 92 A Legfelsőbb Bíróság szerint: "Az olvasók kíváncsisága és a 
közönségnek a műalkotás alkotójának azonosításához fűződő érdeke 
ellenére a szerző általában szabadon dönthet arról, hogy felfedi-e vagy sem 
valódi személyazonosságát. "93 Amikor valaki megpróbálja azonosítani az 
anonim beszélőket azáltal, hogy elkéri a feljegyzéseiket az 
internetszolgáltatójuktól, több bíróság is fokozott követelményeket támasztott 
a leleplezés elrendelése előtt. 94 

Tegyük fel, hogy megsérti a magánéletemet, vagy rágalmaz engem 
valamivel, amit névtelenül ír a blogján. Beperelhetem önt az úgynevezett 
"John Doe" perben. Mivel még nem tudom, hogy ki vagy, ezért az általad 
használt álnév vagy "John Doe" néven perelhetlek be. Ezután meg kell 
győznöm a bírót, hogy az ügyem elég erős ahhoz, hogy továbblépjek. 95 

Az "John Doe" perek jó kompromisszumot jelentenek az anonimitás és 
az elszámoltathatóság között, de a megoldás nem tökéletes. Vegyük 
például az Allegheny Energy Service esetét. A Yahoo! minden nyilvánosan 
jegyzett vállalatnak üzenőfalat üzemeltet. Az egyik ilyen vállalat az 
Allegheny Energy Service volt. 96 2003-ban az Al- legheny vállalat vezetői 
egy meglehetősen nyugtalanító bejegyzést fedeztek fel a Yahoo! fórumon: 

 
Ennél a cégnél dolgozom (nem mentesített), és már sok éve dolgozom. Igen, 
A.N. és a cimborái a tiszteletre méltó Blue Chip-et egy POS [Piece of Shit] -vé 
[Piece of Shit] változtatták. Ő és ők tönkretették a 401K-m egy jó részét. Most el 
kell halasztanom a nyugdíjba vonulást. Mindenféle szart kínáltak ezüstözött tálcán, 
hogy lenyeljük. . . .  

Akárcsak az Allegheny Energy Work Management lótrágya, amely nem tett 
mást, mint kivette a szerszámokat a dolgozók kezéből, és egy nem produktív 
trágyakupacot hozott létre. Egy újabb ostoba program, amelyre az Allegheny 
Energy valószínűleg milliókat költött a semmiért, a semmiért. Aztán az 
Allegheny Energy sokszínűségi programjával kényszerítettek minket a 
"szeresd a n*ggeredet" elvre. 

 
Az Allegheny ügyvédei szerették volna kideríteni, hogy melyik alkalmazott 
tette közzé a rasszista sértést. Hogy ezt kiderítsék, "John Doe" pert 
indítottak a névtelen posztoló ellen, a céggel szembeni "lojalitási 
kötelezettség megszegésére" hivatkozva. A névtelen posztoló nem tudott 
arról, hogy pert indítottak. Az Allegheny ügyvédei ezután "sürgősségi 
indítványt" nyújtottak be, hogy megakadályozzák a posztolót további üzenetek 
közzétételében. Azt állították, hogy Doe posztja sérti a vállalat zaklatás elleni 
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politikáját. Beidézték a Yahoo!-t, hogy megszerezzék a posztoló akcióira 
vonatkozó feljegyzéseit. A Yahoo! nyilvánosságra hozta a posztoló 
személyazonosságát - Clifton, egy mérnök. 
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technikus, aki tizenhat éve dolgozott az Allegheny Energy Service-nél. 
Clifton otthonról, a felesége Yahoo! fiókját használva írt a Yahoo! 
üzenőfalra. Clifton személyazonosságának megállapítása után az 
Allegheny ejtette a "John Doe" pert. 

A cég munkatársai később behívták Cliftont egy tárgyalóterembe, és 
átadták neki a Yahoo! üzenőfali bejegyzésének másolatát. A munkavállalói 
kapcsolatokért felelős igazgató közölte Cliftonnal, hogy a faji sértés sérti az 
Allegheny sokszínűségi politikáját. Cliftont később fizetésbe helyezték, mert 
"az Allegheny Energy pozitív munkakörnyezetre vonatkozó elvárásait 
megsértve faji alapon becsmérlő bejegyzést tett közzé a Yahoo üzenőfalon". 

Ez az ügy számos diffikult kérdést vet fel a szólásszabadsággal, az 
anonimitással és a számonkérhetőséggel kapcsolatban. Az Allegheny 
Energy meglehetősen kétes technikát alkalmazott Clifton 
személyazonosságának megszerzésére. Normális esetben az Allegheny 
Energynek nincs joga arra, hogy kiderítse egy névtelen felszólaló 
személyazonosságát. De a felszólaló személyazonosságának megismerésére 
vonatkozó idézést olyan jogi eljárással szerezte meg, amelyet a jelek 
szerint kizárólag a felszólaló leleplezése érdekében indítottak. Clifton a 
munkahelyén kívül, az otthoni számítógépét használva beszélt, és megpróbált 
névtelen maradni. Van-e a munkáltatónak bármilyen jogosultsága arra, hogy 
felfedje egy olyan alkalmazott személyazonosságát, aki névtelenül, otthonról 
posztol? Másrészt Clifton rasszista sértegetése meglehetősen sértő volt. Ha 
az Allegheny Energy egyik alkalmazottja nyilvánosan tesz ilyen 
megjegyzéseket, nem kellene, hogy a munkáltatónak joga legyen tudni róla? 
Cliftonnak képesnek kellene lennie ilyen újbóli jelöléseket tenni anélkül, 
hogy felelősségre vonható lenne? 

Bármennyire is visszataszítóak voltak Clifton kijelentései, ez nem 
sértette senki magánéletét, és nem rágalmazott senkit. Ezek az ő személyes 
nézetei voltak, amelyeket a saját idejében fejezett ki. Ráadásul úgy tűnik, 
hogy az Allegheny Energy csak azért figyelt le egy látszatügyet, hogy 
Clifton személyazonosságát kiderítse. Ezért rendkívül fontos, hogy magas 
küszöbértékeket állapítsunk meg az anonimitás nyomon 
követhetőségének biztosítására. Ellenkező esetben az anonimitás ígérete 
üresnek fog tűnni. A jognak korlátoznia kell a rosszhiszemű pereket, amelyek 
célja kizárólag az anonim felszólalók leleplezése. 

 

KI LEGYEN FELELŐS A KÁROS 

BESZÉDÉRT? 

Az internet egyik legcsodálatosabb tulajdonsága az interaktivitás. Az én 
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blogomon például bárki írhat hozzászólást. Ha akarják, ezt akár névtelenül 
is megtehetik. A hozzászólások a bejegyzéseim alatt jelennek meg, és néha a 
hozzászólásokban folytatott vita sokkal érdekesebb, mint az eredeti 
bejegyzés. Van némi hatalmam a kommentelők felett. Szerkeszthetem 
vagy törölhetem a hozzászólásokat. 
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figyelmen kívülálló, udvariatlan vagy sértő. Megkövetelhetem az 
emberektől, hogy azonosítsák magukat, ahelyett, hogy névtelenséget 
biztosítanék számukra. De inkább engedélyezem a névtelen 
hozzászólásokat, mivel ez nagyobb őszinteségre és több hozzászólásra 
ösztönöz. 

Az anonimitás azonban nehézzé teheti a kommentelők felkutatását. Ha egy 
komment miatt egy személyt személyiségi jogainak megsértése vagy 
rágalmazás ér, engem és a kommentelőt is felelősségre vonhat? Ez egy 
nagyon fontos kérdés, amely drámai következményekkel jár mind a 
szólásszabadság, mind az online hírnév védelme szempontjából. 

 
Kenneth Zeran helyzete 

Körülbelül egy héttel az 1995-ös oklahomai robbantás után egy 
"KenZZ03" felhasználónévvel rendelkező személy hirdetést tett közzé egy 
AOL hirdetőtáblán. 97 A hirdetés címe "Csintalan Oklahoma pólók" volt. 
Az emberek olyan feliratokkal ellátott pólókat rendelhettek, mint pl: 

Látogasson el Oklahomába . . . Ez egy élmény!!! 
Lefektetni a gyerekeket . . . . Oklahoma 1995 
McVeigh for President 1996 

Az üzenet szerint az érdeklődők hívják "Ken"-t Kenneth Zeran otthoni 
telefonszámán. 

Zeran azonban nem adta fel a hirdetést. Akkor értesült a hirdetésről, 
amikor dühös emberek telefonhívásait kezdte kapni. Zeran felhívta az AOL-t, 
és követelte, hogy távolítsák el a hirdetést, és tegyenek közzé egy 
visszavonást. Az AOL másnap eltávolította a hirdetést, de nem volt 
hajlandó visszahúzást közzétenni. A telefonhívások folytatódtak, 
méghozzá csúnyán és fenyegetően. Zeran üzleti tevékenysége abból állt, 
hogy havi rendszerességgel hirdetett lakásokat, és a hirdetéseken megadta 
a telefonszámát. Tehetetlennek érezte magát, mivel a telefonszám 
megváltoztatása ártott volna az üzletének. 

Zeran felfedezte, hogy egy második bejegyzést is tettek, az előzőhöz 
hasonló felhasználónévvel. A bejegyzésben az állt, hogy a pólók egy része 
már elfogyott, de új pólók kaphatók további sértő feliratokkal. Az új 
bejegyzésben az állt, hogy a hívóknak "Ken"-t kell keresniük, és "kérjük, 
hívjanak vissza, ha [a telefonvonal] foglalt". Zeran folyamatosan fenyegető 
hívásokat kapott. Újra felhívta az AOL-t, hogy vegye le az új bejegyzést, és 
blokkolja a jövőbeni bejegyzéseket. Az AOL operátora közölte vele, hogy 
az AOL dolgozik a bántalmazó fiókjának megszüntetésén. De a 
bejegyzések továbbra is érkeztek. Újabb hirdetések az Oklahoma City-i 
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a telefonhívások egyre csak szaporodtak. Néhány napon belül Zeran 
körülbelül kétpercenként kapott egy hívást. Amikor egy helyi rádióállomás 
felfedezte a hirdetés egy példányát, Mark Shannon műsorvezető felolvasta 
a póló néhány szlogenjét az adásban, és felszólította a hallgatókat, hogy 
hívják fel Zerant, hogy kifejezzék dühüket. A hívások sora következett, 
beleértve a halálos fenyegetéseket is. A hívások némelyike olyan fenyegető 
volt, hogy a helyi rendőrség elkezdte megfigyelni Zeran házát. 

Végül a média elkezdte közölni, hogy a reklám átverés volt, és a 
rádióállomás bocsánatot kért. A telefonhívások lassan csökkenni kezdtek, és 
körülbelül három héttel az első hirdetés után Zeran már csak napi tizenöt 
hívást kapott - ez jelentős javulást jelentett. A megpróbáltatások azonban 
megviselték Zerant, aki annyira megrázta magát, hogy orvosa nyugtatót írt fel 
neki. 

Senki sem tudja, ki adta fel a hirdetéseket, de Zeran elhatározta, hogy 
igazságot szolgáltat a helyzetének. Beperelte az AOL-t, amiért 
gondatlanságból elmulasztotta a rágalmazó posztok visszaszállítását. Zeran 
nem közvetlenül rágalmazásért perelte az AOL-t, hanem azért, mert 
indokolatlanul késlekedett a rágalmazó bejegyzések eltávolításával. 

Zeran ügye akkor ért véget, amikor az amerikai negyedik kerületi 
fellebbviteli bíróság kimondta, hogy az AOL mentes a per alól. 98 Az AOL-t 
azért nem lehetett beperelni, mert a Kongresszus - mivel aggódott amiatt, 
hogy az internetszolgáltatók és mások felelősségre vonhatók, ha valamelyik 
felhasználójuk rágalmazó kijelentést tesz - olyan törvényt fogadott el, amely 
az internetes kommunikációs fórumok házigazdáit mentesíti a felelősség alól 
azokért a dolgokért, amelyeket mások mondanak, akik ezeket a fórumokat 
használják. 

Tegyük fel, hogy valaki becsmérlő megjegyzést tesz Önről a blogomon. Ön 
beperel engem, mert a kijelentés megjelent a blogomon. De nem én tettem az 
állítást - én csak a fórumot biztosítottam, ahol egy másik személy ezt 
mondta. Miért engem akarna beperelni, és nem azt a személyt, aki a 
kijelentést tette? Mert lehet, hogy nagyon népszerű blogom van, több tízezer 
olvasóval. Lehet, hogy én gazdag vagyok, a kijelentést tevő személy pedig 
nem. Vagy az is lehet, hogy az illető névtelenül írt, és csak engem lehet 
megtalálni, hogy bepereljen. Ez történt Zeran esetében is. Az AOL tartotta 
fenn a faliújságot. Rengeteg pénze volt, és az a személy, aki a bo- gus 
pólóhirdetéseket posztolta, névtelen volt. Így az AOL volt a természetes 
célpont. 

De az olyan internetszolgáltatók, mint az AOL, több millió felhasználóval 
rendelkeznek. Felelősséggel tartozik-e az AOL azért, ha egyes felhasználói 
másokat rágalmaznak, vagy megsértik a magánéletüket? Kezdetben biztosan 
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nem. Végül is az AOL meglehetősen nyílt fórumot biztosít a 
hirdetőtábláin. Mindenféle ember küldhet üzeneteket, és az AOL nem 
tudja ellenőrizni minden egyes üzenetet. 
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egy. Az AOL egyszerűen csak egy helyet biztosít az embereknek, ahol 
beszélgethetnek - egy mikrofont és egy szónoki dobozt a kibertérben - ennyi 
az egész. Nem kellene felelősséget vállalnia azért, amit mondanak. 

Ezt a logikát követte a Kongresszus 1996-ban, amikor elfogadta a 
Communications Decency Act (CDA) 230. szakaszát, amely immunizálta az 
internetszolgáltatókat és az online fórumok házigazdáit a felhasználóik 
beszédéért való felelősség alól. A jogszabály a következőképpen szól: 
"Egyetlen interaktív számítógépes szolgáltatás szolgáltatója vagy 
felhasználója sem kezelhető úgy, mint egy másik információszolgáltató által 
nyújtott információ kiadója vagy előadója. "99 A Zeran keresetét tárgyaló 
bíróság szerint: "A kongresszus felismerte azt a veszélyt, amelyet a kártérítési 
alapú perek jelentenek a szólásszabadságra az új és fellendülőben lévő 
internetes médiumban. A kongresszus számára a mások 
kommunikációjáért a szolgáltatókra háruló kártérítési felelősség előírása 
egyszerűen a szólás tolakodó kormányzati szabályozásának egy újabb 
formáját jelentette. A 230. szakaszt részben azért hozták létre, hogy 
fenntartsák az internetes kommunikáció robusztus jellegét, és ennek 
megfelelően a lehető legkisebbre csökkentsék a médiumba való 
kormányzati beavatkozást "100. 

A 230. szakasz volt a törvény, amikor Zeran beperelte az AOL-t, tehát 
hogyan is lehetne neki ügye? A rágalmazási jog szerint, ha segítek egy 
rágalmazó állítás terjesztésében, akkor a rágalmazási jog szerint 
"terjesztőként" felelősségre vonható vagyok, ha tudom vagy okom van tudni, 
hogy az állítás rágalmazó. Amikor a kijelentést először tették közzé, az 
AOL nyilvánvalóan nem lenne felelős. De miután Zeran közölte az AOL-lal, 
hogy a kijelentés hamis, és könyörgött nekik, hogy vegyék le, akkor az 
AOL-nak oka volt tudni, hogy a kijelentés rágalmazó. Mivel az AOL csak 
jóval később vette le a hirdetést, a Zeran azzal érvelt, hogy az AOL-nak 
felelnie kellene azért az időért, amíg tudott a hamis hirdetésről, de nem tett 
semmit. 

A 230. szakasz immunizálja az AOL-t azután is, hogy tudomást 
szerzett arról, hogy valaki rágalmazó kijelentést tett közzé? A jogszabály 
megfogalmazása alapján ez egy bonyolult kérdés. A bíróságok sokat 
vitatkoztak ezen a kérdésen, a legtöbb bíróság úgy ítélte meg, hogy a 230. 
szakasz széles körű mentességet biztosít, és még akkor is mentesíti a 
felelősség alól, ha az internetszolgáltató tud arról, hogy egy bejegyzés 
rágalmazó. A Zeran szerencsétlenségére a bíróság arra a következtetésre 
jutott, hogy az AOL továbbra is immunis. 101 Zeran nem volt szerencsés. 
Nem tudta lenyomozni a pólóhirdetéseket közzétevő névtelen személyt. 
Nem perelhette be az AOL-t. Nem volt módja arra, hogy visszavágjon. 
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Az AOL-nak biztosan nincs ideje arra, hogy minden egyes, a hálózatán 
közzétett kommentet ellenőrizzen. Az AOL-felhasználók több millió 
közleményt tesznek közzé, és az AOL nem tudja mindet ellenőrizni. Ebben az 
esetben azonban Zeran tájékoztatta az AOL-t az üzenetről. Ez befolyásolja 
az internetszolgáltató felelősségét? Zeran kérései ellenére az AOL lassan 
cselekedett, és Zeran továbbra is kárt szenvedett. Nem kellene-e a 
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a törvény ösztönzi-e az AOL-t arra, hogy haladéktalanul válaszoljon egy ilyen 
panaszra? A 230. szakasz bírósági értelmezése szerint az AOL büntetlenül 
figyelmen kívül hagyhatná a Zerant. 

 
Mentesség a bloggereknek 

A 230. szakasz nem immunizálja a bloggereket azért, amit ők maguk 
mondanak. Legfeljebb a mások által a bejegyzéseikhez írt hozzászólások 
ellen védi őket. Milyen mértékben kell a bloggereket vagy azokat a 
weboldalakat, amelyek lehetővé teszik mások számára, hogy hozzászólásokat 
tegyenek közzé, immunizálni, ha az egyik hozzászólás rágalmazza vagy sérti 
egy személy magánéletét? 

A blogomon a szerzőtársaim és én engedélyezzük a névtelen 
hozzászólásokat. Első kézből tapasztaltam, hogy az egyik 
blogbejegyzésemhez rágalmazó megjegyzést fűztek. Írtam egy bejegyzést, 
amelyben kritizáltam az ügyvédi vizsgát, amelyet minden ügyvédnek le 
kell tennie ahhoz, hogy engedélyt kapjon. Egy névtelen személy csúnya 
kommentet írt, amelyben felfedte egy álneves blogger kilétét, és több 
valótlanságot állított róla. Íme a hozzászólás vonatkozó része, amelyben a 
névtelenségének védelme érdekében megváltoztattam a nevét és a blogja 
nevét: 

 
Az [ügyvédi vizsga] a jogi képességeket vizsgálja? Vitatható. Jane Doe, más néven 
Jogi blogger lány, más néven a legalbloggergirl.com házigazdája azt mondaná, 
hogy nem, mert hatszor egymás után megbukott a New York-i ügyvédi 
vizsgán, főként az abszurdan alacsony [ügyvédi vizsga] pontszámok miatt. 

Bár Jane Doe bizonyítottan hazudik és borzalmasan rosszul vizsgázik, 
egyetértek azzal, hogy az [ügyvédi vizsgának] mennie kell. 

 
Jane Doe a Jogi blogger lány álnéven blogolt. A blogom névtelen 
kommentelője felfedte Jane Doe valódi személyazonosságát, és ezzel 
tönkretette a névtelenségét. És az állítás, miszerint megbukott az ügyvédi 
vizsgán, nagyon valószínűnek tűnt, hogy hamis volt. 

Jane Doe e-mailben kérte, hogy töröljem a megjegyzést. Bár nem 
lehettem biztos benne, eléggé biztos voltam benne, hogy hamis. Nem sok 
köze volt a hozzászólásomhoz, és úgy tűnt, hogy csupán egy csúnya 
célzás. Nem okozott gondot, hogy azonnal töröljem. Néhány héttel később 
meglepődtem, amikor Jane ismét e-mailt küldött nekem, hogy a megjegyzés 
még mindig ott van. Úgy tűnt, hogy a névtelen kommentelő újra 
közzétette a kommentet. Ismét töröltem. Ezúttal a kommentelő végleg 
abbahagyta. 
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A megjegyzés törlése csak néhány másodpercet vett igénybe, és könnyen 
megértettem, hogy Jane Doe miért akarta eltüntetni a megjegyzést. De mi van 
akkor, ha nem éreztem együtt a helyzetével? Ha a 230. szakasz teljes 
mentességet biztosít számomra, akkor azt mondja, hogy egyszerűen 
figyelmen kívül hagyhatom őt, és teljesen immunis leszek. Végül is, nem én 
tettem közzé a kommentet... 
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ment - valaki más tette. Miért lennék felelős azért, amit egy ismeretlen 
személy mondott? 

Bár valaki más tette ezt a megjegyzést, én adtam neki a fo- rumot, hogy 
ezt megtehesse. Engedélyeztem neki, hogy hozzászóljon, és 
megengedtem neki, hogy névtelenül tegye meg. Könnyen le tudom zárni 
a blogomhoz fűzött hozzászólásokat, de szeretem, ha vannak 
hozzászólások, mert ez párbeszédet teremt, amelyben az emberek 
elolvashatják és megvitathatják az ötleteimet. A blogomnak elég jelentős 
olvasótábora van, így ez egy olyan fórum, ahol az emberek meghallgatásra 
találnak. Ezért úgy gondolom, hogy bizonyos felelősséggel tartozom azért, 
hogy az általam irányított weboldal ne okozzon kárt másoknak. A 
törvénynek arra kellene ösztönöznie engem, hogy komolyan vegyem Jane 
Doe panaszát, és tegyek meg mindent annak érdekében, hogy a weboldalam 
ne okozzon neki kárt. 

Sok bíróság azonban úgy értelmezi a 230. szakaszt, hogy az olyan 
bloggereknek, mint én, általános mentességet biztosít a mások által 
közzétett megjegyzésekre. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen csak az 
orromat mutogathatom Jane Doe-nak. Van azonban egy alternatív módja 
a 230. szakasz értelmezésének, amely szerintem jobb, mint az általános 
mentesség. A 230. szakasz értelmezhető úgy, hogy csak akkor biztosít 
mentességet, ha a weboldal üzemeltetőjét figyelmeztetik arra, hogy egy 
másik személy által közzétett bejegyzés sérti valakinek a jogait vagy 
rágalmazza őt. Ha a weboldal üzemeltetője tudomást szerez a weboldalon 
található problémás anyagról, de nem távolítja el azt, akkor az üzemeltető 
felelőssé tehető. Más szavakkal, én biztosan nem tartozom felelősséggel Jane 
Doe-nak a kommentért, de ha nem vagyok hajlandó eltávolítani azt, 
miután megkért rá, akkor talán felelősséggel tartozom. Ekkor már tudok a 
megjegyzésről, tudom, hogy az kárt okoz egy másik személynek, és 
ahelyett, hogy tennék ellene valamit, inkább elfogadom a megjegyzést 
azzal, hogy fent hagyom a weboldalon. Amint azonban az előző fejezetben 
kifejtettem, a jogi felelősséget úgy kell módosítani, hogy korlátozza a károkat, 
és ösztönözze a viták nem hivatalos megoldási módjait. 

Ez egy példa a libertárius és a középutas megközelítés közötti 
különbségre. Ha úgy értelmezik, hogy széles körű mentességet biztosít a 
perekkel szemben, akkor a 230. szakasz a libertárius megközelítést képviseli, 
és mindenekelőtt a szólásszabadságot értékeli. A középutas megközelítés 
ezzel szemben arra törekszik, hogy az embereket a probléma informális 
megoldására ösztönözze, elsőként azáltal, hogy a bloggereket arra 
ösztönzi, hogy a káros megjegyzéseket visszavezessék. Ha ez az 
informális folyamat kudarcot vall, akkor peres eljárást lehet indítani, de 
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egyébként a törvény arra szolgálna, hogy az emberek egymás közötti 
megoldásra ösztönözze a problémát. 

Meztelenül a neten 

Az egyik esetben egy nő volt barátja adta ki magát a Yahoo! 
csevegőszobában. A Yahoo! felhasználójaként bárki ingyenesen regisztrálhat, 
és bármilyen nevet használhat. A volt 
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barátja meztelen fotókat tett közzé a nőről, és feltüntette az e-mail címét és a 
munkahelyi telefonszámát. Célja az volt, hogy a férfiak zaklatni kezdjék a 
nőt. Amikor rájött, mi történt, a nő megdöbbent. A nő elmondása szerint 
levélben fordult a Yahoo! vállalathoz, amelyben kifejtette, hogy nem ő hozta 
létre ezt a profile-t, és azt akarta, hogy a fotókat távolítsák el. Eltelt egy 
hónap, és a Yahoo! nem tett semmit. A nő ismét írt a Yahoo! Semmi válasz. 
Végül beszélt a Yahoo! egyik munkatársával, aki megígérte, hogy segít neki 
eltávolítani a fotókat. A nő azonban azt állítja, hogy a Yahoo! még mindig 
nem távolította el a fotókat. 

A nő beperelte a Yahoo!-t, de a bíróság elutasította az ügyet, mert a 
Yahoo! a 230. szakasz alapján immunis.102 Ha a Yahoo! vagy a bloggerek 
felelősségre vonhatók, ha a tájékoztatás után nem távolítanak el egy 
rágalmazó vagy a magánéletet sértő kommentet, akkor előfordulhat, hogy 
túl óvatosak lesznek, és túl gyorsan távolítják el a kommenteket. Ez 
negatív hatással lesz a szólásra, mert ha egy személynek nem tetszik egy 
róla szóló megjegyzés, az internetszolgáltatók vagy bloggerek talán 
különösen óvatosak lesznek, és eltávolítják azt, hogy elkerüljék a pert. Az 
eredmény egyfajta hekk- ler's vétó lenne, ahol egy személy egy kommentet 
eltávolíttathatna, ha panaszt tesz ellene, akár jogosan, akár nem. 

