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Absztrakt:  
 
Disszertációmban a tudományszociológia és a tudomány, technológia és társadalom 
tanulmányok (STS) eszközeivel azt mutatom be, hogy a digitális technológiákhoz társított 
értékítéletek hogyan kapcsolódnak össze az angolszász típusú újságírás belső szakmai 
hierarchiáinak és diskurzív határmunkálatainak kialakításával. A dolgozat célja hármas: 
egyfelől azt demonstrálom, hogy a médiaplatformokhoz társított értékek és a szakma 
megformálásához használt ideológiák erőterében zajló diskurzusok – amit platformalapú 
demarkációnak nevezek – szorosan összefonódnak, aktívan formálják egymást és a 
technológiai platformok innovációs mintázatait, alakulását és használatát. Másfelől azt, 
hogy a mai platformalapú határmunkálatok mintázatai jelentős párhuzamokat mutatnak a 
megelőző évszázad elektronikus kommunikációtechnológiáit övező demarkációs vitákkal. 
Harmadrészt pedig azt, hogy a médiaplatformok nem csak technológiai eszközként és 
kommunikációs hálózatként, hanem megismerési és társas térként, kulturális-diskurzív 
közegként is működnek a szakma kulturális rendszerében. Az egyes közösségek 
médiaplatformokhoz társított kulturális jelentéseinek térképe tehát egyszerre árulkodhat 
a jelentések társas, ismeretelméleti és kommunikatív előfeltételezéseiről, 
beágyazottságáról. A disszertációban a tudományfilozófiából és -szociológiából 
kölcsönzött elemzési eszközök segítségével tekintem át a tecnológiákhoz kapcsolt értékek 
megalkotásának történeti gyökereit, valamint az újságírás speciális szakmai kontextusára 
és jellemző demarkációs gyakorlatait, értékhierarchiáit. A két fő elemzési terület 
metszéspontjában azt demonstrálom, hogyan kapcsolódik össze a szakmai határok és 
hierarchia konstrukciója az újságírásban a publikációhoz használt médiaplatformok 
használatával, és a hozzájuk kapcsolódó értékítéletekkel. Az első két fejezetben a 
technológiákhoz kapcsolt értékek megalkotásának történeti gyökereit és konstrukciós 
mechanizmusait tekintem át. A harmadik és negyedik fejezetben a szakmai, szakértői 
határmunkálat-kutatások főbb felismeréseit és módszertanát ismertetem, valamint az 
újságírás speciális szakmai kontextusára jellemző demarkációs gyakorlatait, 
értékhierarchiáit. Az ötödik fejezetben a publikációhoz használt médiaplatformok 
használatával és a hozzájuk kapcsolódó értékítéletekkel összekapcsolódó szakmai határ- és 
hierarchiakonstrukciókat mutatom be, melyek a pozíciók legitimálására, az újságírók és 
nem-újságírók, illetve a jó és nem jó újságírók elkülönítésére alkalmasak, végsősoron pedig 
a technológiai innovációk sorsát és a technológia hatókörét, használatát is befolyásolják.    
 
Kulcsszavak: bloggerek, civil újságírás, demarkáció, digitális technológia, EPOR, értékek, 
etika, határmunkálatok, ideológia, legitimáció, médiaszakma, retorika, print, újságírás, 
újságírók, SCOT, szakmák, STS, technológia 
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Köszönetnyilvánítás 

 

„Egy doktori disszertáció elkészülésének elsősorban nem intellektuális, hanem 

lélektani akadályai vannak.” Amikor Láng Benedek az első doktori órák egyikén beszélt a 

doktori munka perspektíváiról és buktatóiról, akkor még nem értettem teljesen, mire 

gondolhat, később azonban világossá vált, hogy ennél tömörebben talán nem is lehet 

összefoglalni a tudományos munka és a motiváció meglehetősen komplikált kapcsolatát. 

2006 októberében kezdtem meg doktori tanulmányaimat a(z akkor) Technika-, Mérnök- és 

Tudománytörténet Doktori Iskolában, ugyanakkor, amikor kommunikációs 

szakújságíróként kezdtem dolgozni a Kreatív magazinnál. A párhuzamosság, amit először a 

puszta egzisztenciális kényszer szült, idővel egyfajta szórakoztató kettős identitássá, még 

később pedig nyomasztó teherré vált. Annak ellenére, hogy akkorra már mindkét 

területet, a kommunikációs- és médiaszakmát, valamint a filozófiát és a 

társadalomtudományokat is egyre inkább hivatásomnak éreztem, lassan fel kellett 

ismernem, hogy a két párhuzamos világban, eltérő témákban való elmélyülés hosszú 

távon nem fenntartható.  

A felismerést követően a kutatáshoz újra lendületet adó motivációnak és annak a 

triviálisnak tűnő gondolatnak a megtalálására, miszerint azt kellene feldolgoznom 

társadalomtudományos eszközökkel, amivel a munkám során foglalkozom, mintegy négy 

évre volt szükségem. Az útkeresés folyamata végül azzal az elhatározással zárult, hogy 

szerettem volna jobban megérteni a digitális média egyre táguló technológiai és kulturális 

terében megszülető diskurzív alakzatokat. Hogyan formálják a magukat a technológiákat 

és a felhasználói közösségeket a technológiákhoz kapcsolt értékek? A kíváncsiságomat 

csak fokozta, hogy a 21. századi újságírás és média trendjeinek domináns értelmezései 
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szinte kizárólagosan technológiai determinista szemléletben fogalmazódnak meg: a 

digitális technológia megzavarja, megöli, vagy éppen forradalmasítja a médiát, amelynek 

jelentései az erre való társadalmi reakcióként alakulnak ki. Ezzel a narratívával szemben 

egy olyan alternatív értelmezésben szerettem volna elmélyedni ebben a disszertációban, 

amelyben a technológia értelmezése és kulturális megalkotása nem következménye a 

technológiai innovációnak. Nem egyirányú, hatás-befogadó viszonyban áll egymással 

szemben technológia és kultúra, hanem egymást feltételezik – így a technológiák hatását 

alapvetően meghatározza az azoknak tulajdonított jelentés és érték.    

Az, hogy a céljaimat és lehetőségeimet keresgélve apránként összerakhattam egy 

lehetséges disszertáció építőkockáit, nem valósulhatott volna meg nagyon sokak segítsége 

és támogatása nélkül. Mindenekelőtt köszönöm a Tudományfilozófia és 

Tudománytörténet Doktori Iskola minden oktatójának, különösen vezetőinek, Fehér 

Mártának majd Margitay Tihamérnak, hogy rugalmasan fogadták az újabb és újabb 

potenciális témákat, és ajánlásaikkal támogatták a pályázataimat. Külön köszönöm Fehér 

Mártának, aki hat évig témavezetőmként viselte türelemmel útkeresésemet. Köszönöm 

Zemplén Gábornak, hogy kezdetben tutorként segített az akadémiai orientációban, 

később pedig témavezetőként a téma, végül a szöveg formálásában. 

A disszertáció nem készülhetett volna el, ha nem tudok hosszabb időt eltölteni 

külföldön a napi munka hajtásától kicsit eltávolodva. Köszönöm az Állami Eötvös Ösztöndíj 

támogatását, amely a párizsi Institut Nicod-ban eltöltött félévet finanszírozta, és ottani 

témavezetőimnek, Dan Sperbernek és Roberto Casatinak a lehetőséget és a 

beszélgetéseket; és az EuCognition támogatását, amely a Université du Quebec á 

Montréal nyári egyetemének elvégzését tette lehetővé. Köszönöm a Rézler Gyula 

Alapítványnak és az Alapítvány elnökének, Farkas Jánosnak a bizalmát, hogy egy itthoni 

ösztöndíjjal és egy, az Indiana University bloomingtoni campusán eltöltött félév 

finanszírozásával támogatták kutatásaimat. Hálás vagyok a magyar Fulbright Bizottságnak, 

hogy finanszírozott egy akadémiai évet a New York-i Columbia University Graduate School 
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of Journalism programjában. Ez az egy év mind tudományos, mind szakmai szempontból 

meghatározónak bizonyult számomra. Ottani témavezetőmnek, Sree Sreenivasannak is 

köszönöm a segítségét és támogatását. Kulcsfontosságú volt a Jedlik Ányos Doktorjelölti 

ösztöndíj, mely nélkül hazatérve nem tudtam volna befejezni az írást. Hálás vagyok a 

Nemzeti Kiválóság Program Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj kuratóriumának és Z. 

Karvalics Lászlónak, valamint a Szegedi Tudományegyetem Kulturális Örökség és Humán 

Információtudományi tanszékének a kutatásom finanszírozásáért, illetve befogadásáért. 

És köszönöm a Doktori Iskola felett egy emelettel található Szociológia és Kommunikáció 

tanszéknek – amely munkahelyként még új az életemben, de már jópár éve egyik szellemi 

otthonomként funkcionál – és vezetőjének, Hamp Gábornak a támogatását. 

Bár időlegesen eltávolodtam a „kognitív hajótól”, ahogy ő fogalmazott egyszer, mind 

szemléletben, mind munkamódszerben és úgy általában, nagyon sokat tanultam Pléh 

Csabától, akivel Láthatatlan Kollégiumi tutoromként ismerkedhettem meg. Külön 

szeretném e helyen megköszönni a rengeteg segítséget és támogatást, amit tőle kaptam, 

nélküle valószínűleg ez a munka sem készült volna el.  

Médiás munkaadóim is támogattak a kezdetektől fogva doktori tanulmányaimban: 

hol a pénteki kutatási napok biztosításával, hol a legváltozatosabb, együttérzésről biztosító 

arckifejezésekkel. Köszönöm Kreatívos főnökeimnek, Vándor Ágnesnek, Szigeti Péternek, 

Beöthy Barbarának és Román Balázsnak, és eMasás főszerkesztőmnek, Bellai Lászlónak a 

szabadságot és támogatás. A médiás és akadémiai kollégák, diákok közül, akik közül 

jópáran közeli barátaim is egyben, nagyon sokaknak nagyon sokat köszönhetek – őket csak 

azért nem sorolom fel, mert magamra haragudnék leginkább, ha véletlenül kihagynék 

valakit. 

Köszönöm mindenkinek, akik részt vettek a disszertáció munkahelyi vitáján, és külön 

hálás vagyok Csepeli György, Ropolyi László, Farkas János, Fehér Márta, Szakadát István és 

Bodó Balázs szövegekhez fűzött kommentárjaiért.       
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Egyvalamiért viszont nem tartozom köszönettel. A disszertáció alapvetően két 

városban íródott, Budapesten és New Yorkban – és biztonsággal állíthatom, mindkét hely 

mindent megtett azért, hogy ne írhassam meg a dolgozatot. Ezért máig neheztelek rájuk, 

de elképzelhető, hogy idővel megbocsátok nekik.    
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Ostrom alatt: Az újságírás legújabb transzformációjának 

diskurzusa 

 

 

Bevezetés 

Kivonat 
A bevezetésben röviden áttekintem az újságírás legújabb üzleti, technológiai és 

szakmai átalakulását tematizáló, technológiaközpontú és technológiai determinista 

diskurzus fő vonásait, összetevőit és ismeretelméleti feltételezéseit. A determinista 

szemlélettel szembeállítva ismertetem a disszertáció folyamán alkalmazandó 

konstruktivista filozófiai és módszertani kereteket, amelyek segítségével a diskurzust 

elemzem a disszertációban. Ezek szerint nem kizárólag a technológia, hanem a technológia 

és a társadalom interakciója felől érdemes közelíteni az újságírás jelenlegi átalakulásának 

diskurzusához, arra koncentrálva, hogy a szakmához és a technológiához kapcsolt értékek 

hogyan feltételezik és alkotják meg egymást. A bevezetésben ismertetem továbbá a 

disszertáció felépítését, diszciplináris hátterét és módszertanát is.    

Kulcsszavak 
Digitalizáció, internet, transzformáció, újságírás, üzleti modell, válság 
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2012. október 3-án a New York-i Columbia University újságíró-iskolájának Pulitzer 

Józsefről elnevezett épületében mutatták be az újonnan alapított Brown Institute 

programját és vezetőjét. Az estén a Columbia elnöke és az iskola dékánja mellett jelen volt 

Frank Bennack Jr., az egyik legnagyobb amerikai médiavállalat, a Hearst vezérigazgatója is, 

aki rövid beszédében így fogalmazott: „Most, amikor az újságírás nagyobb ostrom alatt 

van, mint valaha, lesz egy, a fényes jövő álma iránt elkötelezett intézetünk.”1 Bennacknek 

ez a rövid mondata érzékletesen foglalja össze az újságírás legújabb transzformációja 

körüli szakmai közbeszéd kettős, nehezen meghatározható félelmekkel és bizonytalan 

reményekkel telített természetét, amely egyszerre lát halált, válságot és bizonytalan új 

utakat is a szakma eddig nem látott mértékű átalakulásában.  