Másrészt, ha a Yahoo! vagy a bloggerek figyelmen kívül hagyják egy 
személy panaszait a káros megjegyzésekkel kapcsolatban, akkor az 
illetőnek nem sok esélye van a jogorvoslatra. Nem kellett volna a Yahoo!-
nak eltávolítania a fotókat? A panaszos számára ez szörnyű helyzetnek tűnik 
- a róla készült meztelen fotók, valamint az elérhetőségei felkerültek az 
internetre, ő pedig tehetetlenül áll az eltávolításukkal szemben. Olyan nagy 
baj lenne, ha a Yahoo! kényszerítené a képek eltávolítására? Nem 
kellene-e az embereknek valamilyen módon megállítaniuk a meztelen 
képek vagy a róluk szóló valótlan vagy egyéb személyes információk 
interneten való terjesztését? Bár a felperesnek nem kellene jogosultnak 
lennie arra, hogy nagy összegű kártérítést kapjon a Yahoo!-tól, a 
törvénynek ösztönöznie kellene a Yahoo! számára, hogy reagáljon a jogos 
eltávolítási kérelmekre. A szerzői jog például ilyen rendszert ír elő arra az 
esetre, ha az olyan internetszolgáltatók felhasználói, mint a Yahoo! olyan 
tartalmakat tesznek közzé, amelyek sértik a szerzői jogot. Az 
internetszolgáltatók nem felelősek, ha eltávolítják a felhasználóik által 
közzétett szerzői jogot sértő tartalmakat. 103 Az értesítési és eltávolítási 
rendszerekkel minden bizonnyal visszaélhetnek azok, akik olyan tartalmak 
eltávolítását kérik, amelyek nem rágalmazóak vagy nem sértik a 
magánéletet, de a törvény ezt a problémát a visszaélők megbüntetésével 
kezelhetné. 
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Chase529 

Chase Masterson jól ismert színésznő, aki több televíziós műsorban is 
szerepelt. Igazi neve Christianne Carafano. Egy nap egy profile a 
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név Chase529 megjelent Matchmaker.com, egy internetes társkereső 
szolgáltatás. 104 A profile négy képet tartalmazott Carafanóról, valamint a 
lakcímét és telefonszámát. A profile a következő üzenetváltást is 
tartalmazta: 

K: Volt, vagy lenne-e homoszexuális élménye? V: Talán rávehetnének, 
hogy homoszexuális élményben legyen részem. 
K: Mi a fő forrása az aktuális eseményekről? V: 
Playboy/Playgirl. 
K: Végül, miért hívta fel a [Matchmaker.com-ot]? 
V: Egyéjszakás kalandot kerestem. 

A többi kérdésre adott válaszok még provokatívabbak voltak: 

K: Próbálja meg leírni, milyen típusú emberrel szeretne találkozni? 
A: Kemény és domináns, több szempontból is. Erős szexuális étvággyal kell 
rendelkeznie. K: Írja le a személyiségtípusát! 
A: Szeretem, ha egy férfi irányít az ágyban és az ágyon 
kívül is. K: Mi az első dolog, amit mások észrevesznek 
rajtad? 
A: Az én 
szépségem. K: 
Mi a szexi? 
A: Egy erős férfi, domináns hozzáállással, mégis irányító jelleggel.105 

Azok, akik válaszoltak a profile-re, automatikus választ kaptak, amelyből 
kiderült Carafano lakcíme és telefonszáma. 

Nem Carafano írta a profile-t. Egy névtelen személy írta Berlinben. 
Carafano nem is tudott arról, hogy a profile létezik. Hamarosan rájött, 
amikor a profile-re reagáló emberek elkezdtek kapcsolatba lépni vele. A 
válaszok egy része szexuálisan egyértelmű és fenyegető volt. A saját és fia 
biztonságát féltve Carafano elköltözött otthonról, és több hónapot töltött 
szállodákban. Carafano egyik asszisztense felvette a kapcsolatot a 
Matchmakerrel, és kérte a profile eltávolítását. A Matchmaker letiltotta a 
profile-t a nyilvánosság elől, majd nem sokkal később törölte. 

Carafano beperelte a Matchmaker-t a magánélet megsértése és 
rágalmazás miatt. A Matchmaker azzal érvelt, hogy a 230. szakasz alapján 
immunis, mivel nem ő hozta létre a profile-t. A bíróság a Matchmakerrel értett 
egyet. Bár a bíróság megjegyezte "a jelen esetben bekövetkezett súlyos és 
teljesen sajnálatos következményeket", megjegyezte, hogy "a 
Matchmaker nem játszott jelentős szerepet a vonatkozó információk 
létrehozásában, fejlesztésében vagy "átalakításában""106 . 

A bíróság döntésének sok értelme van. Az internetes társkereső oldalakon 
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egy tréfamester olyan hamis profile-t hoz létre, amely sérti mások 
magánéletét vagy 
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rágalmazó. Tehát immunisnak kell lenniük, amikor ez történik. De a 230. 
szakasz tág értelmezésével ellentétben, ha egy internetes társkereső 
szolgáltatást egyszer értesítik egy problémáról, akkor reagálnia kell, vagy 
felelősségre kell vonni. A Matchmaker válaszolt, és eltávolította a profile-
t. Így nem lehet felelős. 

 
A náci műkincstolvaj, aki nem volt az 

Ellen Batzel, egy észak-karolinai ügyvédnő felbérelte Bob Smitht, egy 
ezermestert, hogy végezzen el néhány munkát az otthonában. 107 Batzel 
szeretett műgyűjteményt vezetni, és sok festmény volt a gyűjteményében. 

A munkakapcsolat megromlott, és Smith beperelte Batzelt a kis értékű 
követelések bíróságán a javítások kifizetéséért. Smith úgy döntött, hogy a 
bíróságon kívül is megtorolja Batzelt. A Museum Security Networknek 
küldött egy e-mailt Batzel művészetéről. A hálózat egy weboldalból és egy 
lopott műkincsekről szóló e-mail hírlevélből állt. Körülbelül ezer olvasója 
volt, főként a művészeti és múzeumi világ szereplői, valamint a bűnüldöző 
szervek és újságírók. A hálózatot Tom Cremers vezette, aki az amszterdami 
Rijksmu- seum biztonsági igazgatója volt. Cremers a következő e-mailt 
kapta: 

From: Címzett: Bob Smith [e-mail cím 
elhagyva] To: securma@museum-
security.org Subject: Bob Smith [e-mail 
cím elhagyva] To: securma@museum-
security.org Subject: Bob Smith [e-mail 
cím elhagyva] To: securma@museum-
security.org Subject: Bob Smith [e-mail 
cím elhagyva]: Lopott művészet 

 
Sziasztok, 
Építési vállalkozó vagyok Asheville-ben, Észak-Karolinában, az Egyesült 

Államokban. Egy hónappal ezelőtt átalakítási munkát végeztem egy Ellen L. 
Batzel nevű nőnek, aki azzal hencegett nekem, hogy "Adolf Hitler egyik 
jobbkezének" unokája. Abban az időben a feladataim elvégzésére 
koncentráltam, de amikor újra megkérdeztem, azt hiszem, azt mondta, hogy 
Heinrich Himmler leszármazottja. 

Ellen Batzel falain több száz régebbi európai festmény látható, mind súlyos, 
faragott fakeretben. Elmondta, hogy örökölte őket. 

Úgy vélem, hogy ezeket a festményeket a második világháború alatt fosztották 
ki, és a zsidó nép jogos örökségét képezik. A címe [elhagyva]. 

Azt is hiszem, hogy a bűnözők leszármazottait nem szabad üldözni az apák 
bűneiért, és nem is szabad őket előnyben részesíteni. Nem tudom, kihez 
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fordulhatnék ezzel kapcsolatban, ezért az Önök szervezetével kezdem. Kérem, 
vegye fel velem a kapcsolatot a [ . . . ] e-mailben, ha meg szeretné vitatni ezt az 
ügyet. 

Bob. 
 

A Museum Security Network egyedüli vezetőjeként Cremers határozta 
meg, hogy a kapott e-mailek közül melyeket továbbítsa a csoportnak. Ő 
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úgy döntött, hogy elküldi az e-mailt a csoportnak, és az e-mail mellé egy 
üzenetet is csatolt, amelyben megjegyezte, hogy "az FBI-t tájékoztatták 
[Smith] eredeti üzenetének tartalmáról". 

Cremers néhány olvasója felháborodott azon, hogy továbbította Smith e-mailjét. 
Egyikük azt írta neki: 

 
Smith úr teljesen túllőtt a célon, amikor azt állította, hogy egy nő, akinek régi 
festmények vannak a házában, náci háborús zsákmányból származó 
festménygyűjteményt gyűjtött össze. Az állításai, bizonyítékai és feltételezései 
nevetségesek voltak, és nagyon tiszteletlenül bánt a nő magánéletével, amikor 
felajánlotta a nő címét. 
hogy komolyan vegye ennek az embernek a történetét. Kérem, válaszoljon. 

 
Cremers azt válaszolta, hogy kétesnek tartja Smith üzenetét, de de- 

fended a döntését, hogy továbbítja azt. "Mi a rosszabb", kérdezte Cremers, "a 
furcsa tartalmú üzenetek továbbítása vagy az üzenetek cenzúrázása?". 

Néhány hónappal később Batzel felfedezte az üzenetet. Megdöbbent. Nem 
nácik leszármazottja volt, és a művészetét törvényes kereskedőktől szerezte 
be. Cremers Smith e-mailjének közzététele miatt Batzel elvesztett néhány 
ügyfelet, és védekeznie kellett egy olyan kampány ellen, amelynek célja 
az volt, hogy kizárják a kamarából. 

Batzel beperelte Cremers-t rágalmazásért. A bíróság azonban a 230. 
szakasz szerinti mentességre hivatkozva elutasította a Cremers elleni 
keresetet. Mivel Cremers nem maga írta az e-mailt, csak közvetítője volt 
annak, amennyiben "ésszerűen hitte", hogy azt a Hálózaton való közzététel 
céljából bocsátották rendelkezésére. 108 

Ha ez az ügy nem az internetet érintette volna, Cremersnek sokkal 
nehezebb lenne a védelme. A 230. szakasz alapján már nem lenne 
immunis. Felelősségre vonható lenne a rágalmazó kijelentés másoknak 
történő terjesztéséért. De mivel az interneten keresztül továbbította, 
immunis lenne. 

A bíróság a 230. szakasz értelmezése meglehetősen tág volt. Smith 
nem csupán egy kommentet tett közzé egy weboldalon vagy egy online 
vitafórumon. Ehelyett egy tippet küldött e-mailben Cremersnek, aki 
eldöntötte, hogy mi kerülhetett ki és mi nem. Az e-mail továbbításával 
Cremers lett a szóvivő, ahogyan ő lett volna az, ha hallott volna egy 
pletykát, és maga írt volna róla a csoportnak. 

Gould bíró erőteljes ellenvéleményt fogalmazott meg az ügyben: "A 
többségi szabály lehetővé teszi a hivatásos pletykafészkeknek és 
pletykafészkeknek, hogy büntetlenül terjesszenek hamis és ártalmas 
információkat. Mindaddig, amíg a rágalmazó információt olyan személy 
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szóval, egy olyan személy, akinek célja van), a pletyka terjesztőjének 
jogellenes magatartása ellen nem lehet jogorvoslattal élni.". Gould bíró azt 
írta, hogy a 230. szakasz 
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nem volt hivatott arra, hogy immunizálja az embereket "az egyes 
közlemények terjesztésére vonatkozó döntéseikért", és "a rágalmazás 
csepegtetése miatt a károkozás folyamaivá duzzadjon". Gould folytatta: "A 
kongresszus biztosítani akarta, hogy a túlzott kormányzati szabályozás ne 
lassítsa Amerika terjeszkedését az internet ex- citált új határain. De a 
Kongresszus nem akarta, hogy ez az új határ olyan legyen, mint a régi 
Nyugat: egy törvénytelen övezet, amelyet a megtorlás és a csőcselék 
igazságszolgáltatása irányít. "109 

Mit kellene tennie a törvénynek? 

Bár a meglévő jog nem rendelkezik az interneten zajló beszéddel és 
magánélet védelmével kapcsolatos viták megoldására alkalmas módszerekkel, 
a weboldalak üzemeltetőinek teljes immunizálása kalapácsként működik. 
Rossz ösztönzőt teremt, mivel olyan széles körű védettséget biztosít, amely 
elősegítheti a felelőtlenséget. A bloggereknek bizonyos felelősséget kellene 
viselniük másokkal szemben, és a 230. szakasz azt mondja nekik, hogy nem. 
A hatályos kártérítési joggal kétségtelenül vannak problémák. A pereskedés 
költséges, és ha beperelik a bloggert, az hatalmas költségekkel járhat. A 
bloggerek gyakran nem rendelkeznek mély zsebekkel, és ezért a felperesek 
számára nehézséget jelenthet, hogy olyan ügyvédeket találjanak, akik 
hajlandóak elvállalni az ügyeiket. A perek lezárása évekig is eltarthat. A 
magánéletük védelmére törekvő embereknek további nyilvánosságot kell 
kockáztatniuk a pereskedéssel. 

Ezek kétségtelenül komoly problémák, de a megoldás nem lehet az, hogy a 
bloggereket a törvény alól biztosítjuk. Sajnos a bíróságok olyan tágan 
értelmezik a 230. paragrafust, hogy túlságosan nagy védettséget biztosítanak, 
és ezzel megszüntetik a szólás és a magánélet közötti egyensúly 
megtalálásának ösztönzését. A 230. szakasz bírósági alkalmazása a 
szólásszabadságot a magánélet és a jó hírnév rovására emeli. Ennek 
eredményeképpen számos olyan weboldal jött létre, amelyek másokat 
pletykák és híresztelések közzétételére, valamint online gyalázkodásra 
ösztönöznek. Ezek a weboldalak a 230. szakasz széles körű mentessége 
miatt virágoznak. 

A megoldás egy olyan rendszer létrehozása, amely a törvény nehézkes 
költségei nélkül biztosítja, hogy az emberek felelősségteljesen beszéljenek. 
Egy ilyen megoldás kidolgozása nehéz feladat, de a törvényről való 
lemondás nem megoldás. A blogolás soha nem látott mértékű 
médiahatalmat adott az amatőröknek, és bár bátorítanunk kell a blogolást, 
nem szabad, hogy közben a magánélet védelmére és a rágalmazásra 
vonatkozó törvényeinket felborítsuk. 
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SZABADSÁG A SKÁLA MINDKÉT OLDALÁN 
 

A szavak megsebezhetnek. Tönkretehetik egy személy hírnevét, és közben 
eltorzíthatják az illető személyiségét. Ennek ellenére, szilárdan védjük a 
kifejezések... 
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még akkor is, ha az nagy károkat okozhat, mert a szólásszabadság alapvető 
fontosságú az autonómiánk és a demokratikus társadalom szempontjából. De 
a magánélet és a jó hírnév védelme is szükséges az autonómiához és a 
demokráciához. Nincs könnyű megoldás arra, hogyan lehet egyensúlyt 
teremteni a szólásszabadság, a magánélet és a jó hírnév között. Ez az 
egyensúly nem olyan, mint a polgári szabadságjogok és a rend és a társadalmi 
ellenőrzés szükségességének tipikus egyensúlya. Ehelyett olyan 
egyensúlyról van szó, ahol a skála mindkét oldalán a szólásszabadság és a 
véleménynyilvánítás szabadsága áll szemben azzal a szabadsággal, amely 
biztosítja, hogy a jó hírnevünket ne rombolják le, és a magánéletünket ne 
sértsék meg. 

Amint azt ebben a fejezetben megpróbáltam bemutatni, a kényes 
egyensúlyt el lehet érni, de ez nem könnyű feladat. Sok esetben a 
szólásszabadságot és a magánéletet egyaránt meg lehet őrizni az egyes 
történetekben érintett magánszemélyek személyazonosságának 
leplezésével. Az internet esetében a jog szempontjából kulcsfontosságú 
kérdés, hogy ki legyen felelős a káros beszédért, ha az egy weboldalon vagy 
blogon jelenik meg. Az interneten sok beszédet bárki közzétehet, aki 
hozzászólni akar egy blogbejegyzéshez vagy felszólalni egy online 
vitafórumon. A kommentelők névtelenségbe burkolózhatnak, és könnyedén 
terjeszthetnek információkat a népszerű blogokon és weboldalakon. A 
törvény jelenleg széles körben a szólásszabadságot támogató álláspontot 
képvisel az online véleménynyilvánítással kapcsolatban. Ennek 
eredményeképpen nem ösztönzi a weboldalak üzemeltetőit arra, hogy 
felelősséget vállaljanak a látogatók hozzászólásaiért. 

A szólásszabadság, a magánélet és a jó hírnév közötti egyensúly 
megteremtése bonyolult és kényes feladat. Ha a mérleg bármelyik oldalára túl 
nagy súlyt helyezünk, az káros következményekkel jár. A jognak még 
hosszú utat kell megtennie a helyes egyensúly megteremtése felé. 
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7. fejezet Adatvédelem 

egy túlságosan kitett 

világban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Túlságosan exponált világunkban van-e még bármi is magánügy? 
Jelenleg a törvény csak azokat az információkat ismeri el 
magánjellegűnek, amelyek teljesen titkosak. A másoknak kitett 
információk nyilvánosak. A magánélet azonban ennél sokkal 
bonyolultabb, mivel a hozzáférhetőség, a titoktartás és az ellenőrzés 
árnyalt elvárásainak együttesét foglalja magában. Ha ma meg 
akarjuk védeni a magánéletet, újra kell gondolnunk a magánéletről 
alkotott elképzeléseinket. Ez a fejezet arról szól, hogyan tegyük 
ezt. 

 

MAGÁNÉLET A NYILVÁNOSSÁG ELŐTT 
 

A Burning Man fesztivált minden évben a nevadai sivatag 
pusztáin rendezik meg. Több tízezer ember gyűlik össze egy 
hatalmas poros területen, távol a városi világtól, hogy részt 
vegyen a "radikális önkifejezés" spirituális ünnepén. Az emberek 
táncolnak, tombolnak, játszanak, jeleneteket adnak elő, kifestik a 
testüket, énekelnek és művészetet alkotnak. Sok a meztelenkedés. 
A fesztivál nevét a záró szertartásról kapta, amelynek során egy 
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negyven láb magas emberalakot állítanak a tűzre. A Burning Man 
fesztivál 1986 óta évente megrendezett esemény. Kezdetben 
kevesebb embert vonzott... 
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két tucat embernél, de mára több mint húszezerre nőtt. 1 

2002-ben a Voyeur Video nevű weboldal egy tucatnyi videót kezdett el 
árulni a fesztivál meztelen résztvevőiről. A 29,95 dolláros árú videókat más 

klasszikusokkal együtt árulták, mint például a Kinky Nude Beach Day és a 
Springbreak Stripoffs. A Voyeur Video nem pornográf cégnek, hanem "olyan 

hírszolgáltató cégnek, amely felnőtt partikról tudósít, ahol az emberek 
meztelenek és pajkosak".2 A Burning Man fesztiválon a résztvevőknek 

engedélyezték, hogy videókat készítsenek és képeket készítsenek, de csak a 
fesztivál szervezőinek engedélyével. A Voyeur Video engedélyt kért, de 
nem kapott arra, hogy videóra vegye az eseményt. 3 A cég mégis videóra 

vette a fesztivált. A szervezők pereltek. A számos kereseti ok között 
szerepelt a Warren- és Brandeis-féle kisajátítás és a nyilvánosságra 

hozatal. A Video Voyeur visszalépett. Beleegyezett, hogy nem árulja 
tovább a 

videókat, és átadni azokat a Burning Man szervezőinek. 
A Burning Man-ügy, bár soha nem került sor teljes körű peres eljárásra, 

számos fontos kérdést vet fel a magánélet természetével kapcsolatban. Ha 
valaki meztelenül van egy fesztiválon húsz-fiezer másik emberrel együtt, 
hogyan tarthat igényt a magánéletére? El kell-e ismernie a jognak az ilyen 
igényeket? 

 
A jog bináris értelmezése a magánéletről 

Egy férj és egy feleség romantikus ölelkezésbe bonyolódott egy fagylaltos 
stand mellett a termelői piacon. Fényképük elkészült, és megjelent a 
Harper's Bazaar 1947. októberi számában, a szerelem ragyogását ünneplő 
cikkben. A fotó a Ladies' Home Journal 1949. májusi számában is 
megjelent. Bár a fotó a szerelem pillanatában ábrázolta a párt, a pár nem 
volt szerelmes abba, hogy intimitásukat a na- gyonális magazinokban 
mutatták meg, és megalázva és kínosan érezték magukat. Beperelték a 
magazinokat, amiért nyilvánosan nyilvánosságra hozták a magánéleti 
tényeket. 

A bíróság azonban elutasította az ügyüket, mert a házaspár "önként 
kitette magát a nyilvánosságnak, olyan pózban, amely nyitva állt minden 

olyan személy számára, aki akkor az üzletük helyén vagy annak közelében 
tartózkodott".4 A bíróság szerint "nem lehet magánélet az, ami már 

nyilvános". A bíróság azzal érvelt, hogy "a fénykép nem hozott 
nyilvánosságra semmi olyat, ami addig titkos volt, hanem csak kiterjesztette a 

konkrét incidens ismeretét egy valamivel nagyobb közönségre, mint amely 
az esemény bekövetkezésének időpontjában ténylegesen szemtanúja 

volt". Az ügyben egy bíró különvéleményt fogalmazott meg. 
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Megjegyezte, hogy "a fényképnek önmagában nincs semmilyen hír- vagy 
oktatási értéke", és hogy a történet illusztrálására könnyen felhasználhattak 

volna egy képet modellekkel. A bíró a továbbiakban így érvelt: 
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Azzal, hogy a felperesek a nyilvánosság egy apró töredéke előtt tették azt, amit 
tettek, nem jelenti azt, hogy beleegyeztek a védekező magazin olvasóinak 
milliói általi megfigyelésbe. A többségi döntés valójában azt jelenti, hogy bárki 
bármit tesz a saját lakásán kívül, az beleegyezéssel jár a közzétételhez, mivel ilyen 
körülmények között lemond a magánélethez való jogáról, még akkor is, ha az 
eseménynek nincs hírértéke. Ha ez lenne a helyzet, akkor egy férfi vagy nő 
meztelen teste egy részének nyilvános helyen történő fedetlen felfedése, amely az 
ősi gombok, kampók vagy más ruhatartó eszközök miatt történt, szabadon 
lefényképezhető és széles körben közzétehető lenne teljes mentességgel. 

A bírónak igaza van. Különbség van aközött, amit csak néhány ember 
elhalványuló emléke rögzít, és aközött, amit a világ minden táján közvetítenek. A 
jog azonban általában úgy tartja, hogy amint valami nyilvánosságra kerül, 
többé nem lehet magánügy. A magánéletet hagyományosan binárisan 
szemlélik, a világot két különálló területre, a nyilvános és a magánterületre 
osztva. Ha egy személy nyilvános helyen tartózkodik, nem számíthat 
magánéletre. Ha az információ bármilyen módon ki van téve a 
nyilvánosságnak, akkor az nem magánügy. A Restatement of Torts szerint, 
amely az egyik leginfluenciálisabb dokumentum a nyilvánosság kizárásával 
kapcsolatos deliktumot alkalmazó bíróságok számára: "Nincs felelősség, ha az 
alperes csupán további nyilvánosságot ad a felperesről szóló, már nyilvános 
információnak. Így nincs felelősségre vonás a felperes életével kapcsolatos 
olyan tények nyilvánosságra hozataláért, amelyek nyilvánosak. "5 Ahogyan az 
egyik bíróság kimondta, a nyilvánosság előtt való megjelenés 
"szükségszerűen magában foglalja a magánéletnek a törvény által védett 
köpenyének megszüntetését "6. 

Az egyik esetben egy férjet és feleséget tartóztattak le egy bárban, és 
bilincsben vitték el őket. A letartóztatást egy televíziós stáb rögzítette. 
Kiderült, hogy a letartóztatás téves azonosításon alapult. A házaspár 
felhívta a televíziót, és könyörgött, hogy a felvételt ne adják le. Nem volt 
szerencséjük. A felvételt leadták. A házaspár perelt, de a bíróság elutasította 
az ügyet, mert a letartóztatást nyilvánosan figyelembe vették, és "a 
nyilvánosság számára nyitva hagyták".7 A bíróság elutasította az ügyet, 
mert a letartóztatást nyilvánosan figyelembe vették. 

Az uralkodó jogfelfogás szerint tehát, ha nyilvánosan tartózkodik, akkor 
másoknak is feltárja, amit csinál, és ez nem lehet magánügy. Ha valóban 
magánéletet akarsz, akkor az otthonodban kell menedéket keresned. 

 
Az új technológia kihívása 

A modern technológia komoly kihívást jelent a magánélet hagyományos 
bináris értelmezésével szemben. Manapság minden pillanatban adatokat 
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gyűjtenek rólunk. Mindenütt megfigyelő kamerák jelennek meg. 
Huszonnégy órás megfigyelő kamerák vannak a nyilvánosság előtt, 
amelyek weboldalakhoz kapcsolódnak, és bárki számára megtekinthetők. 
Menjünk fel az EarthCam oldalra, és kattintsunk valamelyik nagyvárosra, 
például Washingtonra, 
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Az EarthCam honlapja, amely a Times Square élő kamerájának képét mutatja. A 
kép az EarthCam, Inc. jóvoltából. 

 
 

Többek között Chicagóban, New Yorkban vagy Seattle-ben. 8 New Yorkban 
például a Times Square 47. utcai járdáján a járdán sétáló embereket 
rögzítő kamera látható. 

A mobiltelefonok kameráival felfegyverkezve a hétköznapi emberek is 
készíthetnek képeket, és amatőr paparazzókká válhatnak. Az olyan 
weboldalak, mint a Flickr, lehetővé teszik, hogy az emberek feltegyék és 
megosszák a világgal fotóikat. 9 Vannak, akik napi rendszerességgel 
posztolnak fotókat, megszállottan dokumentálva életük minden aspektusát. A 
képeken túl az emberek videókat is feltesznek az internetre, hogy a világ 
megnézhesse őket. A YouTube-on, a vezető videós weboldalon az emberek 
világszerte naponta több mint százmillió videót néznek meg. Naponta 
több mint hatvanezer videót tesznek fel az emberek a YouTube-ra. 10 A 
blogok más változatai is megjelennek, olyanok, amelyek elsősorban 
képekkel és videókkal foglalkoznak. A "moblog" a "mobil weblog" 
rövidítése.11 A moblogok olyan bejegyzésekből állnak, amelyek az 
emberek mobil eszközeikkel, például mobiltelefonok kameráival készített 
felvételeken alapulnak. A videoblogok, vagy röviden "vlogok", videókból 
állnak. Egy vlogger szerint mindenki "médiát hozhat létre, és olyan terjesztési 
lehetőséget biztosíthat számára, amely megkerüli a televíziót és a 
mainstream médiát "12 . 

Ma már a magánélet sokkal több, mint az, hogy valamit mások számára 
hozzáférhetővé tesznek-e. Ami a leginkább számít, az a kitettség jellege és 
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megfigyelés és az inkább bizalmas jellegű 
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az információk és képek kézzelfogható rögzítése. Ahogy Andrew 
McClurg jogászprofesszor rámutat, a rögzített képek maradandóak, ami a 
találkozói emlékeknek nincs meg. Az emberek alaposan 
megvizsgálhatnak egy fényképet, és észrevehetnek olyan részleteket, 
amelyeket egyébként nem vennének észre, ha a jelenetet a kibontakozás 
közben figyelnék. 13 

A második különbség a mindennapi tevékenységeink során elvárt 
anonimitás mértékét érinti. Ahogy egy előrelátó bíró írta, a magánéletbe "a 
magánéletet az általában nem összefüggő és névtelen cselekedetek kiterjedt 
vagy kimerítő megfigyelésével és katalogizálásával lehet betörni".14 Gyakran 
úgy végezzük mindennapi tevékenységeinket a nyilvánosság előtt, hogy 
arra számítunk, hogy csak egy arc vagyunk a tömegben, egy újabb hangya 
a kolóniában. Idegenek százaival futunk össze nap mint nap, és nem várjuk el 
tőlük, hogy tudják, kik vagyunk, vagy hogy érdekli őket, mit csinálunk. Nem 
várjuk el, hogy a boltban az eladó érdeklődjön az iránt, amit vásárolunk. Más 
szóval, életünk nagy részében viszonylag névtelenek vagyunk a 
nyilvánosság előtt. Az azonosíthatóság drámaian megváltoztatja ezt az 
egyenletet. 

Tegyük fel, hogy valaki követett téged egy drogériában. Az illető 
szorgalmasan feljegyezte, hogy mit vásároltál. Vagy az illető 
lefényképezte a kosarában lévő termékeket, miközben a pénztárnál 
várakozott. Talán nem szeretné, ha a világ megtudná, hogy aranyérkrémet 
vásárolt. Vagy talán nem örülne annak, hogy mások megtudják a 
hasmenéses problémáját vagy azt, hogy milyen fogamzásgátlót használ. 
Mindezeket a dolgokat nyilvánosan vásároltad, és kitetted őket másoknak. 
Ez azt jelenti, hogy nem számítasz magánéletre azzal kapcsolatban, amit 
megvettél? 

Elvárásaink harmadik összetevője a kon- textus megértését foglalja 
magában. Bár a dolgokat nyilvánosan tesszük, azokat egy bizonyos 
kontextusban, egy bizonyos embercsoport előtt tesszük. Ahogyan az 
informatika tudósa, Helen Nissenbaum rámutat, "döntő fontosságú a 
kontextus ismerete - ki gyűjti az információt, ki elemzi azt, ki és kinek 
terjeszti, az információ jellege, a különböző felek közötti kapcsolatok, sőt 
a nagyobb intézményi és társadalmi körülmények is".15 McClurg találóan 
jegyzi meg, hogy "a fénykép lehetővé teszi egy kép terjesztését nem csak egy 
nagyobb közönség számára, hanem más közönség számára is, mint amit a 
fotóalany szándékozott". Ráadásul "az a kon- dukció, amely az egyik 
környezetben megfelelő lenne, egy másikban helytelen vagy kínos lehet".16 
Olyan vicceket mesélünk a barátainknak, amelyeket a nagymamánknak nem 
mondanánk el. Tisztában vagyunk azzal, hogy különböző helyzetekre más-
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más társadalmi normák vonatkoznak, és a dolgok eredeti kontextusukon túli 
sugárzása elveszi tőlünk a képességet, hogy megfelelően ítéljük meg a 
helyzetet. 

Negyedszer, a mindennapi életünk nagy része olyan területeken zajlik, 
amelyek nem tisztán 
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sem nyilvános, sem tisztán magánjellegű. Ehelyett tevékenységeink 
gyakran a nyilvánosság és a magánélet közötti kettősségben zajlanak. 
Régebben otthon vagy zárt telefonfülkékben beszéltünk telefonon, de a 
mobiltelefonok révén ma már a legkülönbözőbb nyilvános helyeken 
folytatunk beszélgetéseket. Tegyük fel, hogy egy vonaton ülsz, és 
mobiltelefonon beszélgetsz egy barátoddal. A melletted ülő személy titokban 
rögzíti a beszélgetéseteket, és a felvételt online elérhetővé teszi. Annak 
ellenére, hogy a beszélgetésedet kitetted a közelben tartózkodó 
embereknek, nem számítottál arra, hogy a beszélgetésedet rögzítik és a 
világ számára elérhetővé teszik. 

A legtöbbünknek vannak olyan pillanatai, amikor nyilvánosan vagyunk, 
amikor nem szeretnénk, ha fénykép készülne rólunk, nemhogy az internetre 
kerülne. Legtöbbünknek vannak olyan pillanatai, amikor személyes 
információkat tárunk mások elé, de nem számítunk arra, hogy azokat 
szélesebb körben is megosztják. Gyakran folytatunk olyan beszélgetéseket 
nyilvánosan, amelyekről nem számítunk arra, hogy meghallgatják őket. 
Amikor egy étteremben csevegünk, nem számítunk arra, hogy mások a többi 
vacsorabeszélgetés zaja felett feszülten hallgatóznak a beszélgetésünkön. 
Legfeljebb arra számítunk, hogy egy-két ember hallja, amit mondunk, de 
arra biztosan nem, hogy beszélgetésünk átirata megjelenik az interneten. 

Így pusztán annak értékelése, hogy az információ nyilvánosan vagy mások 
számára hozzáférhető-e, már nem elegendő annak eldöntésére, hogy 
magánjellegűként kell-e védenünk. Ha nem gondoljuk át a magánélet bináris 
fogalmát, az új technológiák egyre inkább behatolnak a magánélet azon 
enklávéiba, amelyeket a nyilvánosság előtt élvezünk. A magánélet normák, 
elvárások és vágyak bonyolult halmaza, amely messze túlmutat azon a 
leegyszerűsített elképzelésen, hogy ha a nyilvánosság előtt vagyunk, 
akkor nincs magánéletünk. 

Videó kukkolás 

Néhány esetben a jog kezd túllépni a magánélet leegyszerűsített, kétoldalú 
szemléletén. A videokukkolás térnyerése a magánélet különböző fokainak 
nagyobb mértékű elismerése felé terelte a jogot. Az új technológia 
megkönnyítette a videokukkolást. Bárki, aki fel van szerelve egy 
mobiltelefon kamerájával, gyorsan készíthet képeket másokról a 
szabadban, és közzéteheti azokat az interneten. Az egyik esetben a 
Pennsylvaniai Egyetem férfi birkózócsapatának meztelen fotói jelentek meg 
egy weboldalon. Az egyik sportoló azt mondta: "Felhúztam a kezdőlapot, és 
ott látom magam meztelenül az interneten. 
ellenőrzését. "17 
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Egy másik gyakorlat a "upskirt" fotók készítése - a nők szoknyája alatt 
készült képek. Több mint száz weboldal foglalkozik azzal, hogy 
szoknyafotókat vagy zuhanyzó vagy vetkőző emberekről készült képeket 
kínáljon. 18 Az ilyen fotók készítéséhez mindössze egy mobiltelefon-
kamerára van szükség. 
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Több állam válaszul olyan törvényeket hozott, amelyek büntetőjogi 
szankciókat írnak elő a videokukkolásért. 19 Néhány kezdeti kísérlet e 
törvények megalkotására azonban kudarcot vallott a magánélet bináris 
szemlélete miatt. Az egyik esetben két férfi egy bevásárlóközpontban 
szoknyafotókat készített gyanútlan nőkről. Mindkettőjüket elítélték a 
washingtoni videokukkolásról szóló törvény alapján. A washingtoni törvény 
a bűncselekményt úgy határozta meg, hogy a fotók készítése "bármely 
személy szexuális vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából" történt, ha 
a fénykép "olyan helyen készült, ahol [az áldozat] ésszerűen elvárhatja a 
magánélet tiszteletben tartását. "20 A washingtoni legfelsőbb bíróság azonban 
hatályon kívül helyezte az ítéletet, mert "bár a törvényhozó szándéka lehet, 
hogy a magánélet nyilvános helyeken történő megsértésére is kiterjedjen, 
a törvény egyértelmű nyelvezete nem éri el ezt a célt". A bíróság azzal 
érvelt, hogy "az alkalmi megfigyelés gyakran nyilvánosan történik. Ezért a 
nyilvános helyek logikailag nem minősülhetnek olyan helyeknek, ahol egy 
személy ésszerűen elvárhatja, hogy biztonságban legyen az alkalmi vagy 
ellenséges behatolástól vagy megfigyeléstől. "21 A törvényt később 
módosították, hogy az a nyilvános és a magánterületekre is kiterjedjen. 

2004-ben a Kongresszus elfogadta a videokukkolás megelőzéséről szóló 
törvényt. 22 A kongresszus kriminalizálta a videokukkolást, és figyelembe 
vette a washingtoni törvény tanulságát, és kifejezetten előírta, hogy a törvényt 
"függetlenül attól, hogy [az áldozat] nyilvános vagy magánterületen 
tartózkodik" kell alkalmazni. Sajnos a kongresszus törvénye csak szövetségi 
tulajdonban lévő ingatlanokon alkalmazandó, így Ön biztonságban van a 
felszoknyás fotóktól, ha a Capitolium épületében vagy más szövetségi 
ingatlanon sétál. De ha a helyi bevásárlóközpontban jár, akkor jobb, ha 
reméli, hogy az államában van törvény a videokukkolásról, és ha van, akkor 
egyértelművé tette, hogy bizonyos szintű magánéletre számíthat a nyilvános 
helyen. A videokukkolás példája azt mutatja, hogy a magánélethez fűződő 
elvárások nem kizárólag a helytől függnek. 

Sok hely nem tisztán privát vagy tisztán nyilvános. Tegyük fel, hogy egy 
edzőtermi öltözőben vagy, és valaki lefotóz téged vetkőzés közben, és 
felteszi a netre. Az öltöző nyilvános vagy magánterület? Nem teljesen 
privát, mivel mások számára is nyitva áll, és sokak előtt vetkőzöl. De bár 
nem vagy magányos, számíthatsz arra, hogy mások nem fognak 
fényképeket készíteni rólad. A mosdók, üzletek, bárok és egyéb helyek 
nyitva állnak a nyilvánosság előtt, de ez nem szünteti meg a magánélethez 
fűződő elvárásaidat ezeken a helyeken. A magánéletre vonatkozó elvárások 
a normákhoz igazodnak. Ön elvárja a magánéletet az edzőterem 
öltözőjében, mert a normák egyértelműek, hogy nem helyénvaló, ha 
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mások lefotózzák Önt ebben a környezetben. A nevadai sivatagban a 
Burning Man résztvevői pedig normákat hoztak létre arra vonatkozóan, hogy 
mások hogyan használják a fényképeket. 

Visszatértünk tehát a Burning Man fesztiválra. A Burning Man eset 
illusztrációja... 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

168Személyvédelem , szólásszabadság, jog 
 
 

azt mutatja, hogy a magánélet védelmére vonatkozó igény nem azonos az 
abszolút titoktartás igényével. A Burning Man résztvevőit nyilvánvalóan 
nem zavarta, hogy a többi résztvevő meztelenül látta őket. Még az sem 
zavarta őket, hogy mások lefotózzák őket. Azt viszont nem akarták, hogy 
a képeiket pornográfusok használják ki. A magánélet mindent vagy semmit 
felfogása nem képes megragadni a központi különbséget a fesztiválozók és a 
pornófilmek kereskedelmi célú felhasználói között. A fesztiválozók között olyan 
kölcsönös bajtársiasság van, ami a pornográfokkal nem osztozik. A Burning 
Man résztvevőinek tehát árnyalt elvárásaik voltak a magánéletre 
vonatkozóan - arra vonatkozóan, hogy az adataikat hogyan fogják 
felhasználni egy korlátozott körön belül. 

A magánélet felismerésének 

nehézségei a nyilvánosságban 

A törvénynek el kellene kezdenie elismerni a magánélet bizonyos fokú 
védelmét a nyilvánosság előtt. De ezzel kapcsolatban vannak nehézségek. 
Tegyük fel, hogy egy érdekes esemény szemtanúja lesz a metrón, és meg 
akarja örökíteni a mobiltelefonja kamerájával, hogy aztán a blogján 
közzétegye. Ha a metrón fényképezett embereknek a nyilvánosság előtt 
személyiségi jogaik lennének, akkor a fotó közzétételéhez szükséged lehet 
az engedélyükre. Ha pedig éppen társadalmi tabutémát követnek el, nem 
biztos, hogy szívesen adnának engedélyt. Mindenképpen engedélyezni 
kellene a kép közzétételét? 

A fenti absztrakt hipotézis számos, ebben a könyvben már tárgyalt 
szituációra alkalmazható - a kutyakakilányra és a New York-i metróra. Az 
ember hitetlenkedve kérdezhetné: Tehát a kutyakakilány csúnya 
szabálysértést követ el, és a törvény megakadályozza, hogy az emberek 
lefotózzák és felfedjék a rossz viselkedését? A törvénynek jogot kellene adnia 
a metrón szemetelő görénynek arra, hogy beperelje azt, aki lefotózta őt 
tettenérés közben? Ezek a lehetséges következményei a magánszféra 
nyilvánosság előtti erős elismerésének. A jognak nem kell ilyen messzire 
mennie, de van-e logikus végpont? Az online megszégyenítés néhány 
problémáját már taglaltam, így talán a kutyakakilány vagy a metrós flasher 
védelme jelentős előnyökkel jár a megszégyenítéssel való visszaélések 
visszaszorításában. Lehetne azzal érvelni, hogy csak az illegális 
tevékenységet folytató vagy súlyos normaszegést elkövető embereknek 
hiányzik a magánélet, de ki ítélhetné meg ezt? Az átlagember egy 
mobiltelefon kamerájával? A megszégyenítésnek csak akkor tudunk véget 
vetni, ha a magánéletet nyilvánosan védjük. Ez nem jelent abszolút 
védelmet, csak bizonyos felhasználási és közzétételi módok korlátozását. 
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Az emberek továbbra is készíthetnek képeket, és átadhatják azokat a 
rendőrségnek. Az embereket azonban el kell tartani attól, hogy a saját 
kezükbe vegyék az ügyet, és a fényképeket az internetre tegyék fel. 

Amikor a jog elkezdi elismerni a magánéletet a nyilvánosságban, a kényes kérdés 
az, hogy: 
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Mennyiért? Vajon a Times Square-en sztríkerek még mindig jogukban állna-e 
jogot követelni a privilégiumra, ha az emberek feltöltenék a fotóikat az 
internetre? Egy bizonyos ponton, amit nyilvánosan teszünk, az valóban 
nyilvános. Nincsenek egyszerű válaszok, és a megoldás az egyes 
körülmények normáitól és elvárásaitól függ. A magánélet bináris 
szemléletének erénye az egyértelműség. Könnyen alkalmazható szabály. 
Ugyanakkor ennek a nézetnek az egyszerűsége a buktatója is - az új 
technológia mellett túlságosan elavultnak tűnik. Ezért, bár ez nehézségekbe 
ütközik, jobb, ha a magánélet egy árnyaltabb fogalmát alakítjuk ki és 
védjük meg. 

Az információk hozzáférhetősége 

2006-ban a Facebook (egy középiskolások és egyetemisták millióiból álló 
közösségi hálózat) elindított egy News Feed nevű funkciót, amely 
folyamatosan figyelmeztette a felhasználókat, ha barátaik információkat 
vagy fényképeket tettek hozzá a profiljukhoz. A Facebook-felhasználók 
folyamatosan frissítik profile-jeiket, új szöveget és új képeket adnak hozzá. 
Lehet, hogy frissítik a barátaik névsorát. A Hírfolyam funkció azonnal 
értesítette az adott személy összes barátját az adott személy profile-jének 
minden egyes új változásáról. 

A News Feed hatalmas felháborodást váltott ki a felhasználókból, akik 
hangosan tiltakoztak a leleplezés kiterjedtsége ellen. Az egyik felhasználó 
szerint "a Facebook az internet Nagy Testvérévé válik, aki minden egyes 
mozdulatot rögzít".23 "Ez annyira felesleges" - panaszkodott egy másik 
felhasználó. "Nem kell tudnod mindenről, amit a barátaid tesznek, és a 
változtatásaikról Ez egyfajta 
hátborzongató. "24 Ahogy egy felhasználó kifejtette: "A News Feed előtt igen, 
láthattad a profile-t, és láthattad a képeket, és láthattad a kommenteket, és 
láthattad a kapcsolati státuszt, de a felhasználók úgy érezték, hogy ez csak 
azoknak szól, akiket érdekel, és akik tudni akarják. Most azonban mindezt 
az információt mindenki torkán lenyomták, és ez nagyon furcsa volt. "25 
Röviddel a változtatás után a Facebookon létrejött egy tiltakozó csoport, a 
"Diákok a Facebook hírfolyam ellen". 26 Az emberek tömegesen 
csatlakoztak a csoporthoz. Napokon belül a tiltakozók száma több mint 
hétszázezerre duzzadt. 27 

A Facebook gyorsan reagált. Mark Zuckerberg, a Facebook létrehozója 
nyílt levelet írt a Facebook-felhasználóknak: "Ezt most nagyon elszúrtuk. 
Amikor elindítottuk a News Feedet és a Mini-Feedet, megpróbáltunk 
információáramlást biztosítani nektek a közösségi világotokról. Ehelyett 
rosszul magyaráztuk el, hogy mik a hírfunkciók, és még rosszabbul adtuk 
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meg nektek az irányítást felettük. Szeretném most megpróbálni kijavítani 
ezeket a hibákat. "28 

A Facebook adatvédelmi botránya azért különösen érdekes, mert semmi 
köze nem volt az új információk nyilvánosságra hozatalához. Nincsenek új 
titkok a Face- 
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könyvhasználókról derült ki. A felhasználók által kifogásolt információk 
már elérhetőek voltak a saját profiljeiken, amelyeket ők maguk önként 

tettek közzé. Ehelyett az új rendszer csak annyit tett, hogy figyelmeztette a 
felhasználókat az új információkra. Más szóval, a Facebook rendszere csupán 
a meglévő információkat tette hozzáférhetőbbé. Talán ez megmagyarázza, hogy 

a Facebook officialistáit miért lepte meg annyira a visszahatás. Végül is a 
Facebook-felhasználók nem egy olyan csoport, akik nagyon aggódnak a 
magánéletükért. Akkor miért volt ilyen heves a reakció? A Facebook-

változással a felhasználók egyre inkább tudatosították magukban az internet 
adatvédelmi veszélyeit. Bár a Facebook-felhasználók talán túlságosan is 

furcsának tartják, hogy minden titkuk a zsákban maradjon, ez nem jelenti azt, 
hogy nem törődnek a magánéletükkel. Csak másképp látják az adatvédelmet. 

Amit a Facebook-felhasználók közül sokan kifogásoltak, az a személyes 
adataik fokozott hozzáférhetősége - az, hogy mások azonnal értesülnek 

minden új frissítésről a pro- file-jükben. A magánélet nem csak azzal 
sérülhet, ha korábban titkolt titkokat fednek fel, hanem azzal is, ha a már 

rendelkezésre álló információk hozzáférhetősége növekszik. Az adatvédelem 
iránti vágy tehát sokkal részletesebb, mint ahogyan azt a jelenlegi bináris 

modell felismeri. A magánélethez fokozatok, nem pedig abszolútumok 
tartoznak. Magában foglalja a személyes információk feletti ellenőrzés 

megteremtését, és nem csupán azok teljes titokban tartását. Ahogy Bruce 
Schneier számítógépes biztonsági szakértő érvel: "Az emberek mindenféle 

információt hajlandóak megosztani, amíg ők irányítanak. Amikor a 
Facebook egyoldalúan megváltoztatta a személyes információk 

megosztásának szabályait. 
tion kiderült, ez emlékeztette az embereket arra, hogy nem ők irányítanak. "29 

Tegyük fel például, hogy összevesztél egy barátoddal, és ki akarod törölni 
az illetőt a Facebookon a baráti körödből. Lehet, hogy nem szeretné, ha ezt a 
változást az összes többi barátjának is feltűnően bejelentené. Lehet, hogy 
azt szeretné, ha a változtatás csendben történne, ahol esetleg csak néhány 
barátja venné észre, vagy rajtad és a volt barátodon kívül senki sem. Más 
szóval, lehet, hogy azt szeretnéd, hogy bizonyos változások a radar alatt 
történjenek. A magánélet bináris szemlélete nem ismeri fel a középső 
terület széles sávját a teljesen nyilvános és a teljesen privát területek között. 
Életünk azonban egyre inkább ezt a középső területet foglalja el. Ezért 
hiszem, hogy fel kell hagynunk a magánélet bináris szemléletével, és egy 
árnyaltabb szemléletet kell kialakítanunk. 

 

TITOKTARTÁS 
 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

Aleksey ambiciózus huszonhárom éves diák volt a Yale Egyetemen. 
Befektetési bankár akart lenni, ezért jelentkezett a UBS-hez, egy globális 

pénzügyi vállalathoz. 
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cég. A pályázata azonban meglehetősen szokatlan volt. Először is, a ré- 
suméja meglehetősen hosszú volt - összesen tizenegy oldal. Még különösebb, 
hogy egy hétperces videót küldött magáról "Impossible Is Nothing" 
címmel. 

A videó úgy kezdődik, hogy Alekszejjel interjút készítenek, mintha egy 
híres személyiség lenne. Az interjúkészítő Alekszejt "a személyes fejlődés 
példaképének és sokak számára inspiráló példaképnek nevezi", majd 
megkérdezi: "Hogyan válnak egyesek, mint például te, a legtöbbeknél 
gyorsabban nagyon profivá a saját szakterületükön?". "Nos, köszönöm" - 
válaszolja Aleksey. "Azt hiszem, a figyelem az első dolog, amit az 
embereknek meg kell érteniük, hogy a siker egy mentális átalakulás; nem 
egy külső esemény." 

Aleksey a videó során távolságtartó és komoly hangnemben beszél a siker 
filozófiájáról. "Ne törődj a vesztesekkel", mondja Aleksey, "hozd a legjobb 
játékodat, az elszántságodat és a lendületedet a pályára, és a siker követni 
fog téged". Más tanácsaival Aleksey kijelenti, hogy "a kudarc nem 
tekinthető opciónak", és hogy "a szerencse nem ugrik senkinek az ölébe". 

A videó gyakran vág át olyan jelenetekre, amelyek Aleksey sportolói 
képességeit mutatják be. Egy sor, a befektetési bankár pozíciójához képest 
meglehetősen szokatlan képességet mutat be. Aleksey hatalmas súlyzókat 
emelget, 495 fontot nyom, 140 km/h-s teniszlabdát adogat, akrobatikus 
síugrást hajt végre, és végül egy rakás téglát tör össze egy karateütéssel. 

"Ha dolgozni akarsz, akkor dolgozz" - jelenti ki Alekszej. "Ha edzeni 
akarsz, eddz. Ha táncolni akarsz, akkor táncolj, de tedd szenvedéllyel." A 
videóban Aleksey ezután egy hiányos öltözetű nővel táncol Chayanne "Sola- 
mente Tu Amor" című dalára. A videó Hans Zimmer "The Way of the 
Sword" című dalával zárul, amely a végkicsengésben szólal meg. 

Mondanom sem kell, hogy Alekszejt nem vette fel a UBS. De a videóját 
továbbították a Wall Streeten, és hamarosan felkerült a YouTube-ra. Rövid 
időn belül több százezren töltötték le. Aleksey hiába kérte a weboldalakat, hogy 
vegyék le a videót. 30 Alekszej az Inter- net szenzációjává vált. Az Egyesült 
Királyság egyik médiaoldala úgy nyilatkozott, hogy Alekszej videója a 
"valaha készült legnagyobb önéletrajz".31 A mainstream média lecsapott a 
történetre. A New York Post "hatperces ego-merciálnak" nevezte a videót.32 A 
New York Times egyik cikke szerint Alekszej "a közelmúlt leghíresebb 
befektetési banki álláspályázója lehet".33 A világ minden táján azzal 
vádolták Alekszejt, hogy beteges hazudozó, hogy a videón látható 
mutatványokat meghamisította, és hogy plagizált egy saját kiadású 
könyvben. A DealBook, a New York Times által támogatott blogon34 Andrew 
Sorkin újságíró egyik bejegyzéséhez fűzött kommentárok kijelentették: 
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Ezt a kölyköt meg kellene fosztani a diplomájától. Elég egyértelműnek tűnik, 
hogy hazugságokból élt. 

 
Egy újabb áldozata az önző, becstelen és bálványimádó amerikai kultúrának. 

 
Micsoda elviselhetetlen, önimádó, arrogáns és önelégült bunkó. Más szavakkal, 
tökéletes választás a Wall Street számára. 