 

0.1. A transzformáció diskurzusa: technológia és értékek 

 
„Az újságírás válságban van”. Az utóbbi években talán ezt az állítást lehetett a 

legtöbbször hallani az újságíró- és médiakonferenciák előadásain, kerekasztal-

beszélgetésein és büféasztal melletti eszmecseréin, olvasni a szakmával foglalkozó 

publicisztikákban, szakmai anyagokban, tanulmányokban, elemzésekben és 

véleménycikkekben. A tömör, kinyilatkoztatásszerű diagnózis indoklásaként a 

szakemberek jellemzően tartalmi, üzleti, társadalmi és kulturális tünetek és faktorok 

sokaságát sorolják fel. Ezek szerint szemben a pár évtizeddel, de akár pár évvel korábbi 

állapotokkal, egyre inkább a felszínes szenzációhajhászásra hajtanak az újságok, egyre 

több és több hiba kerül be a szövegekbe, a nyomozó cikkek pedig felületesebbek és egyre 

kevesebb van belőlük. A romló tartalommal párhuzamosan egyre kevésbé kínál csábító 

1 “Now, at a time when journalism is under siege as never before, we’ll have an institute committed to the 
dream of its bright future.” Centennial All-Class Lecture: Brown Institute opening. Columbia Journalism 
School, 2012. október 4. Online: http://www.journalism.columbia.edu/news/744  
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karriert az újságírás, a szerkesztőségek, a bérek és a honoráriumok is zsugorodnak, és az 

újságírók társadalmi szerepe, rangja is folyamatosan süllyed. Az újságírás eddig 

megingathatatlannak tűnő, a tartalom mellett elhelyezett hirdetést értékesítő, klasszikus 

üzleti modelljének jövője pedig egyre bizonytalanabb, ezzel párhuzamosan pedig az 

emberek sem költenek annyit újságokra és előfizetésekre, mint egykor. A nyomtatott sajtó 

példányszámai folyamatosan zuhannak a nyugati világban, a hirdetési bevételek így 

csökkennek, az online lapok olvasótábora pedig, bár emelkedik, a hirdetési bevételeik így 

sem mindig képesek pótolni a kieséseket. Általánosságban egyre kevesebb hirdetési pénz 

van az írott médiában. A szakma tehát folyamatos lejtmenetben, értékvesztésben és –

válságban van. A jó és nemes hagyományok a múltba vesznek, a jövő pedig bizonytalan.   

„Az újságírás forradalma” zajlik napjainkban, állítják azok, akik szerint az újságírás 

jelenleg nem válságban van, hanem éppen ellenkezőleg: a valaha volt legnagyobb 

lehetőség áll előtte. Ők úgy vélik, hogy a szólás- és véleményszabadság ma jóval kevésbé 

van keretek közé szorítva, mint korábban, a folyamatos új innovációk, multimédiás 

platformok pedig sokkal jobb, változatosabb és interaktívabb tartalmat tudnak eljuttatni a 

szélesebb és jobban bevonható közönséghez. A hagyományos médiavállalatok hosszú 

távon megingónak látszó dominanciája pedig ismét csak lehetőséget kínál a szélesebb 

néptömegeknek, hogy ingyen és szabadon juthassanak tudáshoz, és az információs- és 

médiamonopóliumokat megkerülve, korlátok nélkül tehessék közzé kreatív munkáikat és 

véleményüket. Az újságírás tehát alapvetően jó irányba halad, az értékteremtés és 

fejlődés periódusa köszöntött be.      

Mindezen, egymásnak akár radikálisan ellentmondó vélemények, elbeszélések, 

állítások összefonódása azt mutatja, hogy a huszonegyedik század első évtizedeiben az 

újságírás régen nem látott mélységű és hatókörű transzformációja zajlik le. De nem csak a 

diskurzív tér felbolydulása, hanem a piackutatások, tartalomelemzések, jelentések és 

felmérések is világosan jelzik: az írott média és az újságírás, mint üzlet és szakma utóbbi 

fél évszázadban kialakult médiapiaci erőviszonyai, szakmai rutinja, társadalmi helyzete és 

 
 



12 Ostrom alatt: Az újságírás legújabb transzformációjának diskurzusa 
 

megítélése, valamint a médiatartalmak előállítása, fogyasztása és megosztása is 

átalakulóban van.  

Arra a kérdésre, hogy ennek az átalakulásnak mi az oka és magyarázata, a rendkívül 

színes és konfliktusos diskurzusban előkerülő válaszok megint csak egy irányba mutatnak. 

Az ok: a technológia2. Pontosabban: az internet. A médiás vezérigazgatók, menedzserek, 

továbbá főszerkesztők, újságírók és elemzők túlnyomó része úgy látja, hogy az internet 

fenyegeti, fojtogatja, ostromolja vagy éppen tönkreteszi, ellehetetleníti az újságírás üzleti 

modelljét és szakmai értékrendszerét. Azaz, a 20. század kilencvenes éveinek végétől 

kezdve egyre jobban elterjedő, ingyenes tartalomfogyasztást és -előállítást kínáló internet, 

majd a kétezres évek közepétől a mindezt még hatékonyabbá és tömegesebbé tevő online 

közösségi média, egyszerre húzza ki a talajt a tartalmat értékesíteni kívánó 

médiavállalatok alól, és a tartalomelőállító tömegek bevonásával egyre inkább elinflálja a 

2 A disszertációban a technika helyett mindvégig a technológia szót használom, amikor az eszközök, eljárások 
és használataik által megalkotott ökoszisztémáról írok. Ennek két fő oka van: az egyik a szavak hétköznapi 
jelentéseit, a másik a párhuzamos szakirodalmi kánonok terminológiáját igyekszik figyelembe venni. A mai 
magyar hétköznapi szóhasználatban a technika egyfelől egy részben technológia és eszközfüggetlen, 
speciális eljárást jelöl (akár sportban, kézművességben), illetve a technológia világában inkább az eszközök 
ökoszisztémájának gépi aspektusát, az eszközöket magukat. A technológia, feltehetően angolszász hatásra 
azonban ennél tágabban vonatkozik az eszközök és eljárások összességére, a digitális világ vonatkozásában 
például egyszerre jelölve a hardveres, szoftveres megoldásokat és know-how-t. A mai olvasó számára ezért 
úgy vélem, könnyebb és egyértelműbb lehet a technológia kifejezés értelmezése. A filozófiai, tudományos és 
akadémiai irodalmi kánonokban a technika szó (techné) igen nagy múltra tekint vissza, részben eltérő, 
részben hasonló jelentésekkel. Ahogy azt töbek között Agazzi (1998) is leírja, a technika a filozófiai 
hagyományban olyan jelentésekkel bír, mint amellyel a mai angolszász kánonban a technológia (technology): 
a készségek, a tudni hogyan, továbbá az eszközök jelölője is egyben. Ebben a hagyományban a technológia 
inkább a miértre való rákérdezés, a szisztematikus tudások és eljárások rendszere, a modern tudomány 
eszméjéhez (l. Heidegger 1994) és praxisához kötődő fogalom. Ahogy ennek a filozófiai hagyománynak a 
diszpozícióit Heidegger ([1954] 2004) áttekinti, a technika instrumentális és antropológiai meghatározása 
szerint eszköz célok elérésére és az ember egy ténykedése, amely kettő egymással szorosan összefügg, 
egyfajta el- és berendezés, instrumentális jelenség, a görög techné, mint létrehozás és megismerés 
jelentései nyomán. A kortárs angolszász STS szakirodalomban ugyanakkor izgalmas módon az eszközök és 
eljárások által alkotott ökoszosztémára túlnyomórészt nem ebben a filozófiai hagyományban kialakult 
technika, hanem az (angolszász) köznyelvben és szakirodalomban meghonosodott technológia szó 
használatával utalnak. A párhuzamos interpretációs hagyományok értelmezéseiben és a technológia 
kifejezés választása mellett tehát elsősorban nem a két szó közötti jelentéskülönbözet volt a döntő, hanem a 
disszertáció utalás- és hivatkozásrendszerét alapvetően meghatározó angolszász tudományos és szakmai 
kánon terminológiája következetes használatának motivációja. 
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korábban exkluzívnak számító publikációs platformok és tartalomelőállító 

professzionalizmus értékét. Ezt a folyamatot nevezik a szakmában összefoglaló nevén 

„digital disruption”-nek. 

Akik az újságírás transzformációjában páratlan lehetőséget és forradalmat látnak, 

szintén az internetet látják a fő mozgatórugónak, oknak és magyarázatnak: az internet 

adta a kezünkbe a szabad információszerzés és publikáció függetlenségét és ingyenes 

eszközeit. Kezdetben, a kilencvenes évek végétől az első online újságokat, adatbázisokat 

és blogokat, majd a szélessávú internet (legalábbis a nyugati világban) tömeges 

elterjedésével pedig az összes olyan eszközt, melyek ma a mindennapjaink részét képezik, 

az online közösségi médián át a kép-, zene- és videómegosztókon át a táblagépes és 

mobilalkalmazásokig.  

Akár ellenségként, akár felszabadítóként kap szerepet bennük az internet és a 

közösségi média, legalább két szempontból megegyeznek ezek a technológiaközpontú, 

determinista diskurzusok. Egyfelől, ha radikálisan más értékékeket is, de értékeket, 

normatív állításokat társítanak az új és a régi technológiákhoz. Az új technológia a 

társadalmi-kulturális-szakmai rosszat hozza el, a régi technológia pedig a jót képviseli, vagy 

éppen fordítva: a régi technológiák vannak rossz hatással a szakmára, és az új technológiák 

testesítik meg a pozitív értékeket. Másfelől ezek az elbeszélések a technológia, a 

társadalom, a kultúra és az újságírás viszonyának azonos ismeretelméleti felfogását 

tükrözik. Modelljük szerint van egyfajta szakadék a technológiai innovációk és a 

társadalom között, és amennyiben a két terület érintkezik, úgy a technológiai hatások 

determinálják, de legalábbis meghatározzák a társadalmi reakciókat. A feltételezett kettős 

rendszer felépítéséből és működéséből az is következik, hogy a technológiai innovációk 

megszületése, alakulása, sikere a technológiai téren belül dől el, és a társadalmi rendszer 

ezeket a technológiai faktorok által megformált innovációkat fogadja be végül, tehát a 

szakmai közeg, társadalmi és kulturális szféra alkotó szerepe másodlagos a technológiák 

alakulásában. Ez a felfogás pedig jellemzően összekapcsolódik azzal az elképzeléssel, hogy 
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az önálló technológiai rendszer termékeinek és fejlesztéseinek sorozata a fejletlentől a 

fejlettebb, azaz jobb technológiák felé vezet el, amelyek aztán vagy végzetes, vagy 

megváltó hatást gyakorolnak a társadalomra – jelen esetben az újságírásra.  

Az előretörő digitális média és az internet tehát átformálja az újságírás eddig bevett 

üzleti modelljét, a közvélemény és a nyilvánosság természetét, az információáramlást és a 

hírfogyasztást, az olvasási szokásokat, a szakmai értékeket és az újságírás pozícióját a 

társadalomban. A technológia ellenőrizhetetlen, nem előrejelezhető, autonóm mozgató 

erőként jelenik meg, amelynek nyomása alatt a társadalom, a kultúra és benne az 

újságírás valahogy megpróbál új utakat találni, rosszabb esetben pusztán túlélni. 

 

0.2. Szakma és technológia: értékek és határmunkálatok  

 

Ez a felfogás az újságírás átalakulásáról szóló diskurzus egy speciális szegletében is 

jelentős szerepet kap, abban a nagy hagyományokkal rendelkező, szigorúan szakmai 

közbeszédben, ami az újságírók és a nem-újságírók, valamint a jó és a rossz újságírók 

megkülönböztetéséről és hierarchiába rendezéséről, azaz az újságírás határmunkálatairól 

szól. Az utóbbi nagyjából két évtized médiaszakmai diskurzusaiban, változó előjelekkel és 

kontextusokban, de rendszeresen és tendenciózusan összefonódik a szakmai, valamint a 

digitális technológiai jóról és rosszról folyó közbeszéd, amely egyszerre köti össze és teszi 

felcserélhetővé egymással a szakmai értékeket és a technológiákat: a jó technológia 

reprezentálhatja a jó szakmaiságot és fordítva, a rossz technológia a szakmaiatlanságot. 