Alekszej megjelent a televíziós médiaműsorokban, hogy reagáljon a 
világméretű gúnyolódásra. Az MSNBC-nek adott interjúban Alekszej 
kijelentette, hogy megdöbbentette, amikor látta, hogy videója és önéletrajza 
elterjedt az interneten. Az önéletrajzában szerepelt a telefonszáma és az e-
mail címe, és zaklató mobiltelefonhívásokat és több ezer csúnya e-mailt 
kapott. 35 A Harvardon a diákok egy Alekszej tematikus bulit rendeztek, ahol 
az emberek karate egyenruhába és táncos ruhákba öltöztek. 36 A Gawker blog 
a "pionír Douchebag" címet adományozta Alekszejnek. 37 Az ABC 20/20 
című műsorában adott interjúban Alekszej azt nyilatkozta, hogy szerinte 
most már nincs esélye a Wall Street-i karrierre. "Eddig" - mondta - "olyan 
volt, mintha a poklot jártam volna végig "38 . 

Megkapta Alekszej, amit megérdemelt? Talán egy ilyen nagyképű embert a 
helyére kellene tenni. De milyen áron? Sorkin DealBook-posztján más 
kommentelők megkérdőjelezték, hogy helyénvaló volt-e, hogy Alekszej 
önéletrajzát és videóját kiszivárogtatták az interneten: 

Mélységesen felkavart [az], hogy egy nagy tekintélyű firmának bizalmasan 
elküldött önéletrajzot nyilvánosságra hoztak, és ezt a bizalmat [megtörték]. 
Mindannyiunknak aggódnunk kellene amiatt, hogy [az önéletrajzunk] hová kerül, 
miután elküldtük az általunk kiválasztott cégnek? 

 
Bár a kölyök nyilvánvalóan egy nevetséges egomániás és nem különösebben jó 
hazudozó, az igazi bűnös fél itt az UBS. 

 
Ezt a fickót (Clarence Thomas halhatatlan szavaival élve) "high-tech 
lincselésnek" vetik alá. Akár szépített, akár nem, vagy hamisan állított valamit 
az álláspályázatában, az önéletrajzában vagy bármi másban az életében, az, hogy 
az en- tire snarky internet ... nyilvánosan rászállt, túlmegy a határon. 

Az UBS-sel szemben minden tisztességes dolog ellenére nem világos, 
hogy pontosan hogyan szivárgott ki a videó és az önéletrajz. A UBS 
közleményt adott ki az üggyel kapcsolatban: "Mint firma, a UBS 
nyilvánvalóan tiszteletben tartja a pályázók levelezésének magánéletét, és 
nem teszi közzé az álláspályázatokat és önéletrajzokat. Amennyiben bármilyen 
szabályzatot megszegtek, azt megfelelően kezeljük. "39 
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Ha feltételezzük, hogy Alekszej jelentkezését valaki kiszivárogtatta az 
UBS-nél, akkor a kérelem valóban magánjellegű? Lehetne azzal érvelni, hogy 
Aleksey jelentkezése már nem volt magánjellegű, miután elküldte az UBS-
nek. Jelentős különbség van azonban aközött, hogy az UBS néhány 
alkalmazottja nevetgél Aleksey pályázatán, vagy hogy az egész világ 
Aleksey-t teszi viccei céltáblájává. Bár a videó nem volt teljesen titkos, 
mivel Aleksey felfedte azt néhány embernek az UBS-nél, a nagyközönség 
nem Aleksey célközönsége volt. Tiszteletben kell-e tartania a jognak Aleksey 
azon kívánságát, hogy személyes adatait szelektíven tegye közzé? Vagy 
mivel másoknak is felfedte az információit, továbbra is hivatkozhat-e arra, 
hogy azok magánjellegűek? 

Vállalnunk kell az árulás kockázatát? 

Tegyük fel, hogy az ön elutasított volt szeretője úgy dönt, hogy közzéteszi az 
interneten az önök kapcsolatának intim részleteit. Vagy képzelje el, hogy egy 
megbízható barátja feltárja legmélyebb titkait a blogján. Ez egyre gyakrabban 
fordul elő az interneten. Jessica Cutler Washing- tonienne blogja kitűnő 
példa erre. Az emberekről az interneten gyakran nem idegenektől, hanem 
barátoktól, családtagoktól, munkatársaktól és másoktól származnak a privát 
információk. 

Ha elmond valamit az orvosának, elvárja tőle, hogy azt bizalmasan kezelje. 
Ez egy íratlan elvárás, amit ritkán mondanak ki kifejezetten, de általánosan 
elfogadott. Az orvosoknak valóban etikai kötelességük, hogy a betegekkel 
kapcsolatos információkat bizalmasan kezeljék. Az emberek nem várják el, 
hogy az orvosuk titokban blogoljon róluk. 

A titoktartás lényegesen különbözik a titoktartástól. A titoktartás az 
információ elrejtését, mások elől való elrejtését jelenti. A titoktartás azzal 
az elvárással jár, hogy a szekrényben lévő csontvázak a sötétségben 
maradjanak elzárva. Ezzel szemben a titoktartás azt jelenti, hogy az ember 
megosztja titkait másokkal. A confidentialitás egy kapcsolaton belüli elvárás. 
Amikor intim információkat közlünk másokkal, elvárjuk, hogy bizalmasan 
kezeljék azokat. A személyes adatok másokkal való megosztása sebezhetővé 
tesz minket. Bíznunk kell másokban, hogy nem árulnak el minket azzal, hogy 
kiszivárogtatják az információinkat. 

A titoktartás fontosságát már az ókor óta felismerték. Az orvosok számára 
régóta léteznek etikai szabályok a páciensek adatainak bizalmas kezeléséről. 
Az i. e. 400 körül keletkezett hippokratészi eskü előírja, hogy az orvosok 
"hallgatni fognak" arról, amit a pácienseik elmondanak nekik. 40 A 
titoktartás elengedhetetlen ahhoz, hogy bizonyos kommunikációra sor 
kerülhessen. Mark Twain magyarázta el a legvilágosabban, hogy miért olyan 
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Az író a kijelentés és a kifejezés határtalan szabadságát abból az érzésből 
meríti, hogy egyetlen idegen sem fogja látni, amit ír. Néha előfordul, 
hogy időnként egy-egy ígéretszegési ügybe ütközik; és amikor látja, hogy 
a levele nyomtatásban megjelenik, kegyetlenül kényelmetlenül érzi magát, 
és érzékeli, hogy soha nem bontakozott volna ki ilyen nagy és őszinte 
mértékben, ha tudta volna, hogy a nyilvánosságnak ír. "41 

Az amerikai jog jelenleg Jekyll és Hyde-ot játszik a titoktartás védelme 
tekintetében. Néha a törvény erősen védi a titoktartást. Például a törvény 
erőteljes védelmet nyújt a beteg-orvos közötti titoktartás számára. Ahogy az 
egyik bíróság fogalmazott: "A törvény védi az embereknek az ügyvédjükkel 
folytatott megbeszéléseik bizalmas jellegét, hogy "lehetővé tegye a teljes és 
őszinte kommunikációt".43 A törvény védi a házastársak közötti házassági 
kommunikációt is, amely védelem egészen az ókori zsidó és római jogig 
nyúlik vissza. 44 

A törvény azonban sok esetben szemet huny a titoktartás megsértése felett, 
és úgy véli, hogy vállalnunk kell annak kockázatát, hogy elárulnak minket. A 
legtöbb bíróság nem védi a szülők és a gyermekek közötti kommunikációt. 
45 Ennek eredményeként a szülők és a gyermekek arra kényszerülhetnek, 
hogy egymás ellen tanúskodjanak a bíróságon. 46 Ezt a doktrínát bírálva 
az egyik bíróság kijelentette: "Egy anyát és egy apát arra kényszeríteni, 
hogy felfedjék gyermekük állítólagos rossz cselekedeteit ... megdöbbentő a 
tisztesség, a méltányosság és az illendőség iránti érzékünk számára. "47. 

A jog gyakran úgy tartja, hogy ha megosztasz egy titkot másokkal, 
akkor vállalod annak kockázatát, hogy elárulnak téged. 48 Egy 1970-es 
esetben például a General Motors kampányt indított, hogy felkutassa Ralph 
Nader szennyesét, aki kritizálta a GM autóinak biztonságát. A GM többek 
között embereket küldött ki, hogy Nader titkait a barátaival és 
ismerőseivel beszélgetve derítsék ki. A GM zaklató telefonhívásokat is 
intézett, lehallgatta a telefonját, és szigorú megfigyelés alatt tartotta, amikor 
nyilvánosan megjelent. Bár a bíróság úgy ítélte meg, hogy a GM egyes 
taktikái helytelenek voltak, arra a következtetésre jutott, hogy nem volt 
semmi rossz abban, hogy Nader barátait megpróbálta rávenni arra, hogy 
elárulják a titkait. Ha valaki információt oszt meg egy másik személlyel - 
jelentette ki a bíróság -, "szükségszerűen vállalja annak kockázatát, hogy 
egy barátja vagy ismerőse, akinek megbízott, megszegi a bizalmat. "49 Bár a 
törvény megvédi a házastársakat attól, hogy egymás ellen kelljen 
tanúskodniuk, gyakran nem nyújt jogorvoslatot, ha az egyik házastárs (vagy 
volt házastárs) mindent eláruló könyvet ír a másikról. 

Ezzel szemben Angliában a törvény erősen véd a hűtlen kezeléssel szemben. 
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dence. Az emberek felelősségre vonhatók a rájuk bízott titkok bizalmasan 
történő felfedéséért. 50 Egy angol esetben egy férfi, akinek homoszexuális 

viszonya volt Michael Barrymore színésszel, elmondta a részleteket a The 
Sun című lap riporterének. A bíróság megvédte Barrymore-t: "Amikor az 

emberek ilyen jellegű személyes kapcsolatra lépnek, nem azért teszik ezt, 
hogy azt később a The Sunban vagy bármely más újságban közzétegyék. 

A kapcsolatról szóló információ a kapcsolatra vonatkozik, és nem egy 
szélesebb körű célra. "51 A bíróság szerint: "Tény, hogy amikor emberek 

csókolóznak, és később az egyikük elmondja, az a második személy szinte 
biztosan megszegi a konfizisztenciális megállapodást. "52 Egy másik angol 

ügyben Michael Douglas és Catherine Zeta- Jones színészek exkluzív 
szerződést kötöttek az OK! magazinnal, hogy az esküvőjükről készült 

fotókat közzétegyék. A vendégeknek azt mondták, hogy nem készíthetnek 
fényképeket. Ám a Hello! magazin nem hagyta magát túlszárnyalni, egy fotós 

vendégnek álcázta magát, és titokban fotókat készített. A bíróság úgy ítélte 
meg, hogy a Hello! megsértette a jogszabályt. 

a meggyőződés. 53 

Az Egyesült Államokban létezik a titoktartási kötelezettség 
megsértésére irányuló kártérítési jog, bár ez sokkal gyengébb, mint az 
angliai kártérítési jog. 54 Az Egyesült Államokban a bizalmasnak tekintett 
kapcsolatok száma csekély. Az orvosokon, ügyvédeken, papokon és 
néhány más személyen túl a másoknak elmondott információk gyakran 
nem élveznek jogi védelmet. Megbízhatod a legjobb barátodra a titkaidat, de 
a barátod elárulhat téged anélkül, hogy törvényt sértene. A barátok, barátnők, 
családtagok, kollégák és mások kevéssé kötelesek az Ön információit titokban tartani. 

Azokon túl, akikre a leginkább bízza az információit, rendszeresen 
megbízik olyan emberekben is, akiket alig ismer. Például elvárod, hogy a 
bolti eladó ne sugározza a világnak a vásárlásaidat. Nap mint nap arra 
hagyatkozunk, hogy az emberek bizalmasan kezeljék az információinkat. 
Mégis, ezek az emberek általában nem kötelesek erre. 

A vállalatok, amelyekkel megosztja az információkat, gyakran nem 
tartoznak Önnek törvényes titoktartási kötelezettséggel. Hacsak nem egy 
erdei kunyhóban él, a legintimebb információi jelentős részét valamilyen 
módon megosztják másokkal. Az internetszolgáltatója tudja, hogy milyen 
weboldalakat látogat. A telefontársaságod tudja, hogy kit hívsz. A hitelkártya-
társasága tudja, hogy mire költi a pénzét. Bár személyes adatainkat ezekre a 
cégekre bízzuk, a törvény csak néha kötelezi őket arra, hogy azokat 
bizalmasan kezeljék. 

Miért sokkal gyengébb az amerikai titoktartási kötelezettség megsértése, mint 
az amerikai 
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az angol változat? Az egyik ok az, hogy a titoktartási kötelezettség 
megsértését a többi magánélethez fűződő deliktum háttérbe szorította. Az 
1890-ben megjelent, a magánélethez fűződő deliktumokat bemutató 
cikkükben Warren és Brandeis szkeptikus volt a titoktartási jognak a 
magánélet védelmére való képességével kapcsolatban. Abban az időben 
meglehetősen erős törvény védte a titoktartási kapcsolatokat. Warren és 
Brandeis azonban új irányba terelte a törvényt. Mint láttuk, Warren és 
Brandeis az idegenek által készített őszinte fényképek készítésére gondolt. 
Ebben a helyzetben, állapították meg, nem állt fenn személyes kapcsolat. A 
jognak tehát a magánélet új védelmét kellett elismernie, amely jogorvoslatot 
biztosít az idegenekkel szemben. Bár Warren és Brandeis sohasem utasította 
el kifejezetten a konfidentialitást, a jogászok és bírák gyakran figyelmen 
kívül hagyták, és ehelyett csak a többi magánélethez fűződő jogsérelemre 
összpontosítottak. 

A jognak szélesebb körben kellene elismernie a titoktartási 
kötelezettségeket. A rólunk szóló információk nagy részét, amelyek az 
interneten találhatók, nem idegenek teszik fel. Az emberek visszautasított 
szeretői, volt házastársaik, ellenségeik és bizonyos esetekben barátaik 
terjesztik. Talán fel kellene ismernünk a confidentialitás hallgatólagos 
ígéretét, amikor intim információkat osztunk meg másokkal. Nem írunk alá 
titoktartási szerződést az orvosunkkal vagy az ügyvédünkkel, mielőtt 
elkezdenénk beszélni a tüneteinkről vagy a jogi ügyünkről. Ez hallgatólagos. 
Gyakran elvárjuk a titoktartást, amikor intim információkat osztunk meg. 
Bízunk abban, hogy mások megőrzik a titkainkat. Miért ne lehetne tehát 
megállapítani, hogy amikor elmond valakinek egy titkot, akkor az egy 
hallgatólagos ígéret, hogy az titoktartási kötelezettséggel jár? Bár a 
titoktartási kötelezettség megszegésével kapcsolatos deliktuális 
jogkövetkezmény közel sem olyan fejlett, mint az angliai deliktuális 
jogkövetkezmény, nincs ok arra, hogy miért ne fejlődhetne úgy, hogy 
erősebb magánélet-védelmet nyújtson. 

Természetesen meg kell határozni, hogy a törvénynek milyen széles 
hatókörűnek kell lennie. Az emberek állandóan pletykálnak. Ahogy 
Benjamin Franklin egyszer megjegyezte: "Hárman megtarthatnak egy titkot, 
ha ketten meghaltak".55 Ha a törvény minden alkalommal, amikor az emberek 
pletykálnak, belekeveredne az életünkbe, akkor túlságosan belekeveredne. A 
pletyka olyan gyakori, hogy állandóan pereskednénk. A jognak azonban 
jogorvoslatot kellene nyújtania a pletykák ellen, ha azok széles körben 
elterjednek vagy állandósulnak. Amint azt korábban tárgyaltuk, az in- ternet 
pletyka különösen káros. A törvény tehát megpróbálhatja a pletykát az 
internetről távol tartani és a suttogó nyelvekre konfinálni. 
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Nem minden információ konfizisztens. Gyakran a macska már kint van a 
zsákból. Ekkor már nincs titoktartási kötelezettség. De honnan tudjuk, 
hogy mikor szökött ki a macska? 
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Ritkán tartunk teljes titkokat. Sőt, ha valakinek elmondunk egy titkot, azt 
még akkor is "titoknak" nevezzük, ha már egy másik személy is tudja. A 
bíróságok nehezen tudják meghatározni, hogy egy titok mikor nem titok 
többé. Tegyük fel, hogy elmondom ezer embernek. Tényleg azt állíthatom, 
hogy ez már titok? Egy bizonyos ponton túl késő - a titkom nyilvános 
információvá válik. 

Az egyik esetben az ismeretlen nő visszatért a lakásába, és meglátta 
meggyilkolt lakótársa holttestét az ajtóban feküdni. Megpillantotta a 
szobatársa gyilkosát is, amint az épp haldoklott. 56 Mivel a gyilkos még mindig 
szabadlábon volt - és mivel Jane szemtanú volt -, a rendőrség eltitkolta a 
személyazonosságát a nyilvánosság elől. De valamilyen módon kiszivárgott 
egy újságíróhoz, aki a gyilkosságról szóló újságcikkben megnevezte őt. Jane a 
nyilvánosságra hozatali jogsérelem alapján perelt. Az újság azzal érvelt, hogy 
Jane személyazonossága nem volt magánjellegű, mivel néhány 
szomszédjának, barátjának és családtagjának elmondta, hogy szemtanúja 
volt a gyilkosságnak. Így a titok néhány ember előtt ismert volt. A bíróság 
azonban bölcsen nem értett egyet az újsággal, és arra a következtetésre 
jutott, hogy Jane "nem tette nyilvánossá az egyébként magánjellegű 
információt azzal, hogy együttműködött a bűnügyi nyomozásban, és 
vigaszt keresett a barátoknál és rokonoknál". 

Egy másik esetben egy pár in vitro megtermékenyítéssel fogant. A 
fogantatás mesterséges módja ellenkezett vallásuk tanításaival, ezért a 
házaspár titokban tartotta az információt a gyülekezetük és a közösségük 
tagjai előtt. A kórház alkalmazottai azonban tudtak az in vitro 
megtermékenyítésükről, és a kórházban hasonló eljáráson átesett más párok 
is. Egy alkalommal partit rendeztek az in vitro pároknak. Egy televíziós 
stáb lefilmezte az eseményt, és annak ellenére, hogy a házaspár mindent 
megtett, hogy elkerülje a lefilmezést, a képüket mégis levetítették a 
televízióban. A házaspár a nyilvánosságra hozataltól való eltiltás alapján 
perelt. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a házaspár megtartotta a 
magánélethez való jogát, mivel "a korlátozott összejövetelen való 
részvétel ... nem mondott le arról a jogáról, hogy a nagyközönséggel 
szemben titokban tartsa állapotát és az in vitro folyamatot".57 

Egy másik esetben egy HIV-pozitív személy közel hatvan másik 
embernek beszélt az állapotáról. Köztük voltak családtagok, barátok, orvosok 
és egy HIV-segítő csoport tagjai. Egy alkalommal az illető beleegyezett, hogy 
megjelenjen egy televíziós műsorban, de csak úgy, hogy az arcát eltakarta. 
Sajnos az elfedési folyamatot elrontották, és az illető azonosíthatóvá vált. 
Beperelte. A tévétársaság azzal érvelt, hogy a személyiségi jogait 
elvesztette azzal, hogy ennyi embernek elmondta. A bíróság azonban arra 
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a következtetésre jutott, hogy az egyén továbbra is számíthatott a 
titoktartásra, mivel azok az emberek, akiknek elmondta, valószínűleg nem 
terjesztették volna az információt, mivel "törődtek vele ... vagy mert ők is 
AIDS-esek voltak "58. 
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Mindezekben az esetekben a bíróságok arra a következtetésre jutottak, 
hogy bár az emberek többeknek is felfedték az adataikat, mégis 
hivatkozhattak arra, hogy az információk magánjellegűek. Sok más bíróság 
azonban más következtetést vont le. Az egyik esetben egy kolumbiai bíró 
vádat emelt Pablo Escobar, a hírhedt kolumbiai drogbáró ellen. Escobar 
egymillió dolláros vérdíjat tűzött ki a bíró fejére. Miután számos halálos 
fenyegetést kapott, Detroitba flözött. Ott néhány embernek elmondta 
kilétét, de egyébként hallgatott róla. A média azonban beszámolt a 
történetéről, és felfedte a címét. Beperelte a nyilvánosságra hozatalért. A 
bíróság elutasította a keresetét, mert "a nyilvánosság elé tárta a 
személyazonosságát "59 . 

Egy másik esetben egy nő négy munkatársának mesélt a gyermekével 
való találkozásokról, amelyeknek "szexuális felhangja volt". A bíróság arra a 
következtetésre jutott, hogy a nő már nem tarthatott igényt a magánéletére, 
mivel négy másik munkatársával is megosztotta az információt. 60 

Hány embernek kell megtudnia, mielőtt a macska kibújik a zsákból? Ha 
egyszerűen csak megszámoljuk, hogy hányan ismerik az információt, az 
rossz megközelítés. Ha valami titokban maradhat annak ellenére, hogy 
négy másik ember is tudja, akkor miért ne maradhatna titokban? Vagy tíz? 
Vagy ötven? Mikor olyan nagy a kitettség, hogy azt kell mondanunk, hogy 
az információ nyilvános és már nem magánjellegű? 

Nincs mágikus szám. Ehelyett, ahogy Lior Strahilevitz jogászprofesszor 
javasolja, a közösségi hálózatokra kellene figyelnünk. 61 Mint láttuk, az 
emberek különböző csoportokban vagy klikkekben kapcsolódnak egymáshoz. 
Általában valószínű, hogy az információink azokon a csoportokon belül 
maradnak, amelyekkel kapcsolatban állunk, és nem hagyják el ezeket a 
határokat. Ahelyett, hogy azt számolgatnánk, hányan tudnak még 
bizonyos információkról, inkább azokra a társadalmi körökre kell összpontosítanunk, 
amelyekben az információ utazik. Mindannyian különböző társadalmi 
körökben társulunk. Vannak baráti köreink, a munkahelyünkön dolgozó 
emberek, a családunk. Ezekben a csoportokban osztjuk meg az 
információkat. A pletyka ritkán ugrik át egyik csoportból a másikba. Az 
egyik társadalmi körbe tartozó emberek gyakran nem tudnak vagy nem 
érdekli őket egy teljesen más körbe tartozó személy. 

Mindannyiunkat csak néhány link választ el egymástól, de a pletyka 
áradatában egy foknyi távolság is szakadékot jelenthet. Ahogy Strahilevitz 
megjegyzi, "egy vidéki farmer Omahában és egy bankár Bostonban csak 
néhány láncszem választja el őket egymástól, és mégis egész életükben 
nem vesznek tudomást egymás létezéséről". Tegyük fel, hogy a farmernek van 
egy barátja (Bob), akinek van egy barátja (Jane), aki ismeri a bankárt. A 
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farmer mesél Bobnak közös barátjuk, Jack házasságtörő viszonyáról. Bob 
elmondhatja Jane-nek, de valószínűleg csak akkor, ha Jane ismeri Jacket. 
Máskülönben miért érdekelné Jane-t? Strahilevitz megjegyzi, hogy az 
információ nem fog a farmer közvetlen társadalmi körén kívülre terjedni. Sőt, 
valószínűleg még a farmer barátai között sem fog elterjedni, akik nem 
ismerik Jacket, nem is beszélve arról. 
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barátok barátai. Csak akkor terjed tovább, ha az információ "különösen 
mocskos, humoros vagy emlékezetes". Ha mégis elterjed, azokat, akik nem 
ismerik Jacket, csak a pikáns részletek fogják érdekelni, a személyazonossága 
nem. Így ahogy a történet tovább terjed azokon túl, akik ismerik Jacket, a 
nevét valószínűleg elejtik. 

A társadalmi hálózatok elmélete gyakran elsősorban a kapcsolatokra 
összpontosít, de a hálózatok többről szólnak, mint csomópontokról és 
linkekről. Vannak az információ megosztására vonatkozó normák, 
amelyeket bizonyos csoportokon belül tartanak fenn, például a titoktartási 
normák. A kollégáim a jogi egyetemen, ahol tanítok, egy társadalmi kört 
alkotnak. A pletykák gyorsan terjednek a karon belül, részben azért, mert 
mindannyian ugyanabban az épületben dolgozunk, és egész évben 
találkozunk egymással. De míg mi talán nem nagyon vigyázunk arra, hogy 
a kollégáinkkal kapcsolatos titkokat megőrizzük a kollégáink előtt, a 
diákokkal kevésbé valószínű, hogy megosztjuk a pletykákat. A diákokkal való 
kapcsolatunk sokkal formálisabb, mint a többi kollégával való kapcsolatunk, 
így a pletyka nem valószínű, hogy beszélgetésünk témája lesz. Sok oktató 
óvakodhat attól, hogy egy kollégát kínos helyzetbe hozzon azzal, hogy 
pletykákat terjeszt a diákok között. Így a professzorok és a hallgatók közötti 
szoros közelség ellenére, a csomópontok közötti sok kapcsolat ellenére az 
információ a normák miatt nem feltétlenül terjed egyenletesen a 
hálózatban. 

Más szóval, bizonyos csoportok szigorúbban őrzik a titkokat. Máskor a 
sze- rintiek egyszerűen azért nem hagyják el a csoportot, mert a 
kívülállókat nem fogja érdekelni. A "Ami Vegasban történik, az Vegasban 
is marad" mondás találóan írja le ezt a jelenséget. Amiről bizonyos 
csoportokban pletykálnak, az gyakran a csoporton belül marad. 

Strahilevitz szerint meg kell vizsgálnunk, hogy az információ 
valószínűleg hogyan fog terjedni. Az információ akkor tekinthető 
magánjellegűnek, ha egy meghatározott csoporton belül marad - még 
akkor is, ha ez a csoport meglehetősen nagy. Ha egyszer túl sok társadalmi 
kört megjár, akkor már nem számít magánjellegűnek. Ha azonban az 
információ egy bizonyos társadalmi körön belül kon- finált, és egy 
személy túlviszi azt ezeken a határokon, akkor a jognak ekkor kell felelősséget 
megállapítania - a határt átlépő személynek. 