Amikor a mindennapi szakmai diskurzusban a „megbízhatatlan bloggerekről”, „csak egy 

blogról”, vagy éppen „hiteles újságírókról” és a közösségi médiáról, mint a „kocsmai 

pletyka elektronikus verziójáról” beszélnek, akkor a jónak és rossznak beállított 

technológiához társított értékítéletekkel és előítéletekkel, sztereotípiákkal próbálják az 

 
 



15 Ostrom alatt: Az újságírás legújabb transzformációjának diskurzusa 
 

eltérő érdekcsoportok meghatározni, megalkotni és legitimálni a szakmai jó és rossz 

fogalmait.     

Ebben a dolgozatban ennek a speciális szakmai diskurzusnak – amit platformalapú 

demarkációnak nevezek – az elemzésén keresztül szeretnék alternatív betekintést adni az 

újságírás 21. századi transzformációjába, de radikálisan más szemszögből, mint ahogy a 

probléma magában a diskurzusban megjelenik. 

Szemben a technológiai determinista optikával, arra vagyok kíváncsi, hogy a 

társadalom, a kultúra és maga az újságírószakma hogyan formálta az új és régi 

technológiák interakcióját: hogyan működnek és működtek közre a szakmához és a 

régiként és újként értelmezett technológiákhoz társított értékek, az éppen a fenti 

mintázatokat követő diskurzusok a technológiák társadalmi konstrukciójában. A 

technológia kétségkívül hat a társadalomra, de a társadalmi tér is alapvető fontosságú 

abban, hogyan alakul egy-egy technológia sorsa, ezért a dolgozatban olyan 

ismeretelméleti alapállásból értelmezem az újságírás transzformációjának diskurzusait, 

melyben a technológia és társadalom viszonya nem egyirányú és determinisztikus, hanem 

a társadalmi-kulturális igények, értékek, reakciók hálózata és a technológiák kölcsönösen 

formálják egymást (l. Ropolyi 2004). Az új technológiákhoz kapcsolódó attitűdök, értékek, 

normatív állítások tehát – legyenek akár félelemmel vagy várakozásokkal teliek – nem a 

készen érkezett technológiákra adott puszta válaszok, hanem a technológiák 

beépülésének, hasznosulásának, sorsának részbeni meghatározói. 

Az újságírásra vonatkoztatva egy gyengébb és egy erősebb állítást is lehetővé tesz ez 

a megközelítés.  Egyfelől azt is jelentheti, hogy a szakmát és az üzletet nem feltétlenül az 

internet teszi tönkre vagy éppen emeli fel, hanem az internetes technológiák, innovációk, 

társadalmi válaszok, kulturális értékek, elbeszélések együtt határozták és határozzák meg, 

hogy jelenleg ilyen sajátosan ellentmondásosan viszonyul egymáshoz az internet és az 

újságírás. Másfelől pedig azt, hogy az újságírás jelenkori viszonyait kommentáló, értékelő 
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elbeszélések, értékkonstrukciók diskurzusa is alapvető szerepet tölt be az újságírás 

jelenének és jövőjének alakulásában.      

 

0.3. A disszertáció célja és felépítése  

 

A disszertáció célja az, hogy társadalomtudományos módszerekkel bemutassa az 

akadémiai közönségnek a globális médiaszakma egyik központi, a szakma és a technológia 

összekapcsolódásáról szóló diskurzusának természetét. Az elemzéseken, 

esettanulmányokon, történeti áttekintéseken keresztül azt mutatom be, hogyan fonódnak 

össze a technológiai és a szakmai értékekről vallott elképzelések a szakmai diskurzusban, 

és hogy a médiaszakemberek, újságírók hogyan keretezik a technológia és a szakma 

kapcsolatát, milyen retorikát, metaforákat, érveket és toposzokat használnak az erről 

szóló eszmecserékben. Médiaszakembereknek a média tartalmi, szervezeti, szabályozási, 

akadémiai és menedzsment oldalán dolgozókat tekintem: ők a médiavállalatok 

döntéshozói, újságíró szervezetek vagy sajtószabadság-felügyelő ügynökségek képviselői, 

médiapolitikusok, médiakutatók, egyetemi oktatók. Újságírók azok – a lehető 

legegyszerűbb meghatározás szerint – akik a médiatartalmak előállításával foglalkoznak. 

Az újságírók összessége azonban nem feltétlenül médiaszakember, viszont bizonyos 

újságírók annak nevezhetőek: ők jellemzően a főszerkesztők, szerkesztők, a vezető, és a 

médiára szakosodott újságírók.  

Egyfelől azt mutatom meg, hogy a professzionális médiaszakmai szereplők 

diskurzusaiban a médiával kapcsolatos, a laikus médiafogyasztókéhoz hasonló, előítéletek, 

attitűdök, értékkonstrukciók fogalmazódnak meg. Másfelől pedig az írott 

tartalomszolgáltatás szempontjából releváns digitális technológiákról szóló médiaszakmai 

diskurzusok, retorikák, metaforák, legitimációs stratégiák kulturális beágyazásának 

folyamatát térképezem fel: azt a folyamatot, amelyben maga a szakma diskurzív 
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megteremtése, a professzionális hálózatok szimbolikus megalkotása zajlik le. A két 

kutatási cél egymás mellé helyezése azt a munkahipotézist és egyben állásfoglalást rejti 

magában, hogy ez a kettő szempont, illetve a rajtuk keresztül vizsgált jelenségek 

elválaszthatatlanul összefüggnek egymással: azaz a médiaplatformokhoz kapcsolt 

értékítéletek kialakítása és a médiaszakma – illetve azon belül az újságírás – mint 

szakértői, szakmai hálózat értékrendszerének megalkotása, fenntartása és legitimálása 

egyazon társadalmi és kulturális konstrukció, a print és újabban a digitális jó és rossz 

megalkotásának részei.  

Az első és második fejezetben az új és régi technológiák értékkonfliktusának 

történeti kontextusáról lesz szó és arról, hogy ezelőtt milyen hasonló, versengő retorikák 

alakították a médiaplatformok feltételezett értékeinek megítélését a társadalomban. Arra 

hívom fel a figyelmet, hogy az ilyen és ehhez hasonló viták korántsem először figyelhetőek 

meg a média történetében, sőt: a jelenlegihez nagyon is hasonló struktúrájú, retorikájú 

konfliktusok jellemezték aktuálisan új kommunikációs- és médiatechnológiai eszközök 

társadalmi beágyazódásának folyamatát, tehát a digitális jóról és rosszról való diskurzusok 

szervesen illeszkednek a megelőző nagyjából százötven év nagyrészt elektronikus jóról és 

rosszról szóló vitáinak sorába. A távíró elterjedésétől egészen a rádió és a televízió 

kulturális előtérbe helyeződésén át az iPad bevezetéséig húzódó periódus fő vitáinak 

áttekintésében – ahogy az egész disszertációban – az egyik vezérlőelvem az, hogy a többek 

között eszközcentrikusnak és determinisztikusnak nevezhető technológiatörténet-írás és 

értelmezés szempontjait elkerülve kontextuális, konstruktivista alapokon közelítsem meg 

a diskurzusokat. Ebben a szemléletben a technológiai innovációk története sem nem 

szükségszerű, sem pedig szakadatlan fejlődési ívet nem rajzol fel, továbbá nem fejt ki 

egyoldalú hatást a társadalomra. A kommunikációs- és médiatechnológiák nem kívül 

állnak a kultúrán és társadalmon, hanem annak szerves részeként, a folyamatosan változó 

hangsúlyú társadalmi egyeztetések, tárgyalások, érdekütköztetések folyományaként 
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alakulnak. Ennek a konstruktív folyamatnak a rivális médiaeszközök, az általuk közvetített 

tartalmak és a fogyasztói igények interakciói, konfliktusai is a részei.  

Az írott média, a sajtó megítélése szorosan összefügg a társadalomban betöltött 

sokrétű szerepéről, hatásmechanizmusairól, valamint a fogyasztóiról, a befogadásáról és a 

közvetítő eszközeiről kialakított aktuális vélemények és a hozzájuk kapcsolt értékek 

hálózatával. A fejezetben azokat az egymással versengő értelmezéseket, felfogásokat, 

elemzéseket vetem össze egymással, amelyek a digitális és online technológiák 

térnyerését polarizálják: egyértelműen pozitív társadalmi jelenségek katalizátoraként, 

vagy éppen szigorúan negatív hatások kiváltójaként tekintik, legyen szó akár a 

médiafogyasztói kreativitásról, tudásszerveződésről vagy éppen a társadalmi 

nyilvánosságról és demokratizációról. A digitális jóról és rosszról szóló diskurzus történeti 

kontextusának elemzésén keresztül azt mutatom meg, hogy az eddig megfigyelhető 

mintázatok hogyan ismétlődnek meg a jelenkori technológiák diskurzusaiban, illetve hogy 

az egyes felfogások kimondott vagy kimondatlan előfeltételezései hogyan kapcsolódnak az 

írott média nyomtatott és digitális platformjainak társadalmi szerepéről folyó szakmai 

közbeszédhez. Azt is bemutatom, hogy hogyan működnek és állnak össze ezek a 

narratívák: a technológiák egyes részleteiről alkotott ítéletek hogyan függnek össze az 

érintett technológiák egészére vonatkozóan levezetett ítéletekkel, és az egyes részekhez 

kapcsolt értékkapcsolások hogyan általánosíthatóak más szereplőkre, a tartalomról az 

előállítókra, vagy éppen egy publikációs platform egészére.   

A harmadik és negyedik fejezetben azt mutatom be, milyen keretek között zajlanak 

az újságírás diskurzív szakmai határmunkálatai. Milyen előfeltételezésekkel élnek, milyen 

ideológiai és etikai rendszerekhez kötődnek, hogyan alakulnak ki és milyen eszközöket 

használnak az újságírókat és a nem-újságírókat, valamint a jó és a rossz újságírókat 

elkülönítő stratégiák. Hogyan változtak ezek az értékek az újságírószakma története során, 

és jelenleg milyen típusú előírások, szabályok, értékek határozzák meg a szakmai 

hierarchiák mindennapi menedzselését.   
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Az ötödik fejezetben bontom ki részletesen a platformalapú demarkáció fogalmát, 

és vizsgálom meg, hogyan kapcsolódnak össze az első és második fejezetben leírt, a 

technológiával és a szakmával kapcsolatos értékítéletek diskurzusai. Arra vagyok kíváncsi, 

hogy az eddigiekben végigvett értékkapcsolási, általánosítási és demarkációs 

mechanizmusok hogyan működnek a tartalomelőállítókról folyó diskurzusban, és hogy ez a 

diskurzus mit árul el az újságírás, mint szakma jelenlegi retorikai és szimbolikus 

megalkotásának folyamatairól, továbbá hogy mindezek a folyamatok hogyan ágazódnak 

be a digitális jóról és rosszról folyó közbeszédbe.  

Fő állításaimat röviden megelőlegezve: amellett érvelek, hogy az újságírás legújabb 

transzformációját a technológia társadalmi konstrukciója felől szükséges vizsgálni; 

bevezetem a platformalapú demarkáció, azaz a szakmai határmunkálatok és a 

technológiához kapcsolt értékítéletek megalkotásának fogalmi keretét; amellett érvelek, 

hogy a szakmai és a laikus diskurzusok nem mutatnak jelentős eltéréseket a technológiai 

értékítéletek megalkotásában, valamint a diskurzív határmunkálatok jelentős mértékben 

meghatározzák a technológiai innovációk lehetőségfeltételeit. Végül, hogy az elmúlt 

másfél évszázad új technológiái kulturális megalkotásának mintázatai leírhatóak egy közös 

szempontrendszer szerint. 

Az újságírás legújabb transzformációjának diskurzusa természetesen nem csak az 

újságírószakmán belül játszódik le, hanem a nyilvánosság egészében is, és az egymással 

átfedő népszerű, jogi, technológiai, politikai és egyéb értelmezések egymással szorosan 

összefüggenek. Hogy a disszertációban alapvetően a szakmai diskurzus természetére és 

elemzésére fóksuzálok, annak két oka van. Az egyik az egyszerűbb, praktikus ok: a teljes 

konfliktus és szociális reprezentációrendszer feltárása túlmutatott volna még egy hosszabb 

monográfia keretein is, és a disszertáció határainak megvonásánál úgy döntöttem, hogy a 

médiaszakmai és újságírói vonatkozásokat tudom kellő alapossággal áttekinteni. A másik 

ok már módszetani megfontolásokban gyökerezik. A nyilvános térnek a technológiai 

platformokkal párhuzamos átalakulásának természetére röviden igyekeztem kitérni a 
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vonatkozó történeti áttekintésekben. A platformalapú demarkáció esetében azonban 

azért nem tettem ezt meg, mert a szakmán kívüli diskurzusok, technológiai 

értéktulajdonítások alapállásukat tekintve egyfelől nagyon hasonlóak a szakmán 

belüliekhez, tartalmukat tekintve viszont sokszor olyannyira széttartóak, hogy mindkét 

esetben célravezetőbbnek látszott a szakmai elemzésnél maradás.  

Mindkét szempontra egy-egy példát említve: az értéktulajdonítások attitűdjét és 

ismeretelméletét tekintve például a populáris és üzleti diskurzusok is túlnyomórészt a 

technológiai determinista felfogásban fogalmazódnak meg. Ahogy a zeneipar 

vonatkozásában, úgy a mai médiaiparral kapcsolatban is az „internet véget vetett a 

tradícionális médiavállalatok uralmának” típusú narratívák a leggyakoribbak. A 

nyilvánosság és az újságírás viszonyára vonatkozó közéleti és például jogi viták viszont 

tartalmi szempontból igen nagy változatosságot mutatnak. Amíg az Egyesült Államokban 

például egy időben komoly lobbiszempontja volt a civil média képviselőinek, hogy az 

újságíróknak a törvény által biztosított védettséget (ún. shield law) a bloggerek is 

élvezhessék, és e kérdés mentén is zajlottak a „bloggerek” és „újságírók” határmunkálatai, 

addig Magyarországon a 2010-es új médiatörvény bevezetésekor éppen ellenkező előjellel 

került szóba a civil média és a törvény viszonya: a blogoszféra (végül nem bekövetkező) 

törvényi szabályozásának hírére az állam, mint a szólásszabadságot korlátozni kívánó 

szereplő jelent meg a civil média képviselőinek megnyilatkozásaiban.         

A nyilvánosság és a szakma diskurzusai tehát azzal együtt, hogy részben átfednek és 

egymásban is gyökereznek, és sok szempontból párhuzamosságokat mutatnak, de számos 

olyan tartalmi és lokális különbséget felvonultatnak, melyeknek kimerítő tárgyalása 

túlmutat jelen munka keretein. 
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0.4. Eszközök, módszertan, diszciplináris háttér  

 

A munkám során használt fő elméleti modellek közös vonása, hogy mind a 

tudományfilozófiából és –szociológiából származnak, és onnan szivárogtak át más 

társadalomtudományokba. Az első két fejezetben a technológia társadalmi 

konstrukciójának (SCOT) és az empirikus relativizmus programjának (EPOR) Pinch és Bijker 

által instrumentalizált változatát tekintem irányadónak, kiegészítve a tudomány, 

technológia és társadalom tanulmányok (STS) második hulláma és a kritikai 

technológiakutatás konstruktivista és nem-termékközpontú történeti szemléletével. A 

harmadik és negyedik fejezetben a Thomas F. Gieryn által szintén a tudomány társadalmi 

beágyazottságának jobb megértésére kidolgozott határmunkálat-koncepciót használom 

fogalmi keretként az újságírás diskurzusainak feltérképezésére. Az ötödik fejezetben, 

melyben összekapcsolom a technológia társadalmi konstrukciójának és a 

határmunkálatoknak a folyamatait, összeillesztem és egymással párbeszédbe hozom a két 

modell egyes felismeréseit.  

Az elméleti és elemzési eszközök sorában még átveszek elemeket az internetkutatás, 

a retorika, metaforakutatás és érveléselmélet köréből származnak, míg az empirikus és 

szakmai hivatkozások főként az újságírás, és a technológia-, média- és 

kommunikációtörténet irodalmából merítenek.  

Az elemzendő korpusz részben másodlagos irodalomból, történeti munkák 

vonatkozó szakaszaiból, részben pedig elsődleges forrásokból és etnográfiai munka 

eredményeképpen állt össze. Az etnográfiai munka részben a saját, közel nyolc éves 

kommunikációs szakújságírói tevékenységem során elkészített interjúk, beszélgetések, 

cikkek összeállítását, részben pedig az újságírói közegben való aktív, résztvevő megfigyelés 

tevékenységét jelenti. A munka akadémiai kereteinek, céljainak és részben az újságírói 

praxisban gyökerező bázisának kettős természetéből az is következik, hogy az irodalmi 
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áttekintés egyes szakaszaiban a szakirodalmi és másodlagos szövegek is a tartalomelemzés 

tárgyai lesznek.  

Az újságírói és akadémiai módszerek és források keveredésének problémáját azzal 

oldom fel, hogy az értelmezés, módszer, leírás és hivatkozások során mindvégig a 

társadalomtudományos szabványokat tekintem elődlegesnek: a szövegek elemzésében a 

fő módszertani alapelveket a kvalitatív tartalomelemzés, valamint a résztvevő megfigyelés 

elemzésének etnográfiai szabályai, a fő értelmezési modelleket pedig az STS konceptuális 

keretei biztosítják.  
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Digitális utópiák és antiutópiák: Az új kommunikációs- és 

médiatechnológiák determinista értékkonstrukciói 

 

 

1. Fejezet 

 

Kivonat 
Ebben a fejezetben azt mutatom be, hogy az új digitális kommunikációs- és 

médiatechnológiák hogyan konstruálódnak meg a társadalmi és kulturális valóság, értékek 

és érdekek hálózataiban és különböző társadalomtudományos megközelítések alapján; 

hogyan alakulnak ki a jó és a rossz technológia fogalmi rendszerei, továbbá hogy milyen 

történeti gyökerei vannak az értékek technológiákhoz való társításának. 

Kulcsszavak 
Értékek, digitális technológiák, internet, jó és rossz technológia, régi és új technológia, a 

társadalmi valóság konstrukciója, a technológia társadalmi konstrukciója. 
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2012. július 16-án az amerikai Newsweek magazin címlapján egy elkeseredetten 

sikoltó, tenyerét a fülére tapasztó nő torzított képe volt látható, feje fölött pedig hatalmas 

betűkkel szedve a vezető anyag címe: „iŐrült” – Pánik. Depresszió. Pszichózis. Hogyan 

drótozza újra agyunkat az online kapcsolatfüggőség?” (l.  Függelék, 2. ábra). Az „őrület” 

szó elé odaillesztett kicsi „i” (amely angolul a nagybetűvel írandó „én” szóra referál) betű 

az Apple által az ezredfordulótól kezdve bevezetett eszközök márkaneveinek (iPod, iPad, 

iPhone) struktúrájára utal. Ez az „i” az elmúlt évek során a digitális technológia világában – 

hasonlóan a pár évvel korábban hódító „e-”, mint elektronikus rövidítéshez – egyfajta 

általános képzővé vált, amely szinte bármilyen termék vagy márka neve elé odailleszthető, 

és amellyel azt jelezheti az adott gyártó vagy szolgáltató, hogy az adott produktum 

személyre szabható, közösségi, megosztható és digitális megoldásokat kínál egy bizonyos 

területen.  

Már a címlapra való rátekintés pillanatában, még az alcím elolvasása előtt világossá 

teszi az „iŐrült” szó a kapcsolatot a legújabb digitális technológiák és a patologikus 

mentális állapot között, maga a cikk pedig részletesen kifejti, miért is érdemes félnünk az 

új technológiák hatásaitól, hogyan „drótozza át az agyunkat” a számos új kommunikációs 

eszköz és média. A Newsweek cikke és a számtalan további hasonló írás mögött álló 

publicisztikai attitűd, melyben az új technológia, mint potenciálisan veszélyes és káros 

jelenik meg, nem pusztán a szerző gondolatmenetének vagy éppen a szerkesztőség 

döntésének a lenyomata, hanem olyan médiafogyasztói közeget is feltételez és alkot meg, 

amely igen fogékony a vadonatúj veszélyek ilyen módon tálalt ismertetésére.  

Az újnak észlelt jelenségekkel kapcsolatos félelmek és remények társas 

konstrukciójának ez az alakzata egyáltalán nem újszerű a kommunikációs- és 

médiatechnológiák társadalom- és kultúrtörténetében. Ez a toposz egyidős magával a 

médiával: a médiafogyasztók sztereotípiákat, értékeket, előítéleteket, morális 

tulajdonságokat és érzelmeket kapcsolnak az új és a régi kommunikációs és 
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médiatechnológiákhoz egyaránt, legyenek azok akár hatalmas várakozások vagy éppen 

irracionális félelmek, megalkotva a jó és a rossz média fogalmait, és ezzel egyben 

visszahatva a technológiai innovációk jövőjére. A következőkben, a legfontosabb 

módszertani alapelvek ismertetése után először vázlatosan áttekintem a kommunikációs- 

és médiatechnológiák történetében eddig felmerült, fontosabb társadalmi 

értékkonstrukciós hagyományokat, majd az értékkonstrukciók megalkotásának folyamatát 

vizsgálom meg közelebbről, különös tekintettel a szakmai közösségekre és az újságírásra.  

 

1.1. Az új és régi technológiák társadalmi konstrukciója 

 

Amint azt Pinch és Bijker klasszikus tanulmányában ([1987] 2005) megmutatta, a 

gyakran szigorúan a racionális technológiai és innovációs folyamatok végtermékeként 

észlelt technológiai termékek fejlődéstörténetét erősen meghatározza nem csak a 

szélesebb kulturális kontextus, de az egyes társadalmi csoportok értékítélete is. Ráadásul 

akár felülírva a technológiai szemlélet felől nézve racionálisnak gondolt innovációkat, és 

olyan produktumok létrejöttét elősegítve, amelyek harmonizálnak az erkölcsi, esztétikai, 

etikai normákkal illetve az aktuális nemi szerepelvárásokkal. 

Tanulmányuk fő szemléltető eszköze a kerékpár, amelynek fejlődéstörténetét 

áttekintve megmutatják, hogy a bevett közvélekedéssel ellentétben a korai biciklimodellek 

egymásutánja nem töretlen, hatékonyságelvet követő, egyirányú tökéletesedési és 

fejlődési ívet rajzol fel, hanem olyan, hullámvölgyekkel tarkított pályát, melyben bőven 

voltak vakvágányok és elsorvadt kezdeményezések egyaránt. De ami a legfontosabb, hogy 

ezeket a ma vakvágányként értelmezett irányokat nem az immanensen előremutatónak 

vélt technológiai ideálok kezdetleges vagy hibás kivitelezése, hanem az adott kor 

társadalmi-kulturális igényei és az utólagos társadalmi értékelés alkották meg. Mivel 

például a századfordulón az eredetileg férfiak számára tervezett kerékpárokon a nők csak 
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az akkori erkölcsi normák szerint (és szoknyában) meglehetősen illetlennek számító 

pózban, szétvetett lábbal tudtak volna tekerni, ezért a 19. század végén megszületett az 

óriáskerekű Ordinary modellnek egy olyan változata, amely a női nyereghez hasonlóan 

lehetővé tette az oldalt két lábbal tekerést (l. Függelék, 4 ábra). Hasonlóképpen, a 

levegővel felfújt kerékpárgumi sokáig azért nem válthatta le a tömör gumis megoldást, 

mert a közönség nevetségesnek találta a levegővel töltött kerekek látványát. A helyzet 

egészen addig nem változott, amíg a bicikliversenyeken a kiskerekű, felfújt gumis 

változatok elkezdték rendre megelőzte a nagykerekű, tömör gumis modelleket, és a 

felhasználók elkezdték vonzóbbnak találni az új megoldást, egyben egy új szempontot is 

beemelve a kerékpárok értékelésébe: a sebességet. Ezt nevezi Pinch és Bijker „lezárásnak 

a probléma újradefiniálásán keresztül”, azaz az ilyen esetekben nem a technológiai 

innovációnak, hanem a felhasználók percepciójának és igényeinek megváltozásának 

köszönhető végsősoron a technológia elfogadása és bejáratottá válása. Amikor tehát az új 

innovációk megszületnek vagy elterjednek, nem feltétlenül csak technológiai, hanem 

társadalmi igényeknek megfelelnek, amiből az is következik, hogy azok a fejlesztések, 

amelyeket az utólagos, visszatekintő pozícióból pusztán fejlesztési vakvágányként 

észlelünk, azok az akkori kontextusban éppen ellenkezőleg jelentek meg: adekvát, 

releváns válaszokként a kor aktuális kulturális problémáira.       