Strahilevitz szerint az az eset, amelyben az illető HIV-státusa annak 
ellenére is magánügy maradt, hogy hatvan másik személy is tudott róla, azért 
volt helyes döntés, mert azok a körök, amelyekben az illető terjesztette az 
információt, készségesen tiszteletben tartják a HIV-pozitív személyek 
magánéletét. Ez nem az a fajta információ, amelyet az emberek jellemzően 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

másokról terjesztenek, különösen nem azokról, akik szintén szenvednek a 
betegségben. Ezen tényekre tekintettel Strahilevitz azt állítja, hogy az 
információ nem valószínű, hogy az adott körön kívülre terjedt volna. 
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Ez az ábra három társadalmi csoportot ábrázol egy hálózatban. A középen lévő 
csoport körüli kör az információáramlás határát jelképezi. A középső 
csoportban keringő információ ritkán ugrik túl ezen a csoporton, még akkor is, 
ha a csoport egyes tagjai kapcsolatban állnak másokkal más csoportokban. 

 
 

Strahilevitz szerint azonban a bíróság tévedett abban az ügyben, amely azt 
a bírót érintette, akinek az életét Pablo Escobar fenyegette: "A bíróság 

szerint [a nő] a valódi nevét használta, amikor boltokban vásárolt vagy 
éttermekben étkezett, ami lemondott a személyazonosságával kapcsolatos 
magánélethez fűződő elvárásokról. A hálózatelméleti megközelítés szerint 
ezek a cselekmények, a Kolumbiában való hírhedtségével együtt, nem szüntették 

volna meg a személyazonosságával kapcsolatos ésszerű magánélethez 
fűződő elvárását." Azok az emberek, akikkel a valódi nevét használta, 

néhány olyan személy volt, akikkel "találkozói kapcsolatban állt", például 
olyanokkal, akikkel vásárláskor és éttermekben találkozott. Ezek a 

személyek valószínűleg nem törődtek annyira azzal, hogy ki ő, hogy a 
személyazonosságáról hírt adjanak. Az sem valószínű, hogy "kettőt és 

kettőt összeraknának", és rájönnének, hogy ő az a nő, akinek a fejére 
vérdíjat tűztek ki. A nő "általános ismeretlensége Detroitban megfelelően 

megalapozta a magánélethez való jog ésszerű feltételezését a vásárlásai és 
az éttermi látogatásai tekintetében. "62 A társadalmi hálózatok elméletének 

alkalmazása a magánélet védelmére vonatkozó jogra nem igényel különleges 
szociológiai szakértelmet. Mindannyiunknak elég jó megérzéseink vannak 

arról, hogyan terjed a pletyka. Könnyen megértjük, hogy az információ 
gyorsan terjedhet bizonyos csoportokon belül, de nem terjed tovább. Ezt a 

kulcsfontosságú intuíciót, amelyet tapasztalatból ismerünk, és amelyet a 
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társadalmi hálózatok elmélete megerősít, a magánélet védelmére vonatkozó 
jognak jobban meg kell értenie és be kell építenie. Amikor az információ 

kon- 
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egy adott csoporton belül marad, és egy személy miatt a csoport átlépi a 
határt, akkor ez akkor is a magánélet védelmének megsértését jelenti, ha 
az eredeti csoport nagy. Tehát egy nagy csoport is tudhat egy titkot, és az 
még mindig magánügynek tekinthető, mivel nem várható, hogy a titok a 
csoporton kívülre kerüljön. 

A Realspace-től az internetig 

Még akkor is, ha az információ már szóban, pletykaként terjed néhány ember 
között, az online közzétételét a magánélet megsértésének kell tekinteni - még 

akkor is, ha azt csak a társadalmi körön belüli emberek olvassák. Más 
szavakkal, előfordulhat, hogy valaki a blogjában leleplezi az Ön titkait, de 

azzal védekezik, hogy: "De csak néhány barátom olvassa a blogomat". A 
diffizikai probléma az, hogy az információk online közzététele drámaian 

megnöveli a társadalmi körön túli lelepleződés kockázatát. Az információk 
interneten való közzététele nem csupán a vízhűtő pletykák kiterjesztése; 

ez egy gyökeresen másfajta kitettség, amely a pletykát széles körben 
elterjedt és maradandó foltot hagy az emberek hírnevén. Régóta felismerték, 

hogy az írott pletykák károsabbak lehetnek, mint a szóbeli pletykák. A XVIII. 
század végén például a politikusok gyakran terjesztettek egymásról 

pletykákat. Thomas Jeffer- son elnök mestere volt az ellenfeleiről szóló 
pletykák terjesztésének. A gyakorlat durvasága ellenére létezett egy 
"pletykaetikett".63 Az egyik legfontosabb szabály az volt, hogy a 

pletykákat soha nem szabad tollba mondani, mivel a levelek és a papírok 
gyakran rossz kezekbe kerültek, és ami még rosszabb, nyilvánosságra 

kerülhettek. Ahogy Joanne Freeman történész megjegyzi, az írott pletyka 
különösen veszélyes volt, mert "az egyik ember pletykája valaki más 

pletykájának táplálékává válhatott".64 Az elit óvatos volt a pletykákkal 
kapcsolatban; alá- 

állta a hatalmát, és igyekeztek minél jobban kordában tartani. 
Ma a határvonal az internet. Ha a pletykák az In- ternetre terjednek, az 

irányíthatatlanná válhat. Még ha egy homályos blogon írják is, a Google-
keresés során egy személy neve alatt akkor is megjelenhet a pletyka. Ezért 
a jognak a magánélet megsértésének kellene tekintenie az információk 
online közzétételét - még azt a pletykát is, amely korábban szóban keringett 
egy adott társadalmi körben. 

 
Meddig terjedjen a felelősség? 

A társadalmi hálózatok elmélete megmagyarázza, hogy a pletykák internetre 
helyezése miért változtatja meg azokat olyan drámaian. Az internet lehetővé 
teszi, hogy az információ gyorsabban átlépje a határokat, és sokkal 
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messzebbre terjedjen. De mikor szűnik meg a felelősség? Tegyük fel, hogy 
Jack magánjellegű részleteket tesz közzé Jill szerelmi életéről a blogján. 
Jack blogjának van egy 
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kis olvasóközönség. Marty, egy népszerű, több százezres olvasótáborral 
rendelkező blog blogger úgy gondolja, hogy a történet érdekes, és részleteket 
tesz közzé Jack bejegyzéséből. Ki a felelős - Jack, Marty vagy 
mindketten? 

Károkozásért csak Jack felel. Ő volt az, aki megsértette a gos- sip határt, 
és az információt az interneten terjesztette. Ha azonban az információ 
egyszer már felkerült az internetre, nem lenne praktikus és problematikus 
másokat felelősségre vonni azon a személyen kívül, aki eredetileg elhelyezte 
azt. A kibertérben meg kell húzni a határt; ha az információ egyszer már 
kikerült az internetre, az azt később megvitatók és terjesztők nem lehetnek 
felelősek. Más következtetés levonása komolyan megfagyasztaná a 
blogoszférában gyorsan kirobbanó szabad és élénk vitákat. 

Bár ennek a szabálynak megvannak a maga nehézségei, ez a 
legpraktikusabb megközelítés. Honnan tudja Marty, hogy hányan olvasták 
Jack blogját? Egy bizonyos ponton a felelősségnek meg kell szűnnie. Amikor az 
információ az interneten van, sokan szívesen hivatkoznak rá, beszélnek 
róla, lemásolják, újra közzéteszik, és így tovább. A pletykákat feltenni az 
In- ternetre olyan, mintha húst dobálnánk az aligátoroknak. Az emberek 
őrjöngve kapkodják fel. A felelősség elleni védelem nélkül az emberek 
komolyan megfagynának a blogolásban. Soha nem tudhatnák, hogy az 
interneten talált információról mikor lehet valóban biztonságosan blogolni. 
Ezért csak azt a személyt kellene kártérítési felelősséggel sújtani, aki a 
pletykát először közzéteszi. Az információt megismétlőket nem kellene 
kártérítési felelősséggel sújtani - de kérésre kötelezni kellene őket arra, 
hogy legalább a megkárosított személyek vezetéknevét távolítsák el. Ha a 
személyes információk elhallgatására irányuló ésszerű kérelmet elutasítják, 
az áldozatnak jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani a bloggerekkel és 
másokkal szemben, akik továbbra is közölnek olyan azonosítható 
információkat, amelyeket máshol találnak a neten. 

A túl sok titoktartás veszélye 

A személyiségi jogokkal - és általánosabban a magánélet védelmével - 
kapcsolatos egyik probléma, hogy akadályozzák a valós információk 
terjedését. Ha védjük a titoktartást, olyan információkat veszünk el, 
amelyek hasznosak lehetnek az emberek hírnevének megítélésében. Az 
egyik példában egy ápolót súlyos hibák elkövetése miatt kirúgott egy 
kórház. Az ápoló tárgyalt a kórházzal arról, hogy a kórház ne hozzon 
nyilvánosságra semmilyen információt a munkahelyi teljesítményéről. Az 
ápoló ezután egy másik kórházban jelentkezett állásra. Ez a kórház 
referenciát kért az ápoló korábbi munkahelyéről. Annak ellenére, hogy a 
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korábbi kórház titoktartást ígért, a másik kórház közölte az ápoló 
elbocsátásának okait. A bíróság a jogi megtámadást követően érvényesnek 
ítélte a megállapodást. 65 A korábbi kórház tévedett? Felelősséggel tartozik-e 
azért, mert őszinte értékelést adott ki a 
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nővér teljesítménye? Végül is a közérdeket szolgálta azáltal, hogy pontosan 
tájékoztatott egy rossz ápolóról, akinek a hibái kárt okozhattak vagy 
megölhették a jövőbeli betegeket. Helyes információkat szolgáltatott, 
amelyek hasznosak voltak az ápoló kvalitásainak értékelésében. A 
Confidentialitás lehetővé tette volna, hogy az ápoló elmeneküljön a múltja 
elől. Engedélyeznie kell-e a törvénynek az ilyen fontos információk 
visszatartását? 

Ez az eset rávilágít a titoktartás árára - néha az igazság korlátozása kárt 
okozhat másoknak. Léteznek kemény esetek, de az interneten található 
információk többsége nem éri el ezt a szintet. A törvény még bizonyos 
nehéz esetekben is védi a titoktartást, mert nagyobb értéket képvisel az 
emberek közötti bizalom biztosítása és az őszinte beszélgetések 
ösztönzése. 

 

CONTROL 
 

Dr. Laura Schlessinger egy népszerű országos rádióhívásos műsor 
házigazdája volt. Konzervatív nézeteket vallott, szigorúan képviselte erkölcsi 
ítéleteit a szexről, a házasságról, a szülői szerepvállalásról és az 
abortuszról. Egyszer kijelentette, hogy a legjobb anyák azok, akik otthon 
maradnak, hogy a melegség "biológiai hiba", és hogy a házasságon kívül 
szexelő nők "gyakorlatilag fizetetlen kurvákként mutatják be magukat".66 Dr. 
Laura, ahogy gyakran nevezték, számos könyvet publikált, köztük a Tíz ostoba 
dolog, amivel a nők elrontják az életüket, A férjek megfelelő gondozása és etetése 
és a Hogyan tehetted ezt?! The Abdication of Character, Courage, and 
Conscience, többek között. 

1998-ban egy Club Love nevű weboldalon körülbelül tizenkét meztelen 
fotót tettek közzé Schlessingerről, amelyek körülbelül húsz évvel korábban 
készültek, amikor még húszéves volt. A honlapot az Internet Entertainment 
Group üzemeltette, ugyanaz a pornócég, amelyik megpróbált terjeszteni 
egy videót, amelyen Pamela Anderson és Brett Michaels szexeltek. 67 A 
képeket Bill Ballance készítette, aki 1974-ben bemutatta Schlessingert a 
rádiózásnak. Ballance rövid viszonyt kezdett Schlessingerrel, miután az elvált 
az első férjétől, akitől később elvált. A fotókat évekig rejtegette, majd 
hirtelen úgy döntött, hogy eladja őket az Internet Entertainment 
Groupnak. 

Az egyik fotón Schlessinger egy spreadeagle pózban látható. A weboldal 
lehetővé tette, hogy az emberek rákattintsanak Schlessinger anatómiájának 
bármelyik részére, és közelebbi megtekintés céljából felnagyítsák azt. Az 
Internet Entertainment Group a fotókat "The Dirty Dozen"-nek nevezte el.68 
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Nem sokkal a fotók nyilvánosságra hozatala után több mint hetven másik 
weboldal tette közzé másolatait. 69 

Dr. Laura kétségbeesett volt. Erős szavakat intézett Ballance-hez: "Rejtélyes 
vagyok... 
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Nem értette, hogy 23 évvel később ez a 80 éves férfi miért tesz ilyen 
erkölcsileg elítélendő dolgot. "70 Azonnal beperelte és ideiglenes végzést 
kapott az Internet Entertainment Group ellen, hogy ne tegye közzé a 
fotókat. Röviddel később azonban a bíró a szólásszabadságra hivatkozva 
feloldotta a végzést. Mielőtt az ügy tovább ment volna, Dr. Laura ejtette 
az ügyet. 

Nem Dr. Laura volt az egyetlen, aki feldúlt volt. Az Internet 
Entertainment Group is felhördült - a többi weboldal ellen, amelyek 
állítása szerint az ő fotóit másolták. Egy fénykép szerzői joga eredetileg 
azt a személyt illeti meg, aki a fényképet készíti, nem pedig azt, akinek a 
fotója készült. Amikor Ballance eladta a fotókat, az Internet Entertainment 
Group megszerezte a szerzői jogokat. Seth Warshavsky, az Internet 
Entertainment Group vezetője elmondta: "Lezártuk ezeket az oldalakat. A 
fotók szerzői joga a miénk, és szándékunkban áll megvédeni ezt a szerzői 
jogot. Ha bárki, beleértve magát Dr. Laurát is, megpróbálja kinyomtatni 
ezeket a képeket, akkor leállítjuk őket. "71 Így van - az Internet 
Entertainment Group szerzői joga még azt is lehetővé teszi, hogy 
ellenőrizze, hogyan használja fel maga Dr. Laura a fotókat. 

Bár egyesek talán örülnének a családi értékek kemény bajnokának, az 
Internet Entertainment Group a fotókhoz Bal- lance titoktartási 
kötelezettségének megszegésével jutott hozzá. Elég egyértelműnek tűnik, 
hogy Schlessinger azt hitte, hogy a fotókat Ballance-nek bizalmasan kell 
megőriznie, és nem adhatja el profitért. A szerzői jog az Internet 
Entertainment Group számára erőteljes jogi védelmet biztosít a fényképek 
felhasználásának ellenőrzésére. A törvény sokkal kevesebb kontrollt 
biztosít Schlessinger számára. Így kellene lennie a törvénynek? 

Az információ ellenőrzésének rendszere 

A magánélet bináris szemléletével az a probléma, hogy ez egy mindent 
vagy semmit felvetés. Gyakran nem akarunk abszolút titoktartást. Ehelyett 
inkább azt szeretnénk ellenőrizni, hogy az információinkat hogyan használják 
fel, kinek adják ki, és hogyan terjednek el. Korlátozni akarjuk az 
információáramlást, nem pedig teljesen leállítani. Ráadásul különböző 
embereknek különböző jogaik vannak arra, hogy másokról információkat 
tudjanak meg. Lehet, hogy egy személy HIV-pozitív státuszát el akarjuk 
titkolni a munkáltatója elől, de mi a helyzet az illető házastársával? Vagy 
azokkal az emberekkel, akikkel az illető nem védett szexuális kapcsolatot 
létesített? Bizonyos esetekben a törvény kimondhatja, hogy egyes 
embereknek joga van tudni az információkat, másoknak viszont nem. 

De vajon tényleg megvalósítható-e az információ feletti ellenőrzés? Ha 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

másoknak kiadjuk az információt, nem túl diffikult a törvény ahhoz, hogy 
még mindig ellenőrizni tudjuk azt? Lehet, hogy a jog a gyakorlati 
nehézségek miatt tartózkodik az ellenőrzés biztosításától. Az in- formáció 
gyorsan terjed, néha úgy, mint egy vírus, és nem könnyű megtartani. Más 
összefüggésekben azonban a jog kialakított egy robusztus ellenőrzési 
rendszert. 
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trolling információk. A szerzői jog például erős ellenőrzési jogokat ismer 
el, még akkor is, ha az információ nyilvános. A szerzői jogi törvény védi "a 
szerzői alkotások bármely kézzelfogható kifejezőeszközön rögzített 
eredeti műveit".72 A szerzői jogi törvény a művek széles körét védi: többek 
között filmeket, könyveket, zenét, szoftvereket, művészeti alkotásokat és 
fényképeket. A szerzői jogi védelem megszerzéséhez nem kell zárt ajtók 
mögé zárni a művet. A szerzői joggal védett anyagokat állandóan a nyilvánosság elé 
tárom. Ön olvassa ezt a könyvet, amely szerzői jogvédelem alatt áll. Azzal, 
hogy a könyvet kiteszem önnek, nem szűnik meg a védelem. Nem teheti azt a 
könyvemmel, amit csak akar, például nem fénymásolhatja le a könyvemet 
borítótól borítóig, és nem kezdheti el árulni a csempészett példányokat New 
York utcáin. De néhány dolgot megtehetsz vele. Lemásolhatod a saját 
használatodra. Kölcsönadhatod a könyvet másoknak. Idézhetsz belőle. A 
szerzői jogi rendszer az információ felhasználására összpontosít - bizonyos 
felhasználásokat engedélyez, másokat pedig tilt. És mindezt attól függetlenül 
teszi, hogy az információ nyilvánosságra került-e már. 

A szerzői jog ráadásul akkor is védelmet nyújt, ha a mű könnyen 
másolható. Nekem nem kell lépéseket tennem a munkám védelme érdekében. 
Még akkor sem engedi meg a törvény, ha könnyen másolatot készíthet és 
eladhatja azt. Sőt, a törvény még felelősséget is keletkeztet, ha mások 
elősegítik a szerzői jogi védelmem megsértését. Ha Ön megsérti a szerzői 
jogaimat, a törvény hathatós jogorvoslati lehetőségeket biztosít számomra. 
Bírósági végzéssel megtilthatom Önnek, hogy továbbra is jogtalanul használja 
az anyagomat. Beperelhetem kártérítésért. Bizonyos körülmények között 
büntetőjogi szankciókat is kiszabhatnak önre. 

A szerzői jog és a magánélet védelme egyaránt az információ 
ellenőrzésének módja. Ahogy Jonathan Zittrain jogászprofesszor 
megjegyzi, "mély kapcsolat van azok között, akik a szellemi tulajdont és 
azok között, akik a magánéletet akarják védeni".73 Lawrence Lessig jogtudós 
megjegyzi: "Ahogy a magánéletért aggódó egyén ellenőrizni akarja, hogy ki 
és mikor férhet hozzá mihez, úgy a szerzői jogtulajdonos is ellenőrizni akarja, 
hogy ki és mikor férhet hozzá mihez".74 A magánéletről szóló vitákban 
azonban úgy tűnik, hogy az ellenőrzés sokkal kevésbé elismert. Az 
ellenőrzést a magánélet védelmével kapcsolatos kontextusban túlzónak 
vagy lehetetlennek tartják. A szerzői jog ennek ellenkezőjét bizonyítja. 
Kiderül, hogy a jog hajlandó és képes az információ ellenőrzésére. 

Természetesen a szerzői jog nem mindig hatékony az információk 
ellenőrzés alatt tartásában. Az emberek rendszeresen megsértik a szerzői 
jogokat, és ahogy Zittrain megjegyzi, nehéz ellenőrizni a szellemi tulajdont, 
ha az ilyen könnyen másolható és továbbadható. 75 E korlátok ellenére 
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azonban a szerzői jognak még mindig jelentős hatása van az információ 
terjesztésének és felhasználásának módjára. 

A szerzői jogra nem a magánélet szabályozásának eszközeként hivatkozom, 
hanem csupán azért, hogy 
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bizonyítják, hogy a jog képes és képes is biztosítani az információk feletti 
erőteljes ellenőrzési rendszert. Ami a magánélet védelmét illeti, a jognak jobb 
módszerekre van szüksége ahhoz, hogy az emberek gyakorolhassák a 
személyes adataik feletti ellenőrzést. Az ilyen ellenőrzés néhány dimenzióját 
már tárgyaltam - a magánélet nagyobb mértékű elismerése a nyilvánosság 
előtt és az emberek információinak bizalmasan tartására irányuló 
kötelességek. A kulcskérdés természetesen az, hogy mekkora az ellenőrzés. A 
személyes információk feletti túl sok ellenőrzés ugyanolyan rossz lehet, mint 
a túl kevés. 

A szerzői jogban a szabadság és az ellenőrzés egyensúlya jelentős viták 
és viták tárgyát képezi. Több tudós, köztük Lessig is, bírálta a szerzői jogi 
törvényt, amiért az túl sok ellenőrzést biztosít. 76 A szerzői jogi védelem 
például megakadályozhat abban, hogy olyan műveket hozzak létre, amelyek 
mások műveinek részeit használják fel. Például létrehozhatnám a saját Star 
Wars-könyveimet és -filmjeimet, felhasználva a George Lucas által 
megalkotott karaktereket, például Darth Vadert és Luke Skywalkert. A 
szerzői jogi törvény tiltja, hogy ezt Lucas engedélye nélkül megtehessem. A 
szerzői jog védelme olyan erős, hogy még a véleménynyilvánítás 
szabadságához fűződő első alkotmánymódosítási jog is megadja magát előtte. 
77 A szerzői jog buzgó védelme az információ feletti ellenőrzés érdekében 
gátolhatja a kreativitást és a szólásszabadságot. A magánélet védelmével 
összefüggésben a jognak nem kell olyan szintű ellenőrzést elősegítenie, 
mint amilyet a szerzői jog biztosít. A lényeg az, hogy a jog képes 
rendszert biztosítani az információ ellenőrzésére - még akkor is, ha az 
információt nem rejtik el a nyilvánosság elől. 

A kisajátítási kártérítés felújítása 

A szerzői joghoz legközelebb álló adatvédelmi jog a kisajátítási jogsérelem. 
Ez a deliktum, amint azt korábban leírtuk, megakadályozza, hogy valaki más 
nevét vagy képmását pénzügyi haszonszerzés céljából használják fel. 78 
Sajnos a deliktum úgy alakult ki, hogy gyakran hatástalan a magánéletet 
napjainkban fenyegető veszélyekkel szembeni védelemben. Bár a 
kártérítési jog eredeti indoka a magánélet védelme volt, a kártérítési jog sok 
esetben egyfajta tulajdonjoggá alakult át. Számos sikeres ügy olyan 
hírességekkel kapcsolatos, akiknek a személyazonosságát a beleegyezésük 
nélkül használták fel bizonyos termékek reklámozására. Jonathan Kahn 
szerint "úgy tűnik, hogy a kisajátítási igényeknek a személyiség olyan 
megfoghatatlan, nem mérhető tulajdonságaival való korai összekapcsolása, 
mint a méltóság és a személyiség integritása, elveszett, vagy legalábbis 
helytelenül, ahogy az identitás jogi státuszának tulajdonon alapuló felfogása 
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előtérbe került. "79 Egy korai, 1905-ös eset - az első állami bíróság, amely 
elismerte a kártérítést - a kártérítést a személy szabadságának védelmeként 
magyarázta: "Egy személy testét nem lehet a beleegyezése nélkül bármikor és 
bárhol kiállítani. A személy joga, hogy kiállítsa magát... 
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a nyilvánosság számára minden megfelelő időben, minden megfelelő helyen 
és minden megfelelő módon a személyes szabadságjogok közé tartozik. Az a 
jog, hogy a nyilvánosság tekintete elől olyan időpontokban, amikor egy 
személy figyelmet lát, amikor a nyilvánosságban való jelenlétét semmilyen 
törvényi szabály nem követeli meg, szintén a személyes szabadságjogok 
közé tartozik. "80 A bíróság kijelentette, hogy egy személy 
személyazonosságának akarata ellenére történő felhasználása a 
szabadságának elkobzásával rokon, ami őt ideiglenesen "más irányítása alá 
helyezi", aminek következtében "többé nem szabad, és valójában 
rabszolga".81 A bíróság szerint a személyazonosságának felhasználása a 
személy szabadságának elkobzásával rokon, ami azt eredményezi, hogy 
"többé nem szabad, és valójában rabszolga". 

De a kártérítésnek ez a jelentése az évek során fokozatosan elveszett. 1960-
ra a neves deliktológus, William Prosser kifejtette, hogy az eltulajdonítási 
deliktum által újra-öltöztetett sérelem "nem annyira mentális, mint inkább 
tulajdonjogi".82 Így az eltulajdonítás korábban elsősorban az emberek 
méltóságának védelmére összpontosított, most viszont az identitás profit-
értéke áll a középpontban. Az információt azonban nem csupán profitálni 
akarjuk, hanem ellenőrizni is. 

Az eltulajdonítási jogsérelem gyakran azokra az esetekre korlátozódik, 
amikor egy személy személyazonosságát kereskedelmi haszonszerzés 
céljából használják ki. A jogellenes károkozás nem alkalmazható, amikor 
az emberek nevét vagy képmását hírekben, művészetben, irodalomban stb. 
használják fel. Ahogy egy bíróság megjegyezte, a kártérítési jog nem 
vonatkozik "tényszerű, oktatási és történelmi adatokra, vagy akár az emberi 
tevékenység érdekes szakaszaira vonatkozó szórakoztatásra és 
szórakozásra".83 Az eltulajdonítási jogsérelem tehát véd az ellen, hogy az 
Ön nevét vagy képét felhasználjam termékeim reklámozására, de 
megengedi, hogy felhasználjam az Ön nevét és képét, amikor Önről írok. 
Megírhatom például az Ön jogosulatlan életrajzát, és Ön nem perelhet be 
kisajátításért. 84 Használhatom a képét egy önről szóló hírben. Ez a korlátozás 
meglehetősen nagy korlátozás. Az eltulajdonítási jogsérelem ritkán 
vonatkozna az emberek magánéletének az interneten történő 
megvitatására vagy fotóik közzétételére. 