A technológiai innovációknak e társadalomtudományi megközelítése, melyben a 

technológiák nem a társadalmon kívülinek és idealizáltnak gondolt fejlődési tökéletesedési 

elv mentén alakulnak ki, hanem a társadalmi igények, értékek és érdekek mentén válnak a 

mindennapok részeivé, több diszciplináris felfogás összefonódásában alakult ki. Egyfelől 

nagy hatással voltak e megközelítésre Pinch és Bijker ([1987] 2005) valamint Bijker (1997) 

által ismertté tett, a technológia társadalmi konstrukciójának (SCOT) valamint az empirikus 

relativizmus programjának (EPOR) nevezett tudományszociológiai modellek. E 

megközelítésnek, összhangban a tudomány, technológia és társadalom tanulmányok (STS) 

„második hullámának” (Collins-Evans, 2002, 2007) ismeretelméleti és módszertani 
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felfogásával, fontos alapelve, hogy az „új” és „régi” technológiák interakciójának 

vizsgálatakor nem az utólagos siker a kiindulópont. Nem az utókor, a „győztesek” által 

meghatározott, kanonizált recepció, hanem az éppen aktuális technológiai, kulturális, 

társadalmi viszonyok erőteréből kiindulva próbálja megérteni, hogyan születnek meg az 

újnak észlelt, és hogyan konszolidálódnak a már régiként megjelenő technológiák és az 

azokhoz társított értékek a társadalomban.  

A másik fontos kutatási hagyomány a technológia- és médiatörténetnek a múlt 

század nyolcvanas éveiben kibontakozó, majd az ezredforduló táján főként a 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) kiadója által felölelt irányzata, amely bár 

eddig nem jelent meg egységes paradigmaként, és így magyar megnevezése sincs még 

tudomásom szerint, az egyszerűség kedvéért kritikai technológiakutatásnak fogok nevezni. 

A kritikai technológiakutatás a jelenkori vagy múltbeli technológiai innovációk társadalmi 

megalkotását vizsgálja, és jellemzően a jelenkori „új” technológiák társadalmi 

befogadásában is a történeti párhuzamokat keresi. Hasonlóan a konstruktivista 

technológiaszociológiához, a technológia ebben a felfogásban is társas, kulturális 

jelentésalkotási mechanizmusokkal formálódóként jelenik meg. Nem feltételezi a 

technológia társadalomra gyakorolt egyoldalú hatását; folyamatosságot lát a régi-új és az 

új-új technológiák társadalmi megalkotásában és relativista az új technológiák 

újdonságának értelmezésében (Bolter - Grusin 1999, Czitrom 1983, Edgerton 2008, 

Gitelman 1999, 2006, Marvin 1988, Nye 1997, 2004, Peters 2009, Pingree-Gitelman 2003, 

Punt 2000). (Hasonló konklúziókra jutottak, de némileg eltérő módszertannal a 

poszthumanistának is nevezett konstruktivista tudományszociológiai irányzat képviselői is 

(l. Latour 1987, Pickering-Guzik 2008). 

Mindezek a szemléletek és felismerések természetesen szervesen illeszkednek a 

társadalmi valóság megalkotottságát hangsúlyozó fenomenológiai interpretációk nagyobb 

keretébe is. Ahogy azz Berger és Luckmann ([1966] 1998) hangsúlyozza, az objektív 

valóságként észlelt társadalmi valóság szociálisan konstruált tér, amelyben az egyes 
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társadalmi csoportok pozíciói határozzák meg, hogy a valóság mely interpretációi válnak 

meghatározóvá, így a mindennapi életünk részévé. Turner ([1969] 2002, 1974) 

liminalitáselméletének „normatív communitasával” párhuzamba állíthatóan Berger és 

Luckmann a társadalmi szervezeteket hívja az „értelmi világ támasztékainak” (Berger- 

Luckmann [1966] 1998, 163), azaz olyan normatív koordinátarendszereknek, melyekhez 

képest a társadalmi világ, így benne a határok és közösségek értelmezhetővé válhatnak. 

Ebben a relációban pedig világos, hogy a hatalmi csoportok és hierarchiák vizsgálatával 

lehet közelebb jutni a társadalmi valóság jobb megértéséhez is, tekintve hogy a hatalom 

legitimációs és delegitimációs stratégiái határozzák meg az adott kulturális közeg 

valóságát, így a technológiai eszközök és innovációk megalkotását is. 

 

1.2. Kommunikációs- és médiatechnológiák és társadalom 

 

Ahogy azt Carolyn Marvin (1988) a késő 19. századi elektronikus kommunikációs 

eszközök társadalomtörténetéről szóló monográfiája előszavában megjegyzi, az „új 

technológia” élménye egyszerre történetileg relatív, és szerkezetében bizonyos 

folytonosságot mutató jelenség. Történetileg relatív, mert bár az adott történeti 

periódusok élményvilágában úgy észleljük, hogy bizonyos új technológiához kapcsolódó 

értékek radikálisan megváltoztatják a társadalmi rendszert szemben a régi technológiák 

értékőrző hatásával, de a későbbi korszakokban már szocializálódott megfigyelők már 

esetleg ugyanazt a technológiát fogják értékőrzőnek vélni, amely korábban a társadalmi 

rend megbomlásának szimbóluma volt.  

Az új és régi média interakciójának értelmezésében további kulcsfontosságú 

szempont, hogy – hasonlóan a SCOT és EPOR megközelítéseihez – a technológia körüli 

konfliktusok csak részben szólnak magáról a technológiáról. Maguk a konfliktusok mélyen 

beágyazottak a már meglévő kulturális feszültségek hálózatába, így az új és régi 
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technológiákhoz kapcsolt értékek küzdelmei legalább annyira magáról a társadalomról és 

annak jelentéseiről szólnak:    

„„…Az elektronikus média korai története kevésbé a 

kommunikációtechnológiai hatékonyság fejlődéséről, inkább a társas élet 

szervezésében központi szerepet betöltő konfliktusok megvitatásának 

legkülönfélébb terepeiről szól. Ki van kívül és belül, ki beszélhet és ki nem, 

kinek van tekintélye és ki megbízható? A kommunikációs eszközök 

sebességének, kapacitásának és teljesítményének változásai vajmi keveset 

árulnak el mindezekről a szempontokról. Leginkább a funkcionális jelentések 

egyfajta burkolatát adják, mely alatt a társadalmi jelentések zavartalanul 

alakulhatnak. A technológia eszközközpontú megközelítései szerint az új 

médiához kapcsolódó társadalmi folyamatok logikailag és történetileg is az 

eszközökkel kezdődnek, melyek a korábban néma közösségeket új társadalmi 

csoportokká, közönségekké formálja, és az új technológiai megoldások 

inspirálják az új típusú felhasználói viselkedéseket. Amikor a közönség kialakul 

a használati minták mentén, megkezdődik az új médium története. Az itt 

használt modell más személetet követ. A kommunikáció fókusza áthelyeződik 

az eszközről a drámára, melyben a már létező csoportok folyamatosan 

egyeztetnek, tárgyalnak a hatalomról, autoritásról, reprezentációról és 

tudásról, minden rendelkezésre álló eszközzel. Az új média úgy avatkozik be 

ezekbe a tárgyalásokba, hogy új platformokat kínál, melyeken a régi csoportok 

összeütközhetnek egymással.”3 (Marvin 1988: 4-5) 

3 „...the early history of electric media is less the evolution of technical efficiencies in communication than a 
series of arenas for negotiating issues crucial to the conduct of social life; among them, who is inside and 
outside, who may speak, who may not, and who has authority and may be believed. Changes in the speed, 
capacity, and performance of communications devices tell us little about these questions. At best, they 
provide a cover of functional meanings beneath which social meanings can elaborate themselves 
undisturbed. If artifactual approaches foster the belief that social processes connected to media logically 
and historically begin with the instrument, then new media are presumed to fashion new social groups 
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Az élmény relativitásából valamint a már létező társadalmi ellentétekbe való 

beágyazódásából pedig részben következik is az új technológiák társadalmi 

konstrukciójának aktuális technológiától független, strukturális folyamatossága is: 

bizonyos értékek mindig társulnak a régi és az új technológiákhoz, és egy viszonylag stabil 

periodicitás is megfigyelhető a kommunikációs technológiák terjedésének és az attitűdök, 

a társadalmi értékkapcsolások váltakozásainak mintázataiban.  

Bár maga az „új média” terminus és a körülötte kialakult kritikai és tudományos 

közbeszéd mindössze a huszadik század második felének terméke (Peters 2009), már az 

ókortól kezdve megfigyelhető az újnak észlelt technológiákhoz kapcsolt értékek alakulása. 

A kommunikációs technológiák vonatkozásában először a szóbeliség és az írásbeliség 

periódusainak hatalmas kulturális váltásának kezdetén jelennek meg az írást, mint a 

gondolatot elsekélyesítő, így a kultúrára, társadalomra káros technológiaként észlelő 

értelmezések (például Platón Phaidroszában, Ong 1982) – hogy a jelen korunkra az 

írástudás a gondolati felkészültség, tanultság általános metaforájává váljon. 

Hasonlóképpen, a reneszánsztól, a könyvnyomtatás elterjedésétől datálható az a 

diskurzus, amely gyakorlatilag ugyanezeket a vádakat hozza fel a nyomtatással szemben – 

fél évezreddel később, napjainkban pedig a nyomtatott írás, a könyv az elmélyült tudás, a 

kontempláció univerzális szimbóluma (l. Függelék, 5. ábra) a nyugati kultúrában, a 

sokszorosított írás technológiájának kulturális monopóliumát jelezve (Kittler 1999).  

called audiences from voiceless collectivities and to inspire new uses based on novel technological 
properties. When audiences become organized around these uses, the history of a new medium begins. The 
model used here is different. Here, the focus of communication is shifted from the instrument to the drama 
in which existing groups perpetually negotiate power, authonty, representation, and knowledge with 
whatever resources are available. New media intrude on these negotiations by providing new platforms on 
which old groups confront on the another.” (Marvin 1988: 4-5) 
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1.2.1. Elektronikus kommunikáció  

 

Az új és régi kommunikációs technológiákhoz kapcsolt értékek diskurzív konfliktusai 

a 19. század második felétől, az elektromosság és a médiatechnológiai innovációk 

összekapcsolódásával, az eszközök számának jelentős megugrásával és elterjedésével 

váltak meghatározóvá a nyugati társadalmak mindennapi életében. A 19. század végén és 

a 20. század elején terjedt el a telefon, a távíró, a fonográf, az elektromos fény és a 

mozgókép, melyek szerepüknek, használatuknak, hatókörüknek megfelelően 

transzformálódtak át lassabban vagy gyorsabban az újból a régi technológia státuszába az 

érintett társadalmi csoportok szemléletében.   

Diane Zimmerman Umble (2003) esettanulmánya a telefon bevezetésének korai 

időszakához visszanyúlva mutatja be, hogy milyen kulturális, közösségi motivációi lehetnek 

egyes társadalmi csoportoknak az új technológiákhoz való negatív értékek társításában. A 

konzervatív keresztény pennsylvaniai Ámis és Mennonita vallásos közösségek a 19. és a 

20. század fordulóján szembesültek először az elektronikus kommunikációs eszközökkel, 

és akkor jutott el a Bell telefontársaság révén az Egyesült Államok eldugottabb 

szegleteibe, így hozzájuk is a vezetékes telefonszolgáltatás (John 2010). Maguk a 

telefontársaságok (természetesen) és a szekuláris, illetve kevésbé tradicionalista módon 

vallásos farmerek „az isteni szolgáltatás” néven illették a telefont, azt hangsúlyozva, hogy 

milyen nagymértékben megkönnyíti a mindennapi életet. Ezzel szemben az Ámis és 

Mennonita közösségekben felcsapó vitákban a telefon által közvetített tartalmat 

„felületes fecsegésnek, értelmetlen beszédnek” minősítették, deklarálva, hogy tudást nem 

közvetíthet a médium, és a jellemző jelzők között szerepeltek „az ördög drótja” és a 

„bűnös hálózat” kifejezések.  
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A telefon, mint új technológia praktikus és félelmetes reprezentációinak 

összecsapása a vallásos közösségek saját kulturális rendszerében nyer értelmet. Mindkét 

közösségben az a fajta nagyon szigorúan értelmezett hagyományközpontú életmód és 

napirend adta (és adja) az identitás központi elemét, amely potenciálisan akkor van a 

legnagyobb biztonságban, ha a csoport tagjai egyáltalán nem, vagy nagyon kontrollált 

módon érintkeznek azzal a világgal, amitől értékeiben a közösség el kíván zárkózni. És 

fordítva: az jelenti a legnagyobb veszélyt, ha a külvilággal való érintkezés túlságosan 

gyakorivá, vagy egyszerűen kontrollálhatatlanná válik. A telefon pedig éppen ez utóbbira 

adott lehetőséget: a külvilággal való, valós idejű, ellenőrizhetetlen kapcsolattartásra. 