A kisajátítási jogellenes cselekményt ki lehetne terjeszteni a személyre 
vonatkozó információk problémás felhasználásának szélesebb körére, de egy 
ilyen kiterjesztésnek foglalkoznia kellene néhány diffikult kérdéssel. 
Mekkora kontrollt akarunk adni az embereknek a képeik felett? Egy olyan 
megközelítés, amely összhangban van a nyilvánosságra hozatali kártérítési 
kötelezettség hírértékének vizsgálatával, azt tanácsolná, hogy a kisajátítási 
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kártérítési kötelezettség akkor is alkalmazható legyen, ha az emberek 
fényképeit olyan módon használják fel, amely nem közérdekű. 

 

A MAGÁNÉLET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGFELELNEK A 
FELADATNAK? 

 

Ebben a fejezetben azt javasoltam, hogy az amerikai adatvédelmi jog 
árnyaltabban értelmezze a magánélet védelmét. Az adatvédelmi jognak el 
kellene ismernie a magánéletet a nyilvánosságban; és jobban kellene védenie 
a titoktartást. Általánosabban fogalmazva, a jognak al- 
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az egyének nagyobb ellenőrzést gyakorolhatnak személyes adataik felett, 
még akkor is, ha azok már nyilvánosságra kerültek vagy más személyek 
számára hozzáférhetővé váltak. 

De vajon az én javaslataim túl radikálisak-e a mi törvényeinkhez képest? 
Végül is a jog meglehetősen konzervatívan fejlődik. Csokornyakkendőt visel, 
és nem szereti a változásokat. Mindazonáltal a jog apránként fejlődik. Az 
ebben a fejezetben tárgyalt fogalmak - a nyilvános magánélet, a titoktartás 
és az ellenőrzés - már jelen vannak az amerikai jogban, csakúgy, mint sok 
más ország jogában. A jog kezdi elismerni a magánélet védelmét a nyilvános 
helyeken. A titoktartási kötelezettség megsértéséért való kártérítési jog 
számos országban létezik - Angliában, Ausztráliában, Új-Zélandon, 
Kanadában és más országokban. 85 Amerikában is létezik a kártérítési jog, 
de még nem bontakozott ki teljes mértékben. A jog pedig más 
kontextusokban - talán túlságosan is - meglehetősen erőteljesen ismeri el 
az információ feletti ellenőrzés fogalmát a szerzői joggal összefüggésben. 
Így bőven van jogi precedens arra, hogy az adatvédelmi jog a magánélet 
árnyaltabb értelmezését ismerje el. A mag minden bizonnyal létezik; a kérdés 
az, hogy hagyjuk-e, hogy a magánélet védelmére vonatkozó jog növekedjen, 
hogy megfeleljen az új kihívásoknak, amelyekkel szembe kell néznünk. 
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8. fejezet Következtetés: 

A hírnév jövője 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit hoz a jövő a hírnevünk számára? Ebben a könyvben azt 
vizsgáltam, hogy a személyes információk nyilvánosságra kerülése 
milyen módon alakítja a hírnevünket. Szeretünk egymásról 
beszélni, és az általunk terjesztett információk mélyreható 
következményekkel járnak az emberek megítélésére. Sok esetben 
egy másik személy személyes adatainak felfedése előnyös lehet a 
társadalom számára. Lehetővé teszi a közösségek számára a normák 
érvényesítését. Mások életéről ad felvilágosítást. Lehetővé teszi 
számunkra, hogy jobban megítéljük mások hírnevét. De problémásak 
is lehetnek. A pletyka igazságtalanul beszennyezheti egy személy 
hírnevét; gyakran féligazságok és teljes mesék halmazaként létezik. 
A hamis pletykák pusztítást végezhetnek a hírnévben. A 
megszégyenítés pedig kicsúszhat a kezünkből. A hírnevünk felett 
csak korlátozott mértékben rendelkezünk, de ez a kontroll sokat 
számíthat. Ha elrejtjük a magánéletünkre és a társadalmi tabuk 
megsértésére vonatkozó információkat, és megakadályozzuk, hogy 
rólunk szóló káros tévhitek keringenek, kevésbé lehetünk kitéve a 
félreértéseknek, a téves megítélésnek vagy az igazságtalan 
elítélésnek. 

A problémák fokozódnak, amikor bárki messzire és széles 
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állandó nyilvántartásokká válnak, amelyek könnyen megtalálhatók egy 
online keresés során. Az emberek egyre gyakrabban pletykálnak és 

gyaláznak meg másokat az interneten, és saját ízléstelen titkaikat is felfedik. 
És egyre többen gugliznak egymásra, beleértve a munkáltatókat is, akik az 

online talált információkat felhasználják a felvételi döntésekhez. A magánélet 
és a szólásszabadság összecsapásának vagyunk tanúi, két olyan fontos 

érték közötti konfliktusnak, amely alapvető fontosságú az autonómiánk, 
az önfejlesztésünk, a szabadságunk és a demokrácia szempontjából. Valamit 
tennünk kell a probléma megoldása érdekében, de ha túlságosan egyik vagy 

másik irányba tévedünk, a helyzet sokkal rosszabbá válhat. Ebben a 
könyvben megpróbáltam keretet adni arra, hogy miként alakíthatjuk át a jogot, 

hogy hasznos eszközzé tegyük a magánélet és a szólásszabadság 
egyensúlyának megteremtésében. Olyan kényes kompromisszumokat 

javasoltam, amelyek a 
Mindkét oldalról szerény áldozatokat hoznak. 

 
 

MIT TEHET A JOG, ÉS MIT NEM TEHET MEG 
 

A történelem során a legtöbb társadalomban a pletykák és szóbeszédek 
elleni védekezéshez a legtöbb ember megtalálta a módját, hogy megvédje a 
hírnevét. A verekedésektől a párbajokon át a törvényekig jutottunk el. A 
tizenkilencedik században, az új technológiáknak a magánéletet fenyegető új 
veszélyeire reagálva Samuel Warren és Louis Brandeis javaslatot tettek arra, 
hogy a jog hogyan segíthetne a védelem biztosításában. Az ő 
megközelítésük, amely lehetővé tette, hogy az emberek bepereljenek 
másokat a magánélet megsértéséért, egy szerény középutas megközelítés 
volt, amely szerintem ma is alkalmaznunk kellene. 

Az alternatívák kivitelezhetetlenek vagy élvezhetetlenek. A 
libertariánus megközelítés kihagyná a törvényt a dologból, de egy ilyen 
megközelítés kevéssé segítené a probléma megoldását. A magánéletet 
fenyegető veszély, amelyet a személyes adatok egyre szélesebb körű 
online terjedése jelent, túl jelentős ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk. 
Egy olyan autoriter megközelítés, amely az internetes véleménynyilvánítás 
közvetlen korlátozásával járna, túlságosan ellenző és a szólásszabadságot 
korlátozó lenne. A perek egy középutas megoldást jelentenek, amely 
messze nem törvénytelen, de mégis a legjobb a tökéletlen választási 
lehetőségek közül. 

Ahhoz azonban, hogy ez a megközelítés hatékonyan működjön, a hatályos 
jogszabályokon javítani kell. Az előző néhány fejezetben felvázolt keretben a 
jognak ösztönöznie kell a magánélet védelmével kapcsolatos viták nem 
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hivatalos megoldási kísérleteit. Ehhez a jognak hiteles fenyegetésként kell 
működnie, ugyanakkor a peres eljárásoknak csak a legvégső eszköznek 
kell lenniük, olyan intézkedésnek, amely csak kirívó esetekben nyújt 
jogorvoslatot, vagy amikor a viták rendezésének informális módjai nem 
léteznek, vagy kudarcot vallottak. 

Ki kell terjesztenünk a magánélet védelmének törvényi elismerését, hogy 
az több helyzetre terjedjen ki. Fel kell hagynunk a magánélet bináris 
felfogásával, amely azon az archaikus elképzelésen alapul, hogy ha valaki a 
nyilvánosság előtt van, akkor nem tarthat igényt a magánéletre. Ehelyett, 
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fel kell ismernünk, hogy a magánélethez hozzátartozik a hozzáférhetőség, a 
titoktartás és az ellenőrzés. Gyakran sokak számára tárjuk fel az 
információkat, de ennek ellenére elvárjuk, hogy azok csak bizonyos fokú 
hozzáférhetőséggel rendelkezzenek. A jognak fokozottabban el kell ismernie 
a titoktartási kötelezettségeket is. Amikor információkat osztunk meg 
barátokkal, családtagokkal, sőt, akár idegenekkel is, gyakran 
hallgatólagosan elvárjuk, hogy az információkat tartsák meg maguknak. A 
jognak védenie és erősítenie kell ezeket az elvárásokat. Tágabb értelemben 
a jognak nagyobb ellenőrzést kellene biztosítania az emberek számára 
személyes adataik felett. A jog túl gyakran ragaszkodik a magánéletről 
alkotott korlátozó elképzelésekhez, amelyek lehetetlenné teszik a mai 
problémák kezelését. Például a magánélet megsértésének áldozatainak 
további sérelmet kell elszenvedniük, amikor jogorvoslatért folyamodnak, 
amikor nevük a nyilvánosságra kerül; ez aláássa a jogorvoslathoz való 
jogukat. Az emberek számára lehetővé kell tenni, hogy nevüket a magánélet 
védelmével kapcsolatos ügyekben bizalmasan kezeljék. A magánélet jogi 
értelmezésének aktualizálása és bővítése enyhíteni fogja a jog jelenlegi 
hátrányait a magánélet védelmével kapcsolatos kérdések kezelésében. 

Az egyenlet másik része a szólásszabadság és a magánélethez való jog 
összeegyeztetése. A szólásszabadság nem abszolút, és a magánélet 
ugyanazokat a célokat szolgálhatja, mint a szólásszabadság. Sok esetben a 
magánéletet és a szólásszabadságot is megvédhetjük azzal, hogy lehetővé 
tesszük az emberek számára, hogy névtelenül mondják el történeteiket. És 
egy blogger, aki tudomást szerez egy, az oldalán található, rágalmazó vagy a 
személyiségi jogokat sértő kijelentésről, köteles azt eltávolítani. Sajnos a 
törvény jelenleg a blogjukon tett megjegyzésekért az embereket büntetik, 
még akkor is, ha tudnak az információ káros voltáról, és figyelmen kívül 
hagyják a kéréseket, hogy tegyenek ellene valamit. 

Ezért a jognak bővítenie kell a magánélethez fűződő érdekek elismerését, 
és óvatosabb egyensúlyt kell teremtenie a magánélet és a szólásszabadság 

között, amely nem ad indokolatlan előnyt a szólásszabadságnak. Ezekkel a 
változtatásokkal a jog arra szolgálhat, hogy az emberek jobban tudatában 

legyenek beszédük következményeinek, és arra kényszerítheti az 
embereket, hogy a rágalmazással és a magánélet megsértésével kapcsolatos 

vitákat informálisan rendezzék. A törvény hatókörének korlátjainak 
újrafogalmazása - például a magánélet védelmének kiterjesztése, és a 

szólásszabadság nevében a túlságosan széles körű immunitások 
visszaszorítása - szükséges ahhoz, hogy a törvény elérje ezt a célt. E lépések 
megtételét azonban a törvény által okozott aggasztó költségek némelyikének 

korlátozásával kell kísérnie. A jog sok egymásra épülő részből áll, és az 
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egyik rész megbütykölése egy másik részt is kizökkenthet a sorból. Mivel 
a perek költségesek lehetnek és visszatartják a szólásszabadságot, 

ellensúlyoznunk kell a törvény hatókörének bármilyen kiterjesztését. A 
felpereseknek először az információ terjesztőivel kell keresniük az 

információs megoldásokat. Egy ügy csak akkor mehetne perre, ha a beszélő 
nem tesz ésszerű lépéseket a kár vagy a 
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ha a kár helyrehozhatatlan. Talán még azt is meg kellene követelni a 
felektől, hogy a bírósághoz fordulás előtt alternatív vitarendezést keressenek. 
A közvetítés és a választottbíráskodás olcsóbb módja lehet annak, hogy 
megállapítsák egy személy panaszának megalapozottságát és azt, hogy a 
felszólalónak milyen intézkedéseket kell hoznia a helyzet orvoslására, ha van 
ilyen. 

A probléma megoldására tett javaslataim elsősorban nem pénzbeli 
eszközökkel orvosolják a problémát. Sok esetben az emberek elsősorban 
bosszúból és a káros információk terjesztésének megakadályozása 
érdekében perelnek. A pénzkár gyakran nem elsődleges cél. A nyomtatott 
sajtóval ellentétben az internet erénye, hogy az online tartalom könnyen 
szerkeszthető, és a nevek eltávolíthatók. Amint arról korábban már volt szó, 
bizonyos esetekben elég, ha egy személy nevét kiszerkesztik a történetből. 1 
Más esetekben az információ már túl messzire terjedt ahhoz, hogy az 
internetről való törlésnek hihető módja legyen. Ahol lehetséges, a jog arra 
ösztönözheti az embereket, hogy egymás között oldják meg a problémáikat, 
ami gyakran gyors és olcsó eredményt hoz. Néhány esetben a pénzbeli 
kártérítés még mindig megfelelő lehet, de a helyzetek nagy részében a 
pénzügyi kártérítésre való törekvés nem lesz sem praktikus, sem hatékony. 

A magánélet online védelmének javítása érdekében egyéb lépések is 
tehetők. A weboldalak készítőit arra kell ösztönözni, hogy építsenek be 
vitarendezési mechanizmusokat, és alakítsanak ki értelmes módokat arra, 
hogy az emberek megvédhessék magánéletüket. Például a közösségi oldalak 
megkövetelhetnék, hogy az emberek a tagság egyik feltételeként ígéretet 
tegyenek a titoktartásra. A weboldalakon a felhasználók elfogadhatnák a 
mások információinak tiszteletben tartására vonatkozó alapvető szabályokat. 
Más szóval, az embereknek választási lehetőséget kell adni, hogy miként 
szabályozzák személyes információik terjesztését, és azoknak, akik az emberek 
profiljait olvassák, tisztában kell lenniük ezekkel a preferenciákkal (és 
kötelezniük kell magukat ezekre). Ha az emberek erőfeszítéseket tesznek 
annak érdekében, hogy az információkat egy adott területen vagy hálózaton 
belül tartsák, a jognak törekednie kell arra, hogy ezeket az erőfeszítéseket 
megvédje. 

Egy másik ígéretes fejlemény a ReputationDe- fender nevű szolgáltatás, 
amely segít az embereknek abban, hogy megtalálják és eltávolítsák a 
róluk szóló káros információkat az interneten. A cég honlapja szerint: 

Mi megtaláljuk az Önről vagy szeretteiről szóló nemkívánatos online tartalmakat, 
még akkor is, ha azok olyan weboldalakon vannak elrejtve, amelyeket a 
szokásos online keresőprogramokkal nem könnyű megvizsgálni. És ha Ön ezt 
kéri tőlünk, éjjel-nappal azon dolgozunk, hogy a nemkívánatos tartalmakat 
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eltávolítsuk vagy kijavítsuk.2 

Az ilyen szolgáltatások segíthetnek abban, hogy a probléma megoldásának 
informális módjait hatékonyabbá és hatékonyabbá tegyék. 

A közösségi oldalakon az emberek információkat osztanak meg a 
hálózatukkal. 
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barátok. A felhasználók bizonyos hálózatokon belül (iskolájuk, barátaik stb.) 
elérhetővé tehetik a profile-jeiket, de általánosságban nem minden 
felhasználó számára. A törvény megvédheti a felhasználó azon képességét, 
hogy az információkat a közösségi hálózatán belül tartsa, és 
megakadályozhatja, hogy mások elárulják a bizalmat és felfedjék ezeket az 
információkat a hálózaton kívüliek számára. A törvény például 
megakadályozhatja, hogy egy leendő munkáltató hívatlanul próbáljon 
hozzáférni egy pályázó profiljához. 

Megfelelő fejlesztésekkel a jog segíthet jelentős előrelépést elérni 
azáltal, hogy ösztönzi a jogviták megoldásának módjait az online pletykák, 
pletykák terjesztése és megszégyenítés terén. Elérhetünk egy ésszerű 
egyensúlyt a magánélet és a szólásszabadság között. A feladat bonyolult, 
mivel jogi reformok és a törvények jelentős finomhangolásának 
kombinációjára van szükség. De az általam ebben a könyvben javasolt 
keretrendszerrel a jog hatékony szerepet játszhat. 

A jog határai 

Természetesen a jognak van egy határa, ameddig a törvény határt szab. A 
törvény egy olyan eszköz, amely finom hangokra képes, de nem egészen 
hegedű. A megoldás egy része attól függ, hogyan alakulnak a magánéletre 
vonatkozó társadalmi normák. A jog feladata, hogy a háttérben 
meghúzódjon, és biztosítsa, hogy az emberek tudják, hogy tiszteletben 
kell tartaniuk a titoktartást vagy a magánéletet, még a nyilvánosság előtt 
is. Az előtérben azonban a normák nagymértékben meghatározzák, hogy a 
magánéletet hogyan kell védeni a szép új online világban. Egy lenyűgöző 
tanulmányban Robert Ellickson jogászprofesszor elment Shasta megyébe, 
egy kaliforniai vidéki területre, hogy tanulmányozza a farmerek 
viselkedését. Felfedezte, hogy sok vita a kóbor szarvasmarhák miatt alakult 
ki, és bár léteztek törvények a probléma kezelésére, a farmerek saját normákat 
fogadtak el a probléma kezelésére. Ellickson például megjegyezte: "Azok a 
farmerek, akiket [az elkóborolt szarvasmarhák] jogsértések érnek, 
gyakorlatilag soha nem nyújtanak be követeléseket mások 
biztosítótársaságaival szemben. A legtöbb Shasta megyei farmert biztosító 
társaság egyik kárbecslője azt állította, hogy húsz évnyi kárbecslés során 
egyetlen olyan esetre sem emlékszik, amikor egy farmer kártérítési igényt 
nyújtott volna be birtokháborítás miatt". Egy farmer gyakran vigyázott egy 
másik farmer teheneire, amelyek az ő földjére tévedtek, amíg a szomszéd 
el nem szedte őket. Ez idő alatt a farmer etette és tartotta a tehenet. Bár a 
törvény lehetővé tette a farmerek számára, hogy megtérítsék az elkóborolt 
tehén gondozásának költségeit, a farmerek soha nem tették ezt meg. Az volt 
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a szokás, hogy a szomszéd tehenéről gondoskodni kell, ha az a saját földjére 
tévedt. Ellickson szerint: "Az emberek saját szabályaikkal kiegészíthetik 
az állami szabályokat, sőt felül is bírálhatják azokat. "3 A farmerek 
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jól kiépített normarendszerrel rendelkeztek, és nem kellett a törvényhez 
folyamodniuk. 

Mi köze van a farmereknek és a marhavitáknak az internethez? Ellick- 
son tanulmánya egy általánosabb felismerést illusztrál a jogról és a 
normákról. A jog a normákhoz képest jelentéktelen eszköz. Ahogy Tracey 
Meares jogászprofesszor megjegyzi: "A társadalmi normák jobb és 
hatékonyabb korlátok a viselkedésre, mint amilyenek a jog valaha is 
lehetnének. "4 Bár a jog nem tudja kiszorítani a normákat, néha segíthet azok 
alakításában. A farmerek esetében a jog volt az, amihez folyamodhattak, ha 
elégedetlenek voltak a normákkal. De a normák működtek, és a törvényre 
ritkán volt szükség. 

Blogoszféra normák vs. Mainstream média 

normák 

Jelenleg a bloggerek sokkal kevésbé visszafogottak abban, hogy miről 
írnak, mint a mainstream média. A mainstream média etikai irányelveket 
(bár lazábbakat) állított fel az emberek magánéletének védelme érdekében, de 
a blo- goszféra normái még gyerekcipőben járnak. A tizenkilencedik 
században a média gyakran foglalkozott politikusok szexbotrányaival, de 
a huszadik század első felében a riporterek és szerkesztők sokkal 
visszafogottabbá váltak. 5 Ahogy John Summers történész megjegyzi: "A 
pártonkívüli riválisok és a "Paul Pry" zsurnaliszták továbbra is szeretetlenül 
pletykáltak [Grover] Cleveland elnökről, de mindketten elfordították 
tekintetüket utódjáról, Benjamin Harrisonsról, akinek erkölcsi méltóságát 
nem érték jelentős támadások. A távolságtartó William McKin- ley szintén 
pletykamentes kormányzást élvezett. William Howard Taft és Woodrow 
Wilson is megmenekült attól a kellemetlenségtől, hogy a nyilvánosság elé 
álljanak szexuális hóbortjaikról. "6 

Az újságírók etikai kódexei a huszadik század elején alakultak ki. Ezek a 
kódexek azt szorgalmazták, hogy a közszereplők magánéletéről szóló 
pletykák ne kerüljenek címlapra, hogy a jó hírnevet ne "rombolják le 
könnyelműen", hogy a személy hírnevét ért támadásokat ne tegyék közzé, 
mielőtt az illetőnek lehetősége lenne a meghallgatásra, és hogy "egy újság ne 
avatkozzon be magánjogokba vagy magánérzésekbe anélkül, hogy a 
közjognak a közkíváncsiságtól megkülönböztetett biztos garanciája 
lenne."7 John F. Kennedy elnök nagymértékben profitált abból, hogy a média 
nem szívesen számolt be az emberek magánéletéről, mivel a média 
elkerülte a számos szexuális infidilitásáról szóló riportokat. 8 

Mára ez a norma megváltozott, amint azt a Clinton elnök ügyeiről szóló 
intenzív tudósítások is nyomatékosan bizonyították. Bár a média szívesen 
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politikusok gyermekeivel. Clinton elnök aktívan dolgozott azon, hogy 
lányát, Chelsea-t távol tartsa a médiától, és a média általában együttműködött 
vele. 9 Amikor Chelsea a Stanford Egyetemre járt, a Stanford Daily 
szerkesztői még azt is elhatározták, hogy a lap bármelyik munkatársát, aki 
Chelsea-ről információt hoz nyilvánosságra, fizetni fogják. 10 A sajtó Bush 
elnök lányai esetében is visszafogottságot tanúsított, és amikor az egyik 
lányt letartóztatták fiatalkorúak alkoholfogyasztása miatt, a média mélyen 
megosztott volt abban, hogy milyen terjedelemben foglalkozzon a 
történettel. 11 Ezek a normák annak ellenére léteznek, hogy a nyilvánosság 
nagy érdeklődést mutat a gyermekek élete iránt. 

Egy másik régóta fennálló médianorma az anonimitás kiterjesztése a nemi 
erőszak áldozataira. Például 2002 augusztusában két tizenéves lányt 
elraboltak és megerőszakoltak. Amíg fogságban voltak, nevüket és 
fényképüket széles körben terjesztették, hogy segítsék a keresést. Miután élve 
megtalálták őket, a média többsége megszüntette nevük és fényképük 
közzétételét. 12 Bár ezt a normát széles körben követik, időnként 
előfordulnak szabálysértők, a közelmúltban például az a rádiós 
műsorvezető, aki nyilvánosságra hozta a Nemzeti Kosárlabda Szövetség 
sztárja, Kobe Bryant állítólagos szexuális zaklatásának áldozatának 
kilétét. 13 

A média önkorlátozását nehéz elérni, mert a média messze nem egy 
monolitikus egység. Sokféle újságírói stílus létezik, és rengeteg 
médiaközpont szolgálja ki a különböző ízléseket. Ha a New York Times 
nem számol be róla, akkor a National Enquirer igen. Ennek 
eredményeképpen a média bizonyos szegmensei - például a bulvárlapok - 
rendszeresen közölhetnek olyan történeteket, amelyeket a média többsége 
nem tart hírértékűnek. A média is hajlamos a tömegeket követni. Ha egy 
médium elkezd egy történetről tudósítani, a többiek gyakran gyorsan 
követik a példáját. 14 

A mainstream média azonban a magánélet védelme érdekében legalábbis 
kialakított néhány visszafogottsági normát. Bár a normák még alakításra és 
megerősítésre szorulnak, legalább részben már kialakultak. A blogoszféra 
kevésbé fejlett normákkal rendelkezik, és etikai kódexet kell kialakítania. 
Az embereknek kérésre gyorsan törölniük kellene a sértő megjegyzéseket. 
Az embereknek engedélyt kellene kérniük, mielőtt mások magánéletéről 
beszélnek. Aki egy másik személy magánéletéről a beleegyezése nélkül 
beszél, annak lépéseket kell tennie személyazonosságának elrejtésére. Az 
embereknek kerülniük kell, hogy másokról készült képeket tegyenek 
közzé a beleegyezésük nélkül. Kerülni kell az internetes megszégyenítést. 

Ezeket a szabályokat könnyebb elméletben megfogalmazni, mint a 
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gyakorlatban kidolgozni vagy érvényesíteni. A blogoszféra gyorsan 
növekszik, és naponta lépnek be emberek az online me- dia közösségbe. A 
sok különböző blogger és a naponta újonnan csatlakozó új bloggerek miatt a 
blogoszféra normái nem stabilak. 
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A jog azonban segíthet a blogoszféra normáinak kialakításában azzal, hogy 
azzal fenyeget, ha nem alakulnak ki ilyen normák. 

Az egyik legfontosabb hozzájárulás, amit a jog tehet, hogy elősegíti az 
információk online és online terjesztése közötti különbség tudatosítását. 
Az emberek úgy tekintenek az internetre, mint az offline világuk egyszerű 
kiterjesztésére. Sokan, akik belépnek a blogszférába, ugyanúgy 
pletykálkodásra használják azt, mint a valós térben. Az online és az offline 
közötti határvonal elmosódik, de fontos, hogy tisztán tartsuk. Online az 
információ állandó és könnyebben terjed. A jognak hangsúlyosabbá kell 
tennie az online és az offline közötti határt az emberek tudatában. 