Mindkét közösség telefon-ellenző lobbijai alapvetően azért ellenezték a szolgáltatás 

bevezetését, mert az éppen a kizárni vágyott külső, „világi” világgal való közvetlen 

kommunikáció lehetőségét hozta be a legszemélyesebb életterükbe, az otthonukba.  

Ugyanezen okok miatt váltott ki félelmeket az első, globálisnak nevezhető 

kommunikációs hálózat, a távíró is. Mivel a hálózaton személyazonosítás nélkül is 

kapcsolatba lehetett kerülni másokkal, elterjedt nézet volt, hogy a távíróközpontokban az 

üzeneteket kezelő operátorok – legalábbis kommunikatíve – kicsapongó életmódot 

folytatnak, hiszen számtalan ismeretlen személlyel léphettek kapcsolatba (Marvin 1988, 

Stubbs 2003). A telefonnal és a távíróval kapcsolatban is meg-megújuló nézet volt, hogy az 

elektronikus hálózatok lehallgathatósága (az üzenetek elfogásától a csoportos 

telefonbeszélgetésekbe való bekapcsolódásig) miatt a mindennapi élet veszélyesebbé, a 

bűnözők kénye-kedvének jobban kitetté válik, ezzel párhuzamosan pedig sokan úgy 

gondolták: az elektronikus kommunikáció forradalmasíthatja a bűnüldözést, és 

biztonságosabbá teszi az életet (Marvin 1988). A távíró médiumához kapcsolt optimista 

elvárások között a világbéke elhozása is szerepelt (Standage 1998), leginkább arra 

alapozva, hogy a korábban csak jelentős időeltolódással, de a távíró segítségével már 

világszerte a lapokban csaknem egy időben megjelenő, így egyszerre megélhető hírek és 

események, a közös élmény elmossa a kulturális ellentéteket. 
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Az új kommunikációs- és médiatechnológiáknak a kulturális értékek vagy társadalmi 

érdekek által formált befogadásának története később, a huszadik század során, főként a 

rádió és a televízió megjelenésével (Barbier–Bertho Lavenir 2004) számos további hasonló 

példát szolgáltatott. A kommunikáció és média huszadik századi társadalomtörténetének 

legfontosabb fejleménye és újdonsága, hogy az elektronikus technológiák nem csak az 

információáramlásban, hanem a korábban a kizárólag a nyomtatás, a sajtó által 

meghatározott nyilvánosságban, közbeszédben is meghatározó szerepet kaptak, így az 

elektronikus kommunikációs- és médiatechnológiákhoz kapcsolódó kulturális 

attitűdöknek, értékeknek a korábbiaknál átfogóbb rendszere alakult ki.   

 

1.2.2. Az információáramlástól a nyilvánosságig és a tömegmédiához kapcsolt értékekig 

 

Több, 19. század végi elektronikus technológia elméletben és gyakorlatban is 

alkalmas volt a már nem pusztán „one to one”, azaz két kommunikáló fél közötti 

információcserére. Ilyen lehetőségek voltak például a telefonon a „many to many” 

csoportos beszélgetések vagy a „one to many” csoportba sorolható Puskás-féle 

Telefonhírmondó (Marvin 1988, 1999). Mégis a mozi és a rádió váltak az első elektronikus, 

„one to many” információterjesztésen, tájékoztatáson alapuló tömegmédiumokká a 20. 

század elején, és így az addig e téren monopolhelyzetben lévő nyomtatott sajtó első igazi 

konkurenseivé.   

Az elektronikus tömegmédia kialakulása nem csak a médiatartalmak természetét és 

a médiafogyasztási szokásokat alakította át radikálisan, hanem átrendezte a 

médiatechnológiákhoz kapcsolt értékek társas konstrukciójának spektrumát is. A 20. 

század elejétől a nyugati közgondolkodás egyre kevésbé pusztán az emberi elme, 

viselkedés vagy a közösségek és a technológia, hanem mindezeknek a szempontoknak a 

társadalmi berendezkedés, közelebbről a demokratikus rendszer komplex viszonylatában 
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betöltött szerepe mentén társított értékeket a régi és új technológiákhoz, a populáris, a 

közéleti és az akadémiai színtereken egyaránt. Az egyre táguló és körvonalazódó 

nyilvánosság tehát egyre többet kezd foglalkozni magának a nyilvánosságnak a 

kommunikációs technológiák tükrében szemlélt értékeivel, fejlődésével, jövőképeivel.     

Azzal, hogy milyen populáris és szakmai értékítéletek, elképzelések éltek a 

tömegmédiumok vélt jó vagy rossz társadalmi hatásaival kapcsolatban, meglepően kevés 

összefoglaló munka foglalkozik. Az egyik ilyen mű Robert E. Davis (1976) monumentális, 

725 oldalas kötete, a Response to Innovation: A Study of Popular Argument about New 

Mass Media, amely 1891-től 1955-ig követi végig az elektronikus tömegmédiumokat – a 

mozit, rádiót, televíziót – kísérő népszerű kulturális vélekedéseket, a kortárs amerikai 

sajtóban megjelenő írások alapján. Davis több szempont alapján osztályozta a 

technológiák társadalomra gyakorolt hatásairól szóló véleményeket. A vitára általánosan 

jellemző két fő csoportot az új tömegmédiumok elleni támadások, illetve az új 

médiumokat védő, azok előnyeit hangsúlyozó vélekedések alkotják. Mindkét csoporton 

belül két fő hatókörben vizsgálja Davis az értékítéleteket, egyfelől olyan, általános 

kategóriákban, mint a szórakozás, tájékozódás, nemzeti érdek, világbéke, kultúra, erkölcs, 

egészség, másfelől egyes társadalmi intézmények, csoportok felől, mint például az oktatás, 

politika, vallás és család.  

Függetlenül attól, hogy milyen hatással voltak az egyes tömegmédiumok a 

társadalmi berendezkedésre, vagy hogy egyáltalán hatással voltak-e a társadalomra, Davis 

áttekintése egyértelművé teszi, hogy a mozi, a rádió és a televízió elterjedését egyaránt 

élénk viták, egymásnak szögesen ellentmondó értékítéletek, radikálisan szembenálló 

vélemények, dichotomizáció jellemezték (l. Williams 2005). A kezdetben a filmszínházakat 

támadók szerint a mozi az erkölcstelenség melegágya volt, amely a filmekben kínált 

minták által ráadásul a bűnözést is terjeszti. A filmet, mint médiumot társadalmilag jónak 

látók pedig a széles tömegekhez eljuttatható minőségi szórakozás, az oktatásban való 

felhasználhatóság értékeit hangsúlyozták. A rádióval kapcsolatos értékítéletek egészen a 
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20-as évekig – amíg a rádiós technológiák elsősorban drótnélküli távíróként, majd a 

távírónál összetettebb kommunikációs médiumként működtek és jelentek meg a 

diskurzusban –pozitív innovációként keretezték a technológiát, és a jövőjével kapcsolatos 

elképzelések is mind azt hangsúlyozták, hogyan lehet az eszközzel változatos 

hanganyagokat és információkat a lehető leggyorsabban eljuttatni távoli pontokra, és ez 

hogyan funkcionálhat a társadalmat összetartó erőként. Az ezzel radikálisan ellentétes 

értékelések, félelmek, szorongások a 20-as években kezdtek megjelenni, amikor már a 

rádióra egyre inkább tömegmédiumként tekintett a közvélemény.  

Bár már a második világháború előtt is volt hat csatorna és mintegy tízezer készülék 

az Egyesült Államokban, a televízió, mint tömegmédium a világháború után, 1948-tól 

kezdett tényezővé válni. A már korábban is médium társadalmi hasznát hangsúlyozó 

vélemények mellett 1949-től, a televízió egyre sikeresebbé válásától (Teachout 2009) 

válnak egyre markánsabbá azok a kritikák, melyek szerint a televízió elsilányítja a kultúrát, 

szétzilálja a családot, elsorvasztja a képzeletet, a jóízlést, az emberi elmét (l. Williams 

2005). Ezek a fő értékítéletek változó időközönként és kulturális kontextusokban, hol 

hevesebben, hol mérsékeltebben, de újra és újra felmerültek a televízióval kapcsolatban 

(Mander 1978). Az értékítéletek természetesen nem a monolitikus, immanens 

technológiákra adott, elszigetelt társadalmi válaszként voltak jelen, hanem aktívan 

formálták a médiumok befogadásának, használatának jövőjét: mind a mozi, mind a rádió 

és a televízió esetében például ezeknek a társadalmi aggályoknak, nyomásoknak az 

eredményeképp születtek meg az adott médiaplatformokon keresztül közvetített 

tartalmakat szabályozó etikai bizottságok, iparági önszabályozó testületek és 

médiatörvények is. 
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1.2.3. A számítógép és az internet: a hálózattól a tömegmédiáig 

 

Az internet társadalomra és kultúrára gyakorolt káros illetve üdvös hatásait 

egymásnak ütköztető diskurzus nagyjából hetven évvel a rádióval, és negyven évvel a 

televízióval szemben markánsan megfogalmazott kritikák első megjelenése után, a 

kilencvenes években kezdett kialakulni. Mivel az internet fő sajátossága, ha úgy tetszik 

újdonsága abban áll, hogy egyszerre működik az összes típusú kommunikációs interakciót 

kiszolgáló információs hálózatként, valamint az összes tartalomtípust közvetíteni képes 

tömegmédiumként, bevonva és összekötve a többi médiatípust is (Castells 1996, Fortunati 

2005, Szakadát 2007), ezért az internethez kapcsolt értékek narratívái is időrendben az 

internet e két, időben némi eltéréssel tényezővé váló funkciójához kapcsolódva jelentek 

meg. Először a kommunikációs hálózathoz, majd a tömegmédiumhoz kapcsolódva.  

Az internet első bevett használati formájához, a kommunikációs hálózathoz 

(legalább) két történeti szál konvergenciája vezetett el, hiszen az internet ma ismert 

formájának története a személyi számítógépek már több évtizede, és az elektronikus 

kommunikációs hálózatok fejlesztésének egy évszázada tartó folyamatainak 

összekapcsolódásával kezdődhetett meg. Ez az összekapcsolódás, mint azt a 

visszaemlékezésekből, korabeli dokumentumokból látható, egyáltalán nem volt evidens 

vagy régóta várt fejlemény. A számítógép jövőképei között már az ötvenes évektől 

előkerülnek az igaz, szobaméretű, de már otthoni használatra szánt modellek elképzelései, 

sok egyéb, később csak részben vagy egyáltalán nem megvalósult koncepció között (l. 

Karvalics 2001), viszont egészen a hetvenes évek elejéig nem merül fel komolyan az 

otthoni számítógépek hálózatba kötésének koncepciója a fejlesztési távlatokról szóló 

előrejelzésekben, populáris és tudományos elképzelésekben. Hasonlóképpen, az első, 

adatcsomagokat továbbító hálózatok kapcsán sem volt előtérben a személyi 

számítógépekkel való összekapcsolhatóság jövőképe. Amikor már az internet, mint 

kommunikációs hálózat megvalósulni látszott, és már megszülettek az ezzel a funkcióval 
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kapcsolatos jövőképek (Turner, 2008, Szűts 2013), akkor pedig a globális hálózat és az 

internet, mint tömegmédia lehetőségei estek kívül a rövid és hosszú távú technológiai 

extrapolációk körén.   

 

1.2.3.1. A számítógép   

 

Mielőtt tehát az internet összekapcsolódott volna a személyi számítógépek tervezési 

koncepcióival és így mindennapi valóságával, a számítógép körül kialakult átfogó kritikai-

utópisztikus technokulturális mozgalom határozta meg az új technológiák lehetséges 

hatásaival foglalkozó diskurzusokat. Legalább két, nagyon eltérő előjelű, forrású és 

hatókörű, de sok ponton összekapcsolódó eszmerendszert érdemes elkülöníteni. A 

számítógép, mint a megismerés modellje, és a számítógép, mint a mindennapi életet 

virtualizáló, az emberi viselkedést modifikáló eszköz – avagy visszanyúlva a technológia 

filozófiájának gyökereiig – szervprojekció, az emberi test és tudat meghosszabbítása 

(Hronszky 2000).     