A normák megállapítása természetesen nehéz feladat, és a jog csak 
korlátozott mértékben képes erre. Az online beszélők normái meglehetősen 
eltérőek, és a törvény nem valószínű, hogy egyhangúságot teremthet az 
attitűdök és a viselkedés terén. Reális elvárásokat kell támasztanunk azzal 
kapcsolatban, hogy mit tehet a jog. A legjobb esetben a jog legfeljebb 
szerény útmutatást és irányt tud adni. A normákat a helyes irányba 
terelheti. A jog azonban messze nem egy varázselixír. 

 

AZ ÖNKITETTSÉG PROBLÉMÁJA 
 

Bár a pletykák és híresztelések a célszemélyek tudta és tudtán kívül terjednek, 
egyre többen teszik fel saját személyes információikat az internetre. Amellett 
érveltem, hogy a jognak jogosan kell megpróbálnia megakadályozni, 
hogy az emberek másokról pletykáljanak, de hogyan kellene a jognak 
reagálnia az emberek saját magukról szóló pletykáira? 

A nagy XIX. századi filozófus, John Stuart Mill megfogalmazott egy 
olyan alapelvet, amely ma is érvényes: "Bárki magatartásának egyetlen 
része, amelyért a társadalomnak felelnie kell, az a másokat érintő része. 
Abban a részben, amely csak önmagát érinti, függetlensége természetesen 
abszolút. "15 Más szóval, ha az Ön magatartása másokat károsít, a törvénynek 
szabályoznia kell azt, hogy helyreállítsa vagy megelőzze a kárt. De ha a 
magatartásod csak saját magadat érinti, akkor a törvénynek békén kell 
hagynia téged. 

Az ebben a könyvben tárgyalt kérdésekre alkalmazva a törvénynek 
akkor kell a leginkább foglalkoznia, amikor az emberek megsértik más 
emberek magánéletét. Kevésbé kellene azonban részt vennie akkor, amikor az 
emberek csupán saját maguk adnak ki személyes információkat. A törvény 
túlságosan tekintélyelvűvé válik, ha megakadályozza az embereket abban, 
hogy önként adják ki saját személyes adataikat. 

Mill elve természetesen nem tökéletes, mivel cselekedeteink ritkán 
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teljesen önállóak. Amikor a tinédzserek túl sok személyes információt tárnak 
fel... 
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mációjukat az interneten, az hatással lehet barátaikra és családtagjaikra. A 
gyermekek nyilvános indiszkréciói zavarba hozhatják szüleiket és 
testvéreiket, a szülők nyilvános indiszkréciói pedig megalázóak lehetnek a gyermekek 
számára. Általánosságban azonban, bár senki sem sziget, a törvénynek 
tiszteletben kell tartania az emberek azon kívánságát, hogy ha akarják, felfedjék 
magukat az interneten. 

Kell-e tenni valamit azokkal a gyerekekkel és tinédzserekkel, akik a 
blogokon és a közösségi oldalakon szidják a magánéletüket? A gyerekek 
és a tizenévesek még nem teljesen érettek; nem biztos, hogy felfogják, 
milyen hosszú távú következményei lehetnek annak, amit tesznek. Ha a 
törvény nem tudja megakadályozni őket abban, hogy kiteregessék az 
életüket az interneten, akkor van-e mód a probléma kezelésére? 

Akarnak-e az emberek többé magánéletet? 

Talán nincs is probléma. Mi van, ha egy tinédzser döntése, hogy intim titkait 
a világhálón teszi közzé, nem az érettség hiányának a terméke, hanem a 
generációs különbségek man- ifestációja? 

A valóságshow-k mai világában Anita Allen jogászprofesszor azon tűnődik, 
vajon az emberek elvárják-e már a magánélet védelmét: "A szüleink 
megjelenhetnek Oprah Winfrey vagy Jerry Springer televíziós műsoraiban, 
hogy megvitassák a vérfertőzést, a homoszexualitást, a faji 
megkülönböztetést, a házasságtörést, a transzvesztitizmust és a családon 
belüli kegyetlenséget. Örökbefogadott gyermekeink a televízióban 
szerepelhetnek, hogy újraegyesüljenek a vér szerinti szüleikkel. 
Joghallgatóink versenyezhetnek társaikkal az MTV The Real World című 
műsorában való szereplésért, és a lehetőségért, hogy hónapokon át a 
televíziós kamerák előtt éljenek, és tömegek nézzék őket. "16 

A televízión túl az emberek, különösen a középiskolások és a főiskolások 
rohannak, hogy az interneten közzétegyék a róluk szóló adatok 
kincsesbányáját. Talán a feltörekvő generáció egyszerűen nem aggódik 
annyira az adatvédelem miatt. A Facebook közösségi oldal felhasználóinak 
körében végzett felmérés szerint közel 90 százalékuk azt állította, hogy soha 
nem olvasta el a Facebook adatvédelmi irányelveit. 17 A Facebook-
felhasználók közel 60 százaléka azt mondta, hogy nem nagyon aggódik az 
adatvédelem miatt, valamivel több mint 30 százalékuk mondta, hogy 
valamennyire aggódik, és csak 9,7 százalékuk mondta, hogy nagyon 
aggódik. 18 Egy kutató még egy automatikus szkriptet is készített, amely 
több százezer Facebook-felhasználót kért fel arra, hogy adják hozzá 
barátként, így teljes hozzáférést biztosítva profile információikhoz. Körülbelül 
30 százalékuk mondott igent. Ahogy Ralph Gross és Alessandro Acquisti 
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professzorok megjegyzik, ez a 30 százalék "hajlandó minden profile 
információját elérhetővé tenni egy véletlenszerűen kiválasztott idegen és 
annak baráti hálózata számára".19 Az ehhez hasonló tanulmányok azt 
sugallják, hogy bár az emberek kifejeznek némi aggodalmat a magánélet 
védelme miatt, ez nem mindenféleképpen tükröződik a viselkedésükben. 
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Az adatvédelem árnyalt szemlélete 

 
Az emberek magánéletről alkotott nézetei azonban sokkal bonyolultabbak, 
mint a hatályos jog és politika meglehetősen leegyszerűsítő elképzelései a 
magánéletről. Ha azt látjuk, hogy az emberek gátlások nélkül mutogatják 
magukat a nyilvánosság előtt, természetes reakciónk az, hogy azt gondoljuk, hogy 
nyilvánvalóan nem akarnak magánéletet. A valóság azonban ennél 
árnyaltabb. Emlékezzünk vissza az előző fejezetben tárgyalt Facebook-
ügyre. A Facebook hozzáadta a News Feed funkciót, amely az emberek 
barátait figyelmezteti a profiljeikben történt aktuális változásokról. A 
felhasználók pedig eléggé felháborodtak ezen a változtatáson, a 
magánélet megsértésének tekintve azt. 

Úgy gondolom, hogy két tanulságot lehet levonni a Facebook-ügyből. 
Először is, a Facebook-felhasználók nem akartak teljes titoktartást az 
adataikra vonatkozóan; aggódtak a nyilvánosságra hozatal kiterjedtsége 
miatt. Egy bizonyos szintű nyilvánosságot akartak, és dühösek voltak, 
amikor a News Feed funkció felborította az egyensúlyt. Másodszor, a 
Facebook incidens azt a tényt is tükrözheti, hogy sokan egyszerűen nem 
értékelik az online kitettségük kiterjedtségét. Bár talán megértik, hogy amit 
online tesznek közzé, az széles körben nyilvánosságra kerül, nem biztos, 
hogy felfogják a következményeket. 

A probléma egy része az, hogy az internet miatt nehéz elképzelni, hogy 
milyen széles körben vagyunk kitéve az információknak. Az információk 
elhelyezése egy weboldalon, a blogbejegyzések és kommentek írása inkább 
hasonlít a barátokkal való csevegéshez, naplóíráshoz vagy 
telefonbeszélgetéshez, mint az élő televíziós közvetítéshez, egy regény 
kiadásához vagy egy zsúfolt előadóteremhez. Ezt a nehézséget a 
rejtőzködés és az expozíció iránti, gyakran ambivalens vágyunk is 
fokozza. Egyes tizenévesek ellentmondásos ambíciókat táplálnak a 
posztjukkal kapcsolatban. Egy, a New York Times Magazine egyik 
cikkéhez meginterjúvolt tinédzser kifejtette, hogy "azt akarta, hogy a 
posztjait olvassák, és félt attól, hogy az emberek elolvassák, és remélte, hogy 
az emberek elolvassák, és nem érdekelte, hogy az emberek elolvassák-e. 
"20 Bár figyelemre véve a tinédzser kijelentésének nem sok értelme van, 
önellentmondásai valójában sok blogger ambivalens hozzáállását 
érzékeltetik. Blogbejegyzéseket írni sok szempontból izgalmas dolog. 
Lehet katartikus. Jó móka lehet nyíltan kifejezni magunkat. Az emberek 
élvezik, hogy a legmélyebb titkaikat is felvállalják, és reménykednek az 
elfogadásban, megértésben vagy akár csak egy kis figyelemben. Egy blogger 
azt írta: "Egy olyan blogot fenntartani, amelyet senki sem látogat vagy 
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kommentál, olyan szomorú lenne, mintha egy bohóc úgy adna elő egy 
műsort, hogy senki sem nézi. "21 . 

A blogolás olyan lehet, mintha naplót írnánk, csak abban a reményben, 
hogy mások is elolvassák. A blogolással önmagadat teszed közzé, 
gyakran nem védett és 
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szerkesztetlenül. És mivel nem láthatod vagy érintheted a közönségedet, mert 
a szobád magányában, késő este a számítógéped előtt blogolsz, ez nem tűnik 
exhibicionizmusnak. Nincs fényes reflektorfény. Csak te vagy és a 
számítógéped. A blogolás hátborzongató módon arra ösztönöz, hogy 
levetkőzd a gátlásaidat. Legtöbbször elgondolkodsz: Hallgatja valaki? A 
válasz gyakran nem. Az emberek úgy érzik, mintha egy üres nézőtér előtt, 
egy színpadon mutatnák meg magukat. De az internet segítségével egy 
pillanat alatt kigyulladhatnak a reflektorok, és a nézőtér zsúfolásig megtelt 
emberekkel. Az Elec- tronic Frontier Foundation a biztonságos blogolásról 
szóló útmutatójában megjegyzi: "Ha blogolsz, nincs garancia arra, hogy több 
ezer olvasót fogsz magadhoz vonzani. De legalább néhány olvasó figyelni fog 
a blogodra, és lehet, hogy ők azok, akiket a legkevésbé szeretnél vagy várnál. 
Ide tartoznak a potenciális vagy jelenlegi munkáltatók, munkatársak és szakmai 
kollégák, a szomszédok, a házastárs vagy élettárs, a család, és bárki más, 
aki elég kíváncsi ahhoz, hogy beírja a nevét, e-mail címét vagy 
felhasználónevét a Google vagy a Feedster alkalmazásba, és rákattintson 
néhány linkre. "22 Egy vezető jogi iskola nemrég tanácsokat adott a 
blogoláshoz a diákjainak: "Arra buzdítjuk önöket, hogy hosszú távon és 
felnőttként tekintsenek arra, amit írnak. Gondolkodjanak el a szavakon, 
amelyeket a világba küldenek, és képzeljék el, milyen képet fognak alkotni, 
amikor - és bizonyára néhányan Önök közül így lesz - egy olyan szakmai 
pozícióra vonatkozó meghallgatáson, amelyre nagyon vágynak, 
felülvizsgálják magukat. "23 

Szerezzen nekem egy szerkesztőt ... vagy ne szerezzen 

Az egyik fő különbség a blogok és a mainstream médiamegjelenések 
között a stílus. A blogbejegyzések élesek, nem csiszoltak és nem a tipikus, 
előre gyártott, számok által írt, előre legyártott anyagot tartalmazzák, amelyet 
a fősodratú média gyakran produkál. Az internetes diskurzus csípős. Ez sok 
szempontból erény. Ahogy a robusztus szólásszabadság kulcsa a cenzúra 
elleni küzdelem, úgy a robusztus blogolás kulcsa szerintem a belső cenzorok 
elleni küzdelem. Gyakran írok bejegyzést arról a félkész (akár negyedkész) 
ötletről, ami éppen az adott pillanatban a fejemben zümmög. 

De a blogbejegyzéseket szerkesztők nélkül hozzák létre, és időhiány nélkül 
teszik közzé. Kevés idő van lehűlni, mielőtt megszólalnak. Csak rá kell 
kattintani a Pub- lish gombra, és a világ elé tárni a dolgot... aztán később 
elgondolkodni a következményeken. Magától értetődik, hogy ez a probléma 
receptje. Az a meztelen kép, amit egy tinédzser egy óvatlan pillanatban 
feltesz - örökre jelen lehet, és örökre megbánhatja. Egy lány a blogján 
megörökítette mentális összeomlását, leírva öncsonkítását, szexuális 
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élményeit és családi zűrzavarát. Amikor jobb belátásra tért, eltávolította a 
bejegyzéseket a blogjáról. 24 
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A probléma másik része az, hogy a blogok és a közösségi oldalak a 
"divatos" technológia, amelyet a gyerekek beépítettek az életükbe. Ezek a 

szocializáció és a kommunikáció eszközei. Ahogyan a beszélgetések 
átvándoroltak a telefonra, majd az e-mailre és az azonnali üzenetküldésre, most 
a közösségi oldalakra vándorolnak. A probléma az, hogy ezeket az oldalakat 

nem úgy tervezték meg, hogy hangsúlyozzák a magánéletre gyakorolt 
lehetséges károkat és egyéb következményeket. A kibertér a lógás új helye, a 
lelepleződés veszélyei ellenére. A nyomás, hogy beilleszkedjünk, hogy azt 

tegyük, amit mindenki más is tesz, felülírja a magánélet védelmével 
kapcsolatos aggodalmakat. Végül is úgy vélem, hogy az emberek még mindig 
akarnak magánéletet, de a digitális korban a magánélet sokkal bonyolultabb, 

mint a régimódi megfelelője. Ritkán tudjuk teljesen elrejteni az életünkkel 
kapcsolatos információkat, de ez nem jelenti azt, hogy nem várjuk el, hogy 

korlátozzuk a hozzáférhetőségüket, biztosítsuk, hogy egy bizonyos társadalmi 
körön belül maradjanak, vagy ne gyakoroljunk bizonyos fokú ellenőrzést 

felettük. Sőt, bár túlságosan tekintélyelvű lenne, ha a törvény 
megakadályozná az embereket abban, hogy online fejezzék ki magukat, 

vannak olyan dolgok, amelyekkel biztosítható számukra, hogy több 
információhoz jussanak. 

védelem. 
 
 

AZ ÉPÍTÉSZET EREJE 
 

A weboldalak technológiai kialakítása óriási hatással van az emberek 
magánéletére. Lawrence Lessig és Joel Reidenberg hangsúlyozzák az 
internetes "architektúra" fontosságát - a webes választásaink strukturálására 
használt kódot. 25 Az architektúra alakíthatja az emberek viselkedését. 26 A 
fizikai építészet, például az épületek, befolyásolhatják azt, ahogyan élünk és 
ahogyan társainkkal kapcsolatba lépünk. A tereket úgy lehet megtervezni, 
hogy az embereket nyitottságra, gyakoribb kommunikációra ösztönözzék. 
Vagy a tereket úgy is lehet tervezni, hogy a magányosságra ösztönözzenek. A 
fizikai terekhez hasonlóan az internetes virtuális terek is tervezett 
környezetek. A közösségi oldalak az interakció strukturált formái, amelyeket 
az oldal létrehozói által felállított szabályok szerint hoznak létre. A közösségi 
oldalak tervezési döntései mélyreható hatással lesznek arra, ahogyan a 
felhasználók interakcióba lépnek egymással. 

Az alapértelmezett beállítások módosítása 

A közösségi oldalakkal kapcsolatos egyik fő probléma az, hogy az 
aláírásukkal arra ösztönzik az embereket, hogy sok információt tegyenek 



Elektronikusan elérhető a következő címen: 
https://ssrn.com/abstract=2899125 

 

közzé, és nagyon kevéssé gondolnak a következményekre. A MySpace 
alapértelmezett adatvédelmi beállítása például az, hogy bárki a 
nyilvánosságból megtekintheti az egyén profile-jét. 
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A Myspace adatvédelmi beállításainak 
egy része. A "Ki láthatja a teljes 
profilomat" alatt alapértelmezés szerint a 
"Nyilvános" opció van kiválasztva. 

 
 
 

Hasonlóképpen, bár a Facebook lehetővé teszi a felhasználók számára, 
hogy korlátozzák, hogy ki láthatja az in- formációjukat, az alapértelmezett 
beállítás lehetővé teszi, hogy mindenki lássa azt. 27 Ha egy felhasználó 
nem változtatja meg az alapértelmezett beállításokat, akkor a profile-ja 
több millió ember számára lesz elérhető. Számos közösségi hálózat 
weboldalának alapértelmezett beállításai a nyitottságot részesítik előnyben a 
magánélet védelmével szemben. Egy tanulmány szerint, bár a Facebook 
"nagyon részletes és viszonylag kifinomult felületet biztosít a felhasználók 
számára a profile-jeik kereshetőségének és láthatóságának szabályozására", a 
felhasználók "általában nem változtatják meg a de- fault beállításokat".28 Egy 
másik tanulmányban két kutató arra a következtetésre jutott, hogy: 
"Összességében a felhasználók ismerik a Facebook által kínált adatvédelmi 
funkciókat, és úgy döntenek, hogy nem használják azokat. "29. 

Az alapértelmezett beállítások egyszerű megváltoztatása sok embert 
megvédhet. A különböző weboldalakon a beállítások vagy preferenciák 
képernyője lehet az egyik legjelentősebb influencia a magánélet jövőbeli 
alakulásában. A törvénynek nem kellene a vállalatokat arra kényszerítenie, 
hogy speciális alapbeállításokat állítsanak be, de a vállalatokat arra kellene 
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ösztönözni, hogy gondolkodjanak el azon, hogy a weboldalaik kialakítása 
hogyan befolyásolja a magánélet védelmét. 
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A "barát" fogalma 

 
Amint azt korábban már említettük, a közösségi oldalakon gyakran nagyon 
laza a "barát" fogalma. Az oldalak az ember közösségi univerzumát 
"barátokra" és mindenki másra osztják. Természetesen egy személy szociális 
hálózata ennél sokkal összetettebb, de ezt le kell fordítani a közösségi hálózati 
webhelyek által meghatározott fogalmakra. Mivel a közösségi hálózati 
weboldalak nem rendelkeznek a társadalmi kapcsolatokra vonatkozó 
részletesebb kategóriákról, arra ösztönzik a felhasználókat, hogy olyanokkal 
is megosszák az információkat, akik egyébként nem lennének beavatottak. 
Két, a közösségi hálózati weboldalakat tanulmányozó tudós, Judith Donath 
és Danah Boyd éleselméjű megfigyelése: "Azzal, hogy az egyén összes 
kapcsolata láthatóvá válik az összes többi számára, a közösségi hálózati 
oldalak megszüntetik azokat a magánéleti korlátokat, amelyeket az emberek 
életük különböző aspektusai között tartanak fenn". A jelenség illusztrálására 
elmesélik egy középiskolai tanár történetét, aki csatlakozott a Friendsterhez. 
A magánéletének védelme érdekében megengedte, hogy a profile-jét csak a 
"barátai" láthassák. De aztán az egyik diákja rájött, hogy a Friendsterben 
van, és kérte, hogy adják hozzá barátként. Ez több okból is kellemetlen 
helyzetbe hozta őt. Egyetlen választása volt, hogy elismerje a diákot 
barátként, vagy teljesen elutasítsa a diákot. Nem létezett köztes kategória a 
kapcsolatukhoz. Donath és Boyd megfigyelte: "Eredetileg néhány barátjával 
együtt csatlakozott, akik közül sokan "őrült, szórakoztató" profile-t 
készítettek, beleértve a szuggesztív vallomásokat, a pikáns fényképeket és a 
Burning Man fesztiválon töltött vad időkre való utalásokat Bár a saját 
profile-jét meglehetősen nyugodtra tudta szerkeszteni, 
a barátai profiljai nem voltak azok. Ha elfogadná diákja barátsági kérését, 
azzal teljes hálózatát felfedné az osztálya előtt, míg ha nemet mondana, azt 
udvariatlannak és disz- tancingnek érezné". 

Összetett életet élünk, és gyakran nagyon különböző társadalmi körökben élünk. 
Donath és Boyd megjegyzi, hogy "néha egyszerűen az, hogy valaki az 
életének különböző aspektusaiból származó emberekkel találkozik, nagyon is 
árulkodó lehet. A kellemetlen érzés mind a két szerepbe szorult előadó, mind 
a megfigyelő számára érezhető. "30 A közösségi oldalakkal az a dif- fi 
zetlenség, hogy egy személy kapcsolatait egyetlen egységes társadalmi 
hálózatnak tekintik, holott az emberek valójában meglehetősen bonyolult 
kapcsolatokkal rendelkeznek. Minden egyes kapcsolat különböző szintű 
kitettséget és az információmegosztás különböző módjait foglalja 
magában. És míg egy társadalmi körön belül szabadon oszthatunk meg 
információkat, nem biztos, hogy szeretnénk, ha az információ átfolyna a 
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különböző társadalmi körök között, amelyekben egyszerre tartózkodunk. A 
közösségi hálózati weboldalak azonban lebontják ezeket a határokat. 
Egyszerűsített képet mutatnak az emberek társadalmi hálózatáról, amely 
megszünteti az információáramlás számos árnyalt akadályát. 
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A részvételhez az embereknek gyakran olyan információkat kell 
megosztaniuk, amelyek túlmutatnak azokon a határokon, amelyeket a 
való világban szokásosan meg szoktak határozni. 

A törvény nem kényszerítheti a weboldalakat arra, hogy 
megváltoztassák dizájnjukat. Ez túlságosan tekintélyelvű lenne. Fontos 
azonban, hogy a weboldalak mérlegeljék, milyen következményekkel 
járnak építészeti döntéseik emberek millióinak életére. 

Munkáltatói felelősségek 

Bár a jog nem sokat tehet az önveszélyeztetés problémájának megoldására, a 
jog bizonyos korlátozott körülmények között segíthet az emberek 
védelmében. Chris Hoofnagle, a Berkeley Law School kutatója a leendő 
munkavállalókat guglizó munkáltatók szabályozását javasolja. 31 A 
szövetségi törvény értelmében, ha egy munkáltató felkér egy hitelinformációs 
ügynökséget, hogy végezzen háttérellenőrzést egy leendő munkavállalóról, a 
munkáltatónak bizonyos kötelezettségei vannak a pályázóval szemben. 
Például, ha a jelentésben szereplő információk visszatartják a munkáltatót 
attól, hogy állásajánlatot tegyen, akkor ezt a munkáltatónak el kell mondania 
a jelentkezőnek. 32 Ennek a követelménynek az a célja, hogy a kérelmezőnek 
lehetősége legyen magyarázatot adni. Lehet, hogy a jelentés hibás volt. 
Talán van ésszerű magyarázat. Az olyan keresőmotorok használatával, mint a 
Google, a munkáltatók mindenféle jogi védelem nélkül végezhetnek amatőr 
háttérellenőrzést. Nincs olyan követelmény, hogy a munkáltatók közöljék a 
pályázókkal, hogy rájuk gugliztak. Gyakran előfordul, hogy a jelentkezőt 
egyszerűen nem hívják be interjúra, vagy ha interjún van, egyszerűen nem 
hívják vissza további megfontolásra. Mint láttuk, a munkáltatók egyre 
gyakrabban használják a Google-t és a közösségi oldalakat is arra, hogy 
tájékozódjanak a pályázókról. Az online információk nagy része azonban nem 
pontos. Egy másik probléma, hogy az azonos nevű, más személyről szóló 
információk keveredhetnek. Ha a munkáltatóknak, akik online keresést 
végeznek a pályázókról, értesíteniük kell őket a keresésről, legalább 
esélyt adnak a pályázóknak arra, hogy meghallgassák őket. 

Természetesen egy ilyen követelményt könnyen meg lehet sérteni. Nem 
lenne könnyű bizonyítani, hogy a munkáltató rákeresett egy jelentkezőre a 
Google-ban. De még ha a végrehajtás problémás is lenne, sok munkáltató 
valószínűleg tiszteletben tartaná a jelentkezők értesítésére vonatkozó 
követelményt. Ráadásul egy ilyen szabály segítene normát teremteni. És egy 
ilyen nehéz területen való eligazodásban a norma megteremtése jelentős 
előrelépés lenne. 

Oktatás 
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Végső soron, ha az emberek ki akarják tenni magukat a világ elé, akkor 
nem sok mindent lehet tenni, hogy megállítsuk őket. Az önfeltárás soha 
nem... 
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ennek ellenére probléma, mivel a tizenévesek és a főiskolások gyakran túl 
sok információt adnak ki, és később megbánják, hogy nem tudják 
visszavonni. Az oktatás a leghatékonyabb módja annak, hogy az emberek 
választásait ebben a tekintetben alakítsuk. Egy tanulmány például azt 
mutatta, hogy az emberek sokszor félreértik, hogy ki kereshet a Facebook-
profiljaikban. Bár a legtöbb Facebook-felhasználó "tisztában van profile-je 
valódi láthatóságával ... egy jelentős kisebbség jelentősen alábecsüli saját 
profile-je elérhetőségét és nyitottságát. "33 Sokkal több időt kell 
fordítanunk arra, hogy az embereket felvilágosítsuk az online közzététel 
következményeiről. Egy 2006-ban végzett felmérés szerint "a szülők 
kétharmada még soha nem beszélt a tinédzserével a MySpace-használatról, 
és 38 százalékuk még soha nem látta a gyermeke MySpace-profilját. "34 A 
tinédzsereket és a gyerekeket éppúgy meg kell tanítani a magánélet 
védelmére, mint ahogy az etikett és az udvariasság szabályaira is. 

 

AZ INTERNET VÉGÉIG 
 

Egy televíziós reklám, amelyet rendkívül szórakoztatónak találok, azzal 
kezdődik, hogy egy fickó szörfözik az interneten a számítógépén. Kattint az 
egérrel, és hirtelen egy számítógépes hang szólal meg a számítógépéből: 
"Ön elérte az Inter- net végét. Mindent láttál, amit csak látni lehetett." Ez a 
nagysebességű szélessávú internet reklámja. Az üzenet az, hogy a 
reklámozott szélessávú szolgáltatás olyan gyors, hogy az egész internetet 
láthatja. 