A számítógép, mint az emberi elme és gondolkodás lehetséges modellje az ötvenes 

évek elején, a hidegháborús amerikai hadiipari és technológiai fejlesztések által 

meghatározott tudományos mezőben kialakuló kognitív tudomány egyik alapvető 

módszertani alapelvévé és metaforikus hivatkozási pontjává vált (Pléh 1998, 2000, Tófalvy 

2006). Az európai eszmetörténetben mintegy négy évszázados hagyománnyal rendelkező 

karteziánus emberképnek a huszadik század második felétől nagyjából az ezredfordulóig a 

tudományos és a közgondolkodásban is domináns elképzelése szerint az emberi agy 

alapvetően modellezhető, megismerhető és leírható a számítógép működési elveinek és 

funkcióinak az emberi megismerésre alkalmazásával.  

Mint az emberi gondolkodás modellje, a számítógép-metafora koncepciója 

kezdetben alapvetően optimista elbeszélésekben jelent meg a tudományos gondolkodás 
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és a populáris kultúra berkeiben: a megismerés rövidtávú megértése, az emberi 

képességek kiterjesztése, a mesterséges intelligencia kifejlesztése és az életminőség 

javítása utópisztikus elvárásaival. Ezeknek az elképzeléseknek a viszonylag rövid 

dominanciája mind a tudományos gondolkodásban, mind a közgondolkodásban idővel 

megingott. A megismeréstudományban a nyolcvanas évek végétől, az összefoglaló néven 

poszt-karteziánusnak nevezett újabb (narratív, társas, kulturális, evolúciós, biológiai 

rendszerelméleti (Cole 2005, Bruner 1985, l. Pléh 2000) rivális megközelítések 

elbizonytalanították az agy és az elme számítógépes modellezhetőségének ideáját, új, 

társadalmi és biológiai lehorgonyzottságú támpontokat, kulcsmetaforákat ajánlva nem 

csak a kognitív tudománynak, hanem az embertudományoknak általában.  

A tudomány megismerés-metaforái a „mesterségestől” a „természetes” felé 

mozdultak el, és ezzel párhuzamosan a közvélekedésben is az elme korábban biztatónak 

tűnő szimulációs törekvései egyre inkább félelmetesként, károsként és 

természetellenesként jelennek meg. A mesterséges intelligencia és a cyborg-lét a hatalom 

totális kontrolljának a potenciális eszközeként és terepeként jelenik meg, amelyben 

kulcselem a szimuláció, a valódi, természetes, emberi környezettel harmóniában élő 

világgal szembenálló, manipulált virtuális világ disztópiája. Ezek az átformálódó 

ismeretelméleti felfogások a leginkább hétköznapi szinten, a számítógépek mindennapi 

használatának megítélésében is erőteljesen jelen voltak, és jelen vannak még ma is. A 

személyi számítógépek elterjedésével párhuzamosan alakulnak ki a számítógéphasználat 

szélsőséges sztereotípiái és a hozzá kapcsolódó félelmek (Kling 1996): a szabadidő 

egészséges, természetes eltöltése helyett a sötét szoba és a képernyő egészségtelen és 

természetellenes táraságát választó, szociálisan elszigetelt és lelkileg beteg, testileg 

deformált számítógéphasználó populáris reprezentációi. A számítógépekkel átlagosan 

eltöltött idő növekedése, főként a számítógépes játékok megjelenésének köszönhetően 

pedig az aktív számítógéphasználat függőségként való keretezését helyezte előtérbe.     
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1.2.3.2. Az internet, mint kommunikációs hálózat és második nyilvánosság 

 

Ebben a meglehetősen összetett, egymással konfliktusban álló értékítéletekkel 

tarkított diskurzív közegben jelentek meg a kilencvenes évek közepétől, az internet első, 

szélesebb körben való elterjedését kísérve a világhálóval kapcsolatos etikai, erkölcsi, 

kritikai aggályok, melyek főként a virtualitás korábbi, és az anonimitás ehhez csatlakozó 

fogalmának kritikus tematizálásához társultak (l. Csepeli 2009). Az új kommunikációs 

hálózat e két újszerű jellemzője ezekben a diskurzusokban mint egyes társadalmi 

rétegekre, illetve az egész társadalomra veszélyes vonások jelentek meg (l. Baym 2010). 

Amíg az anonimitás a bírálók szerint a megbízhatatlansági tényezőket valamint a 

bűncselekményeknek való kitettséget növelte az internet használatával, addig a virtualitás 

– tehát a hálózat által nyújtott valóságleképezés –  ismét mint egyfajta „természetellenes” 

közeg, a „valósághoz” való viszony felbomlasztásának veszélyét hordozta magában. Ezek, a 

virtuális világokban való navigáció veszélyeit hangsúlyozó diskurzusok gyakran a 

felhasználót – hasonlóan a számítógépes játékok felhasználóit – mint „beteget” jelenítik 

meg, addiktológiai analógiák és metaforák sokaságát felhasználva.  

Az internethasználókat esetenként az internetfüggők és internetes bűnözők 

sztereotipizálására használt jelzőkkel és tulajdonságokkal leíró, főként a nem 

internethasználó és a technológiát nem ismerő populáció körében terjedő, gyakran 

morális pánikokkal (Kitzinger 2000, Kuipers 2006) övezett negatív visszhangok mellett 

fontos párhuzamos motívumként jelent meg a kialakuló internethasználói szubkultúra 

saját diskurzusa, második nyilvánossága.  A kezdetben viszonylag kis létszámú, korai 

befogadó felhasználói réteg közösségalkotó tényezőként értelmezte az új technológia 

használatát, és ennek megfelelően a belső elbeszélések az internet mint közösségformáló 

erő, a társadalmi-kulturális jó utópiája felé vezető eszköz jelent meg (Rheingold 1994, 

Turner 2008).  
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1.2.3.3. Az internet, mint tömegmédium 

 

A szélessávú internet megjelenésének következtében elterjedő online közösségi 

médiával kapcsolatban, a kétezres évek első harmadától már más típusú kulturális kritikák 

jelentek és jelennek meg, részben kapcsolódva a korábbi ítéletekhez és koncepciókhoz. 

Három csoportra bontva a reflexiókat, a tudás és kreativitás, a társas kapcsolatok és 

kommunikáció, valamint a társadalmi berendezkedés és a demokrácia fogalmai körül 

sűrűsödnek össze az internettel mint médiával és mint közösségi platformmal foglalkozó 

diskurzusok (l. Csepeli 2006). 

Az anonimitás kezdeti fenyegetésével leginkább folyamatosságot alkotó toposz az 

interneten elérhető számos ellenőrizetlen és megbízhatatlan információ létéből az 

internetes tartalmak összességére kiterjesztett hiteltelenség-bírálattá vált, mely szerint az 

internet, mint médium természeténél fogva alapvetően csak megbízhatatlan tudást és 

rossz minőségű tartalmat közvetít. Emellett pedig megjelent az internetet – hasonlóan a 

korábban a televíziót övező morális pánikokhoz (l. Williams 2005) – mint a társadalmat, 

kultúrát tönkretevő (Keen 2007), illetve még radikálisabban, az emberi gondolkodást 

leépítő, elbutító (Carr 2008) hálózatként pozicionáló társadalmi visszhangok sokasága is. 

Ezen gondolatmenetek szerint az internet emancipáló közege alapvetően nem jó, hanem 

rossz hatással van a tartalomelőállítás összességére, ellehetetlenítve a minőségi 

tartalmakat, másfelől pedig a felhasználók folyamatos, több feladatra egyszerre fókuszálni 

próbáló online jelenléte (az úgynevezett multitasking), lehetetlenné teszi a mélyebbnek 

gondolt tartalmak befogadását, így a gondolkodás elsekélyesedéséhez, a kreativitás 

leépüléséhez vezet. 

Ezzel a sekélyesség-doktrínával és a korábbi, virtualitástól tartó értelmezésekkel is 

szervesen összefüggenek az emberi kommunikációs folyamatok elsekélyesedésétől tartó 

(Turkle 2011) technopesszimista elbeszélések, melyek szerint a „valódi” kommunikáció 

helyét átvevő hiperkonnektivitás és valós idejű online és mobilkommunikáció feloldja a 
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mély emberi kapcsolatokat, és az igazi barátságok, családok, mikroközösségek 

felbomlásához vezet. Mivel a virtuális kommunikáció a hangalapú mellett egyre inkább 

szövegalapú csatornákon is zajlik, az ehhez a médiumhoz alkalmazkodó nyelv pedig 

egyszerűsödik, romlik, maga után vonva a kifejezőkészség satnyulását és ismét, a 

gondolkodás leépülését. 

A tágabb társadalmi rend és a demokrácia vonatkozásában is vannak 

következményei ezeknek a folyamatoknak, amelyek a társadalmi nyilvánosság 

működésének elakadásához, a demokratikus közeg gyengüléséhez vagy éppen 

felbomlásához vezethetnek. A disztópikus kritikák szerint azzal, hogy a kurált, szerkesztett, 

moderált tartalmak dominanciáját egyre inkább megingatják a szerkesztetlen, 

ellenőrizetlen felhasználói tartalmak az internet nyilvánosságában, a korábban a sajtó és 

az ezzel felhatalmazott ágensek által moderált közvélemény helyét átveszi a káosz, ahol 

már nem lehet érvényt szerezni a közösségi akaratnak, hanem zajba fullad az egymás 

mellett futó csatornákon áramló információ. Másfelől, az egyre jobban személyre 

szabható tájékozódással és online hírfogyasztással – mely jelenséget az eredetileg a 

Nicholas Negropontétől (1995) származó „daily me” hívószóval is szokás illetni (és egyben 

kritizálni, l. Kennedy 2007) – az egyes társadalmi rétegekhez, politikai preferenciákhoz 

vagy más érdeklődési körökhöz tartozó csoportok végleg elszigetelődnek egymástól, 

ahelyett, hogy párbeszédbe bocsátkoznának. Nem beszélve arról, hogy a közösségi média 

potenciálisan a totalitárius rendszerek rendkívül hatékony elnyomó eszköze is lehet 

(Morozov 2011). 

Ezzel szemben az internet és közösségi média, mint tömegmédium addig nem látott 

sokoldalúsága előhívta a változó mértékben elkötelezett, pozitív, optimista és utópikus 

reakciókat is. A gondolkodás elsilányításával szemben az internet és közösségi média 

kreativitást és kollaborációt elősegítő természetét hirdetők (Shirky 2008, 2010) a 

kooperatív, önzetlen tudásmegosztás és -produkció, a wiki-modellek és a crowdsourcing-

technikák szellemi erőforrás-liberalizációját emelik ki. Az ezt lehetővé tevő technológia 
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pedig már egyértelműen a társadalmi jó eszközévé válik. A hálózati tudás (l. Ropolyi 2006) 

tudásszerveződésre gyakorolt pozitív hatásai pedig az egyenlőbb tudás- és információs 

társadalom (l. Farkas 2002) kialakulását segítik elő, ezáltal az internet közvetetten a 

demokratikus berendezkedés stabilizálója és támogatója (Benkler 2006). 

Egy adott médiaplatform által közvetített tudás befogadását, strukturálását, 

szerveződését mindezen versengő diskurzusok, értelmezések fényében, nemcsak a média 

természete határozza meg, hanem az az aktuális társadalmi-kulturális beágyazottság is, 

hogy az adott befogadó éppen melyik típusú előítéletet, értelmezést propagáló társadalmi 

és érdekcsoportok által közvetített információt tartja hitelesnek.  
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Az értékek periódusos rendszere: A technológia társadalmi 

konstrukciójának folyamatai  

 

 

2. Fejezet 

 

Kivonat 
Hogyan konstruálódnak meg a technológiai optimizmus és pesszimizmus retorikai 

alakzatai az innovációnak eltérő jelentéseket tulajdonító csoportok interakcióiban, és 

mindez milyen viszonyban állhat a technológiai fejlesztések alakulásával? Ebben a 

fejezetben arra teszek kísérletet, hogy a releváns társadalmi csoportok és forgatókönyvek 

modelljei, valamint az innovácók diffúzióelméletének felismerései figyelembevételével 

modellezzem a kommunikációs- és médiatechnológiákhoz kapcsolt értékek 

alakulástörténetét.  

Kulcsszavak 
EPOR, innováció diffúziója, releváns társadalmi csoportok, SCOT 
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A technológiák kulturális és társadalmi jelentéssel való felruházásában mindig 

szerepet kapnak az értékek, az értékek társítása a technológiákhoz pedig jellemző 

mintázatok szerint változik mind időben, mind pedig az érintett közösségek hálózatainak 

viszonylatában. Az elektronikus és digitális média és kommunikáció, valamint az internet 

kulturális-társadalmi megalkotásának történetében több, az új és régi technológiákhoz 

kapcsolt értékek létrehozásának természetében, rendszerében és ezek interakciójában 

megmutatkozó párhuzam rajzolódik ki.  