Persze a humor az, hogy az internetet nem lehet kimeríteni. Túl nagy. 
Naponta több millió új weboldallal és blogbejegyzéssel bővül. Az In- ternet 
olyan, mint a Jorge Luis Borges író által elképzelt végtelen könyvtár. Borges 
"A bábeli könyvtár" című novellájában egy olyan könyvtárról írt, amelynek 
"végtelen számú hatszögletű galériája" van. Kezdetben, "amikor bejelentették, 
hogy a könyvtárban minden könyv megtalálható, az első reakció 
határtalan öröm volt". De aztán az emberek felfedezték a bökkenőt: a 
megfelelő könyv megtalálása évszázadokig tarthatott, és sok könyv 
teljesen érthetetlen volt. 35 És így van ez az internettel is. Borges 
könyvtárának szerencsétlen használóival ellentétben mi, internetezők 
rendelkezünk azzal, amit "keresésnek" nevezünk - a Google-hoz hasonló 
keresőmotorok segítségével megtalálhatjuk a keresett információt. A 
Google nagy újítása nem csak az volt, hogy átfésülte az internetet, hogy a 
lehető legtöbb releváns információt hozza vissza, hanem az is, hogy ezeket 
egy olyan sorrendbe állítsa, amely a relatív hasznosságuk újra flektálását 
szolgálja. 36 
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A "keresés" azonban még csak gyerekcipőben jár. John Battelle, az 
internetes keresésről szóló népszerű könyv szerzője megjegyzi: "Ahogy a 
keresés minden mérnöke a keresés területén 
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szereti elmondani, hogy a keresés a legjobb esetben is csak 5 százalékban 
megoldott - még a potenciál kétszámjegyű részénél sem tartunk. "37 
Például az internet nagy részét a Google még nem fésülte át vagy 
katalogizálta. Az úgynevezett láthatatlan web re- mains, amely "magában 
foglalja mindazt, ami a weben keresztül elérhető, de a keresőmotorok még 
nem találták meg. "38 A Google átkutatja a web felhámját, de sok tartalom 
még mindig felfedezetlen marad. 39 Mi fog történni, ha a keresés javul? 

Az internet még elég fiatal. E könyv első fejezetében az internetet egy 
tinédzserhez hasonlítottam, aki kezdi kipróbálni új szabadságát és 
hatalmát, de még mindig fejlődésének korai szakaszában van. Az internet 
rohamosan nő fel, és még nem látszik a vége. Az ebben a könyvben 
tárgyalt témáknak sincs vége. A következő nagy innovációkat 
valószínűleg éppen most hozzák létre valakinek a kollégiumi szobájában 
vagy garázsában. Elvégre ott van a Facebook és a Google. 40 Ami előttünk 
áll, az elképesztő lesz. Szédülök az izgalomtól, ha rágondolok, de egy 
kicsit meg is ijedek. 

Egy évtized múlva is fognak az emberek blogolni és közösségi oldalakat 
használni? Ki tudja? De az szinte biztos, hogy az emberek sok időt töltenek 
majd az interneten. És biztosra vehető, hogy az emberek részleteket fognak 
felfedni az életükről, valamint pletykálni, megszégyeníteni és pletykákat 
terjeszteni. A technológiák változhatnak, de az emberi természet ugyanaz 
marad. 

Bár az internet új és diffikult kérdéseket vet fel, ezek néhány időtlen 
probléma variációi: a magánélet és a szólásszabadság közötti feszültség, a 

magánélet sérthetetlensége, a pletyka és a gyalázkodás erényei és bűnei, az új 
technológiák hatása az információ terjedésére, valamint a jog, a 

technológia és a normák kölcsönhatásának módja. Az új technológiák 
nem csupán a szabadságot növelik, hanem új és kihívást jelentő módon 

változtatják meg a szabadság és a kontroll mátrixát. A kérdések rendkívül 
összetettek, és nincsenek könnyű válaszok. Amikor már azt hisszük, hogy 

elsimítjuk a problémákat, az új technológia újabb ráncokat vet fel. De 
tehetünk lépéseket a magánélet védelme érdekében, ha erőfeszítéseket 

teszünk.  
kell. Végül is ez csak a kezdet. 
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Ez az oldal szándékosan üresen maradt 
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84 

Internet protokoll, 143, 144, 147, 
148 

Behatolás a magányba, 119 
Olaszország, 28, 114 

 
Jackson, Andrew, 114 
James, Henry, 106 
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Jay, John, 140 
Jefferson, Thomas, 181 
JenniCam, 71 éves 
"John Doe" perek, 120, 121, 148 
Johnson, David, 111 
Johnson, Samuel, 115 
Újságírás: polgári újságírás, 8, 9; 

és blogok, 23-24; etika, 36, 
59, 78, 194, 195; sárga folyóirat- 
izmus, 106-7, 108, 109. Lásd még 
Mainstream média 

Ítéletek: és kontextus, 66-67; 
racionális és irracionális ítélkezés, 
70-71 

Fiatalkorúak nyilvántartása, 
törlés, 73 

 
Kahn, Jonathan, 186 
Kansas City, Missouri, 92 
Kaysen, Susanna, 135-36 
Kennedy, John F., 142, 194, 235n8 
Kennedy, Robert, 142-43 
Kerr, Orin, 54-55, 145 
Kierner, Cynthia, 115, 116, 216n49 
Kirk, Rita, 58 éves 
Kodak fényképezőgép, 107-8, 108, 
109 
Kozinski, Alex, 137-38 
Kundera, Milan, 68 
Kushner, Nate, 76-78. 

 
LaCroix, Alison, 116 
Lat, David, 138-39 
Jog: szerep a magánélet és a 

szólásszabadság egyensúlyában, 
12, 13, 120-23, 125, 190- 
96; és hírnév, 34; és 
normák, 84, 196, 205; és a látszat- 
ing, 92, 94, 96, 98; a 
névtelenségről, 
146-49; és a titoktartás, 174- 
76; határai, 193-94, 196; normák 
összehasonlítása, 193-94; és az 
önkitettség problémája, 196-200. 
Lásd még: Rágalmazási jog; 
Adatvédelmi jog 

Perek: és a jog szerepe, 113, 120- 23, 

190, 191; és a hírnévvesztés, 113, 120- 
23, 190, 191; és a hírnévvesztés. 
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putes, 115, 116, 117, 122; "John 
Doe" perek, 120, 121, 148; 
fenyegetés, 120, 123, 152, 
190; és az informális 
mechanizmusok kimerítése, 
123-24, 154, 190, 191-92. 
Lásd: 
is Tort 

jogorvoslatok 
Le Bon, 
Gustave, 101 
Lessig, Lawrence, 4, 185, 200, 

224- 25n55, 234n76 
Letterman, David, 71 éves 
Rágalmazás, 118, 122, 126 
Lidsky, Lyrissa, 122 
Liner, Elaine, 57-58 
Írástudás, 18 
Little Fatty, 43-44, 44 
LiveJournal, 24 
Helyi önkormányzatok és a 

megszégyenítés, 78- 79 
Looking glass self, 31, 
211n79 Love, 
Courtney, 39 
Lucas, George, 48, 186 
Ludwig, Arnold, 
69 Luttig, J. 
Michael, 141 

 
Madison, James, 140 
Maghribi kereskedők, 31-32 
Mainstream média: és 
blogtörténetek, 

2; mérete és hatóköre, 18-19; a 
blogok megkülönböztetése, 19-20, 
23-24, 
194-96, 199-200; újságírói 
etikája, 36, 59, 78, 194, 195; 
hibajavító gépezete, 37, 78; 
és Star Wars Kid, 46-47; és 
Washingtonienne, 53; a 
blogok mint riválisok, 61; és 
JenniCam, 71; a 
véleménynyilvánítás 
határai, 91; és a 
normakényszerítés, 97; és a 
III. cikkelyes Groupie, 138; 
normái, 194-96. 

Malkin, Michelle, 52 éves 

Házastársi kommunikáció, 174 Az 
ötletek piactere, és 

magánélet és szólásszabadság 
egyensúlya, 131-32 
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Massachusetts, 92 
Masterson, Chase, 155-57 
Matchmaker.com, 156-57 
McClurg, Andrew, 165 
McKinley, William, 194 
McLuhan, Marshall, 33 
McNealy, Scott, 105 
Meares, Tracey, 194 
Média. Lásd mainstream média 
Közvetítés, 124, 192 
Orvosi műhiba, 98 
Meehan, Martin, 144-45 
Meiklejohn, Alexander, 130-31. 
Férfiak, nők megszégyenítésére 
szolgáló weboldalak, 

89-90 
Merry, Sally Engle, 74 
MetaFilter, 111-12 
Michaels, Bret, 132, 183 
Miers, Harriet, 141 
Milgram, Stanley, 25 
Mill, John Stuart, 131, 196 
Miller, Arthur, 30 
Milton, John, 125 
Minnesota, 223n27, 225n71 
Mitchell, Lawrence, 99 
Moblogok (mobil webnaplók), 164 
Modell, Arnold, 72 
Holdcsalás, 106 
Movable type, 18-19, 18, 18, 19, 19, 
19 
Murdock, Rupert, 26 
Museum Security Network, 157-58 
MySpace, 24, 26-27, 28, 38, 39, 

141, 200, 201, 204 
 

Nader, Ralph, 174 
Nagel, Thomas, 69 
Újságok története, 18, 106-7, 

108, 109 
Newsworthiness teszt, 129, 132-36 
New York City metró flasher, 80, 

83, 92, 94, 168 
New Yorker, 30, 138 
New York Post, 171 
New York Times, 144, 147, 171, 195 

 
New York Times v. Sullivan (1964), 

126 
Új-Zéland, 188 
Nissenbaum, Helen, 165 
Nock, Steven, 30, 32 
Normák: és a magánélet, 2, 49, 71, 72, 

167, 169, 193; a végrehajtás, 6- 
7, 9, 12, 64, 85-87, 95, 97, 98- 
99, 189; a blogoszféra, 9, 194- 
96; története, 13, 85; és reputa- 
tion, 31, 116; változása, 32, 65, 
85; és a megszégyenítés, 32, 83-90, 92, 
94, 102; és a pletyka, 63-64, 65; és 
a nyilvános versus magánéleti én, 
69; és a jog, 84, 196, 205; 
internalizálása, 98-99; és az 
internet-felhasználók, 110-11; és a 
magánélet védelmére vonatkozó 
középutas megközelítés, 113; 
fejlődése, 122; és a kontextus, 165; 
a titoktartás, 179; a joggal 
összehasonlítva, 193-94; és a 
melegek outingja, 216n45. 

Észak-Dakota, 223n27 Nürnbergi 
akták, 100-101 
Nussbaum, Martha, 94-95, 96 

 
Oakland, Kalifornia, 92 
Nyitottság: az internet, 111; és 

anonimitás, 142-46; és 
alapértelmezett beállítások, 201 

 
Page, Larry, 9 
Park, Don, 1, 2, 6, 8, 11 
Parker, David, 117 
Beteg-orvos közötti titoktartás, 

173, 174 
Peoria Crack House, 79-80, 83 
Személyes e-mail, kitettség, 2, 29- 

30 
Személyes adatok: kitettség, 2, 29; a 

közösségi oldalakon, 
24, 26, 27; ellenőrzés, 29, 170, 
184-86, 188; és hírnév, 30, 
189; kevesebb kontra több, 65-73; 
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Személyes információk (folytatás) 
és a megszégyenítés, 79; és a 
rágalmazási jog, 113; az 
életünkről való beszéd, 134-36; 
az elfojtás, 182; és az önleleplezés 
problémája, 196- 200, 203-4 

Fantom professzor, A fantom 
professzor, 56-58, 56 
Pharyngula, 77 
Tervezett szülőség, 101 
PlateWire, 86-87 
Politika, 20, 24, 59, 130-31, 144- 

45 
Porter, William Sydney (Henry, 

O.), 140 
Posner, Richard, 35, 37, 66, 120, 

138 
Post, David, 111 
Post, Robert, 34, 65, 72 
Poulson, Kevin, 81 
Börtönök és 
megszégyenítés, 92 
Adatvédelem: és blogok, 1-2, 191, 
198- 

99; és Internet, 1-2, 110; és 
normák, 2, 49, 71, 72, 167, 169, 
193; koncepciója, 4, 7-8, 11; ex- 
pectations of, 7-8, 49, 165, 166, 
167, 168, 169, 177, 178, 180, 
197, 233n48; és nyilvános helyek, 
7-8, 12-13, 161-70; és Google-
keresések, 9-11; és hírnév, 35, 72, 
114-20; és etika, 35, 72, 114-20; 
és etika a 
mainstream média, 36, 59; privát 
információk online közzététele, 
37-38; és a bizalom megteremtése, 
66; nyilvános versus privát én, 68-
70; és társadalmi ellenőrzés, 71-
72; és kontextus, 72, 165; és 
második esély, 72-73, 218n87; 
fenyegetések, 105-8; és sárga 
újságírás, 106-7, 108, 109; és 
pletyka, 109; és az információk 
hozzáférhetősége, 169-70, 191; 
önleleplezés, 196-200; árnyalt 
szemlélet, 198-99. Lásd még: 

Adatvédelmi jog 
A magánélet és a szólásszabadság egyensúlya: 
koncepció- 
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4; és az információ gyors 
terjedése az interneten, 11; 
a jog szerepe, 12, 13, 120-
23, 125, 190- 
96; feszültségek, 12, 142, 
190, 205; története, 13; és a 
hírközlés ellenőrzése, 35; a 
blogok szerepe, 58; és a 
magánélethez való jog 
tekintélyelvű megközelítése, 
113, 120; és a magánélet 
sérthetetlensége, 119-20; és az 
abszolutizmus, 127-28, 191; 
és a hírértékűség. 
teszt, 129, 132-36; és a 
nyilvánosságra hozatal 
tesztje, 129-32; és a de- 
mokrácia, 130-31, 132, 160, 
228n38; és az egyéni 
autonómia, 130, 132, 160; és 
az eszmék piaca, 131-32; és 
az anonimitás, 136-46, 191; 
és 
káros beszéd, 149-59 

Adatvédelmi jog: szerepe, 12, 13, 
120- 

24, 125, 190-96; és információ- 
tion, 17, 112-13, 125, 161; az ő- 

tory of, 108-10; and new 
technol- ogy, 109, 110, 163-
66, 169, 205; 
tekintélyelvű megközelítés, 
110, 112-13, 190, 196, 200, 
203; lib- 
ertáriánus megközelítés, 
110-12, 154, 190; középutas 
ap- 
megközelítése, 110, 113, 120, 154, 
190; és a hírnév, 117, 119-20; 
magánjellegű tények 
nyilvánosságra hozatala, 119, 
126-27, 128, 129, 132-36, 
162-63; és a szigorú 
ellenőrzés, 128, 227n27; és 
a 230. szakasz szerinti 
immunitás, 155, 156, 191; 
és a közérdekű adatok, 
155, 156, 191. 
helyek, 161-70, 187, 188, 193; bi- 
a magánélet védelméről alkotott 

felfogás, 162-63, 166, 167, 169, 170, 
184, 
190; és a videós voyeurizmus, 166- 
68; és a titoktartás, 170-83, 
187, 191, 193; és ellenőrzés, 183- 
87, 188, 191 

Magánszemélyek és a rágalmazási jog, 
126 

Prosser, William, 109, 127, 187 
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Prostitúcióra való felhívás, 92 
Pszeudonim beszéd, 146 
Nyilvános vita, 20, 126, 131. A 
magánjellegű tények 
nyilvánosságra hozatala, 

119, 126-27, 128, 129, 132-36, 
162-63 

Nyilvános figyelem, 126, 194 
Közterületek: és a magánélet, 7-8, 
12- 

13, 161-70; közösségi hálózati 
weboldalak, 26, 27; és nyilvános 
szerepek, 68; és adatvédelmi jog, 
161-70, 187, 
188, 193 

Nyilvános versus privát én, 68-
70 Pulitzer, Joseph, 106 
Putnam, Robert, 32, 141 

 
Randolph, John, 115 
Randolph, Richard, 115-16 
Randolph, William, 116 
Rehabilitáció, 73, 95 
Reidenberg, Joel, 200 
Reingold, Howard, 8-9 Reputáció: 
az irányítást fenyegető veszély, 4; 

ellenőrzés, 11, 33-35, 189; és 
személyes információk az 
interneten, 30, 189; és 
elszámoltathatóság, 31- 
32; és a bizalom, 31-32, 66, 116; és 
pletykák, 32, 63-64, 181, 189, 
190; 
törékenysége, 34, 36-37, 49; és 
rom- 
mors, 34, 36-37, 74, 189, 190; 
és a magánélet védelme, 35, 72, 
114-20; és 
megszégyenítés, 94, 95-96; és 
párbaj, 
114, 115-17; és a rágalmazási jog, 
116, 117, 118, 120, 121, 122; és 
a magánélet védelmére 
vonatkozó jog, 117, 119-20; és a 
magánjellegű tények 
nyilvánosságra hozatala, 135; és 
az anonimitás, 140, 141, 
144, 145-46, 150; és a magánélet 

és a szólásszabadság egyensúlya, 160; és 
a konfidialitás, 182; és a nyilvános 
figyelem, 194 

ReputationDefender, 192 Felelősség: és 
megszégyenítés, 6-7; 

és a jog szerepe, 124; a káros beszéd 
esetében, 149-59 
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Restatement of Torts, 132, 163 
Bosszú világa, 98 
Revere, Paul, 61 
Reynolds, Glenn, 23-24. 
Rhode Island, 92 
Ringley, Jennifer, 71 éves 
Rosen, Jeffrey, 66-67 
Durvaság, 32, 94 
Durva emberek, 86 
Pletykák: az interneten, 4, 11, 118, 

124; története, 11, 105; és rep- 
utáció, 34, 36-37, 74, 189, 190; 
és a pletyka, 64; és a 
magánélethez való jog 
libertárius megközelítése, 
112; és a párbaj, 114, 116; és 
a rágalmazás. 
jog, 118, 158-59; és névtelenség, 
140, 141, 144; és a 230. 
szakasz szerinti 
mentesség, 159; és a 
magánélet és a 
szólásszabadság 
egyensúlya, 193 

Russinovich, Mark, 93 
 

Sand, George, 140 
Sanger, Larry, 145 
Scalia, Antonin, 140-41 
Schlessinger, Dr. Laura, 
183-84 Schneider, Carl, 
218n87 Schneier, Bruce, 
170 
Schwartz, Paul, 65 
Scott, Sean, 130 
Screaming Pickle, The, 47-48 
Titoktartás, 173, 177, 178, 179 
A 230. szakasz szerinti mentesség, 
152-54, 155, 

156-59, 191 
Seigenthaler, John, 142-44, 145, 

146, 147 
Seigenthaler, John (fiú), 143 
Önkép és hírnév, 31, 211n79 
Önkiszolgáltatottsági probléma, 196-
200, 

203-4 
Önvalóság, 68-70, 73, 217n59 
Szex: és blogok, 50-54; és 

normák, 85; és hírnév, 116; 

és egyéni autonómia, 130; és 
beszél- 
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Nem (folytatás) 
a saját életéről, 135, 136; és a 
mainstream média, 194 

Szexuális zaklatás és újságírói etika, 
36, 59, 195 

Shakespeare, William, 30, 34 
Szégyenítés: az interneten, 4, 6, 11, 78- 

83, 92-99, 101-2, 168, 190, 195; 
és a büntetés mértéke, 7, 95- 

96; története, 11, 13, 78, 90-92, 
105; funkciója, 12, 205; és 
normakövetés, 12, 85-87, 90; 
és normák, 32, 83-90, 92, 94, 
102; és elidegenítés, 94-95; és 
hírnév, 94, 95-96; és a tisztességes 
eljárás hiánya, 96-98; és az 
éberség, 99-101, 102; és a 
magánélet védelme 
jog, 123; és a 230. szakasz szerinti 
immunitás, 159; és a magánélet és 
a szólásszabadság egyensúlya, 
193 

Shannon, Mark, 151 
SHHH kártya, 86, 86 
Hat fokú elkülönülés, 25-26 
Rágalmazás, 118, 126 
Slashdot, 62 
Kicsi falu, globális falu 

összehasonlítva, 32, 33, 37 
Smith, Adam, 140 
Smith, Bob, 157-58 
Smith, Robert Ellis, 107 
Smolla, Rodney, 119-20 
Snap kamera, 107-8, 109 
Társadalmi ellenőrzés, 6, 32, 65, 72 
Társadalmi járványok, 60-61 
Szociális hálózatok, 25, 26, 60-61, 
63, 

176-81, 180, 202 
Közösségi hálózati honlapok: 

információterjesztés, 11, 193; 
személyes információk 
megosztása, 24, 26, 27; fogalma, 
25-26; és társadalmi kapcsolatok, 
26-28; mint világméretű jelenség, 
28-29; a munkáltatók használata, 
38; és önkifejezés, 49; és 

tekintélyelvűség. 
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az adatvédelmi jog 
megközelítése, 113; és a 
titoktartási követelmények, 
192; felépítése, 200-204; 
de- 
hibahelyzetek, 200-201, 
201; és a szocializáció, 200; 
a "barát" fogalma, 202-3 

Sontag, Susan, 70 
Sony BMG, 93 
Sorkin, Andrew, 171-72 
Dél, párbaj, 114, 116-17 
Southern Methodist 
University, 56- 

58 
Dél-Korea, 28 
Spacks, Patricia Meyer, 
65 Spanyolország, 28 
Star Wars Kid, 44-48, 45, 49, 98, 

124, 213-14n134 
Stigma, 70 
Strahilevitz, Lior, 94, 

178-80, 221n64 
Szigorú ellenőrzés, 
128, 227n27 
Summers, John, 194 
Sunstein, Cass, 6, 
227n24 Superficial, 
22 
Térfigyelő kamerák, 163-64 

 
Lapok, 106, 195 
Taft, William Howard, 
194 Tajvan, 28 
Tanenbaum, Leora, 74 éves 
Tanár, Jim, 24 éves 
Technorati, 21, 22 
Tizenévesek, 21, 24, 39, 42, 196-97, 

198, 204 
Telefon, 107. Lásd még 

Mobiltelefon-használat 
Thomas, Clarence, 172 
Thoreau, Henry David, 
85 Tice, Dianne M., 
211n79 Tilton, 
Elizabeth, 107, 212n91 
Tilton, Theodore, 107, 
212n91 Tipping, normái, 
87-89, 99 
Fordulópont és pletyka, 60-

61, 62 
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Toobin, Jeff, 138 
Kártérítési jogorvoslatok: a 

magánélet megsértése esetén, 
110, 113, 119-20, 127, 129-30, 
132, 225n71; rágalmazásért, 118, 
126; kisajátítási jogsérelem, 119, 
162, 186-87; jogsértés... 
confidentiality tort, 175-76, 188, 
234n85. Lásd még peres eljárások 

Nyomon követhető anonimitás, 146-
47, 149 
Bizalom: és hírnév, 31-32, 66, 116; 

csökkenése, 32; és a  információ 
minősége, 35; és háttérellenőrzés, 
41; létrehozása, 66; és második 
esély, 73; és anonimitás, 141, 145; 
és konfi- 
dentialitás, 175, 176 

Igazság: és a pletyka, 64-65; 
meghatározása, 66; és a nyilvános 
versus magánéleti én, 68-69; és a 
rágalmazási jog, 118, 126, 127; és 
a magánéleti tények 
nyilvánosságra hozatala, 119, 126-
27; és a magánélet és a 
szólásszabadság egyensúlya, 131, 
132. 

Twain, Mark, 140, 173-74 
 

UBS, 170-73 
Underground Newspaper, 59-60 
Underneath Their Robes, 136-39 
United Kingdom, 28 
University of Colorado, 96-97 
Upskirt fotók, 166, 167 
Az Egyesült Államok alkotmánya, 

113. Lásd még Első módosítás; 
Negyedik módosítás 

U.S. Supreme Court, 34, 118, 126, 
127-29, 139, 148, 227n27, 
233n48 

 
Bosszú és megszégyenítés, 98 
Videó voyeurizmus, 166-68 
A videokukkolás megelőzéséről szóló 

törvény, 167, 231n2 
Önbíráskodás és megszégyenítés, 99-

101, 102 
Vlogok (videoblogok), 164 
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Volokh, Eugene, 93, 127, 128 
Volokh Conspiracy, The, 54-55, 93 
Voltaire, 140 
Voyeur Video, 162, 231n2 

 
Wales, Jimmy, 142, 145 
Warren, Samuel: and privacy, 

108-9, 190; and privacy law, 
109-10, 
113, 119-20; és a kártérítési 
jogorvoslatok, 
110, 113; és nyilvánosságra hozatal, 
128, 129, 162; és előirányzat, 
162; és a titoktartási törvény, 176 

Warshavsky, Seth, 184 
Washington, 167 
Washingtonienne, 50-53, 124, 130- 

31, 136, 139, 173, 214n3 
Waxy.org, 46, 48 
Westin, Alan, 71 éves 
Wikipedia, 47, 142-46, 
143 Wilson, John Lyde, 
117 Wilson, Woodrow, 
194 
Winfrey, Oprah, 36 éves 
Boszorkányság, 34 
Wonkette, 22, 52-54, 139, 214nn3, 

5 
Woodhull, Victoria, 107, 
223n11 Woodward, Bob, 
134 
Woolf, Virginia, 
217n59 
Wyoming, 
223n27 

 
Xanga, 24 

 
Yahoo! csevegőszobák, 
154-55 Yahoo! üzenőfalak, 
148-49 Sárga újságírás és 
adatvédelem, 

106-7, 108, 109 
YouTube, 39-40, 

164, 171, 
213n134, 164, 
171, 213n134 

 
Zeran, Kenneth, 150-53 
Zeta-Jones, Catherine, 175 

Zimmerman, Diane, 64, 129 
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