 

2.1. A technopesszimizmustól az utópiákig 

 

Alapvetően három attitűd társult és társul az értékeknek a régi és új technológiákhoz 

társíthatóságában, az írás megjelenésétől egészen a közösségi médiáig (Pitt 2000). A 

három attitűd szerint vagy negatív, vagy pozitív értékeket lehet kapcsolni a 

technológiákhoz, vagy pedig nem lehet, vagy nem érdemes ezt megtenni, tehát a 

technológia értékneutrális (illetve a felfogás: realista, l. Ropolyi 2006). Amikor tehát egy 

adott értelmezés szerint értékek kapcsolódnak egy új vagy régi technológiához, azok a 

szélsőségesen jónak gondolt hatásoktól egészen a végletes rosszig tartó skálán 

mozoghatnak; e virtuális skálának pontosan a közepére eső hozzáállások viszont már nem 

tartoznak az elemzendő attitűdök sorába. A technológiai jó és rossz két fő szemlélet-

halmazában azonban már jelentős eltérések vannak. A legfontosabb különbségeket 

többek között az egyes attitűdök történeti és társadalmi kontextusának és ismeretelméleti 

feltételezései mentén lehetséges megragadni. 

Maga az oppozíció a legegyszerűbb formájában, hogy a technológia jó és rossz 

hatással lehet az emberi gondolkodás és cselekvés értékdimenziójára, már az európai 

eszmetörténet kezdeteinél jelen volt (Ong 1982). Ennek a máig élő értékpárnak a 

hátterében meghúzódó episztemológiai hozzáállás szerint egyfelől a morális, kulturális, 
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társadalmi, esztétikai és egyéb „jó” ontológiailag lehorgonyzott, nem relatív és konstruált 

fogalom; másfelől, a technológia valamilyen módon kapcsolatba lép ezekkel a kulturális és 

társadalmi értékekre. A technológia tehát egy többé vagy kevésbé autonóm rendszer, 

amely nem a társadalom termékeként, vagy az azzal való interakcióban működik, hanem 

azon kívül formálódik, majd egy bizonyos ponton beavatkozik a kultúrába, negatív vagy 

pozitív módon alakítva azt, elősegítve vagy gátolva a jó érvényesülését. Magából az 

ismeretelméleti felfogásból, amelynek az egyik legkarakteresebben artikulált, modern 

változata a technológiai determinizmus, nem feltétlenül következik az értékek oppozíciója: 

több akadémiai felfogás, köztük például a kommunikációkutatást évtizedekre 

meghatározó torontói iskola prominensei (McLuhantól Harold Innisig) szerint is a 

technológia alapvetően meghatározza az emberi kommunikáció folyamatait – de ebből 

esetükben negatív vagy pozitív értékviszonyok nem feltétlenül következnek.  

Ennek az értékrendszernek egy összetettebb, szintén máig élő és ható változata 

nagyjából a 18. század végén kezdett kialakulni, abban az időszakban, amikor a modern 

társadalmi idő fogalma megszületett, és összekapcsolódott a fejlődés eszméjéről és a 

technológia és társadalom kapcsolatáról szóló gondolkodással (Zerubavel 1982). A 

társadalmi idő két fő aspektusa, a történeti tudat és a jövőről való gondolkodás 

kialakulásával, a korai evolúcióelméletek megjelenésével alakult ki az az ismeretelméleti 

tér, amiben a társadalmi fejlődés eszméje teret nyerhetett (Toulmin–Goodfield 1965).  Ez 

a fejlődéseszmény pedig a 19. század elejétől, az ipari és technológiai innovációk egyre 

látványosabbá válásával és az elméleti gondolkodásba való beszivárgásával (a 

technológiafilozófia voltaképpeni megszületésével) hozza létre a technológiai fejlődés 

koncepcióját. A technológiai fejlődés optimista eszméje az idő dimenziójában látja a 

technológiai jó, mint civilizatorikus motor szerepét. A technológia belső logikája itt is 

immanens és a tökéletesedés felé visz, amit nem torzítanak el a kultúra mintázatai – 

viszont maga a technológia az ember által megalkotott, az emberi „géniusz” által irányított 

termék és folyamat. Tehát nem determinisztikusan hat a társadalomra, hanem mintegy a 
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társadalom eszköze a társadalmi fejlődés építésében. E fejlődésben a természet erőforrást 

és leküzdendő akadályt jelent, a technológia ekkor kialakuló természetellenes és 

mesterséges, azaz az organikus természeti világgal már nem folytonos percepciója tehát 

még nem ad okot technológiai pesszimizmusra, éppen ellenkezőleg, a haladás és a 

természetin való felülemelkedés egyik biztosítéka.    

Megtartva a civilizáció-építő technooptimista szemlélet egyes ismeretelméleti 

feltételezéseit, másokat pedig elvetve és tagadva alakult ki a technológiai pesszimizmus 

valamivel később kialakuló új hulláma. A 19. századtól elterjedő, és igazán a 20. században 

dominánssá váló technológiai pesszimizmus újdonsága is abban áll, hogy a technológiákat 

már nem pusztán negatívként, hanem a jövő és a társadalom dimenziójában a 

visszafejlődés, a társadalmi rossz erejének látja. A kultúra technologizációjával a 

társadalom ugyan halad egy jövőbeli állapot felé, de ez az állapot szükségképpen rosszabb, 

értéktelenebb lesz, vagy éppen a kultúra végét jelenti. Hasonlóképpen, a technológia és a 

természet szembenállása már nem tökéletesedés hozadékaként, hanem éppen 

ellenkezőleg, a természettől (vagy éppen a lényegitől, az „aurától” (Benjamin [1936] 1969) 

való eltávolodásként jelenik meg. A 20. században, a tömegpusztító fegyverek 

megjelenésével pedig a technológia egyszerre válik a civilizáció végzetévé, az emberi 

természettől elidegenedett, mesterséges világgá, vagy partikulárisabb, társadalomkritikai 

attitűdökben a hatalom és a kontroll eszközeivé.  

Főként a 20. századtól, az első technológiáknak tulajdonított traumáktól kezdve, a 

technológiai pesszimizmus és optimizmus eszméinek előtérbe illetve háttérbe kerülése 

erőteljesen korrelál a technológia aktuálisan látványos, negatívnak vagy pozitívnak tűnő 

társadalmi alkalmazásaival.  

A technológiai pesszimizmusnak, technológiai antiutópizmusnak is nevezhető 

gondolatkör keretei között válik igazán markáns mintázattá a múlthoz kapcsolódó 

technológiai nosztalgia (Bevan 2013) beemelése a régi és új technológiákhoz társított 

értékek diskurzusába. Ebben a viszonylatban alakul ki az aktuálisan régi, tehát bevett és 
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konszolidált technológiákhoz kapcsolt pozitív attitűdök, és az ezzel szemben álló, éppen 

újnak minősülő technológiákhoz társított pozitív hozzáállások ma is meghatározó 

dialektikája. 

Hogy a 20. és a 21. században milyen fő kategóriákban mely fontosabb szerzők 

képviselik a technooptimista és technopesszimista attitűdöket az új technológiákkal 

kapcsolatban, azt a Collins és Evans (2007) által a szakértelem társadalmi szerepeinek és 

szintjeinek osztályozására kidolgozott „periodikus rendszer” által inspirált, alább látható 1. 

Táblázat segítségével tekinteném át, a kommunikációs és médiatechnológiákkal a 

középpontban. 

A 21. századra kialakult fő társadalmi-kulturális attitűdöket, amelyek ismeretelméleti 

struktúrájuktól függetlenül lehetnek tehát egyfelől pozitívak (technológiai jó, technológiai 

optimizmus, technológiai utópiák), másfelől negatívak (technológiai rossz, technológiai 

pesszimizmus, technológiai antiutópiák vagy disztópiák) a függőleges tengely mentén 

elrendezett hatókörök segítségével csoportosítottam. Ezek a hatókörök azt mutatják, hogy 

az adott attitűdök, szerzők, hozzáállások az emberi természet, kultúra és társadalom mely 

aspektusát tekintve feltételezik pozitívnak vagy éppen negatívnak a technológia szerepét. 

Az új technológiákat, legyen az a televízió vagy az internet, az emberi elmére 

károsnak tekintő hozzáállások többnyire azt hangsúlyozzák, hogy azok (a megelőző 

technológiákkal szemben) leegyszerűsítik, leépítik a gondolkodást, gátolják a tanulást és 

elsekélyesítik az elmét. Ahogy rendkívül népszerű és nagy hatású, az amerikai Atlantic 

magazinban megjelent esszéjében (melyből később könyv (Carr 2010) is született, 

fogalmaz: 

„»Dave, halványul a tudatom«, mondja HAL, kétségbeesetten. »Érzem, 

érzem.« Én is érzem. Az utóbbi években az a kényelmetlen érzésem van, 

hogy valaki, vagy valami babrál az agyammal, újrahálózva a neurális 

áramköröket, újraprogramozva a memóriát. A tudatom, amennyire meg 

tudom ítélni, nem halványult el, de változik. Nem úgy gondolkodom, ahogy  
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Az új technológiai 
hatás 
Hatóköre 

Az új technológiai hatás minősége 
Negatív, rossz 
(technopesszimizmus, technológiai disztópia 
és antiutópia) 

Pozitív, jó 
(technooptimizmus, technológiai utópia) 

Elme, gondolkodás 
(pszichológiai) 

Az új technológia leépíti a gondolkodást, 
elbutít. 
 
 
Carr 

Az új technológia növeli az emberi kreativitást és 
növeli az elme teljesítőképességét. 
 
Shirky 
 

Társas kapcsolatok, 
kommunikáció, 
társadalom,  
demokrácia 
(szociológiai, 
kommunikatív) 

Az új technológia felbontja vagy elsekélyesíti 
az emberi kapcsolatokat, egocentrikussá, 
magányossá, bezárkózottá tesz, izolált 
csoportokat vagy éppen kommunikációs 
polifóniát, zűrzavart, káoszt hoz létre, a 
totalitárius rendszerek és a hatalom elnyomó 
eszköze.  
 
A nyomtatott sajtó rádióellenes lobbija (1924-
39) 
Carsons  
Ellul 
Jaspers 
Morozov 
Mumford  
Poster 
Turkle 

Az új technológia kiterjeszti az emberi 
kapcsolatokat, az interkulturális megértés és 
kooperáció új szintjét hozza el, liberalizálja, 
szabadon hozzáférhetővé teszi a tudást, hangot 
ad az elnyomottaknak, forradalmakat hoz létre, 
rétegeket emel fel. 
 
 
A rádiópárti lobbi (1924-39) 
Benkler 
Buckminster Fuller 
Norbert Weiner 
Shirky 

Kultúra, művészet,  
gazdaság 
(esztétikai, 
antropológiai) 

Az új technológia elsekélyesíti a kultúrát, 
elszemélyteleníti a művészetet, instabillá teszi 
a jólétet. 
 
Adorno 
Benjamin 
Jonas 
Keen 
Postman 

Az új technológia katalizálja a kultúrát, terjeszti a 
művészetet, a növekedés és a bőség záloga. 
 
Howe 
Kevin Kelly 
Negroponte 
Szocialista állampárti ideológiák 
VDI 

Humanitás, 
természet  
(egzisztenciális) 

Az új technológia elválaszt a természettől, a 
technológia mesterséges, a virtuális valóság 
természetellenes, elzár a világtól, a 
valóságtól, potenciális katasztrófaveszély az 
emberiségre. 
 
Dürenmatt 
Heidegger 
Mátrix 
Siegel 
Tolkien 
G.R. Taylor 
 

Az új technológia a humán jelleg kiterjesztése, a 
virtuális valóság mint emberi találmány 
folyamatosságot alkot az elmével, az új 
technológia a lehetőségek tere, megoldás a 
korábbi technológiák egzisztenciális 
problémáira. 
 
 
 
 
Gibson 
Cyberpunk 

1. táblázat: Az új technológiákhoz kapcsolt értékek táblázata, Kuhns (1971) és Thierer (2008, 2010) felhasználásával.  
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régen gondolkodtam.  A legerősebben akkor érzem ezt, amikor olvasok. 

Elmerülni egy könyvben vagy egy hosszú cikkben régen könnyű volt. Régen 

beletemetkeztem az elbeszélésbe vagy a gondolatmenetbe, és órákat 

töltöttem a szövegek tanulmányozásával. Ez ma már nagyon riktán fordul elő. 

Ma a koncentrációm két vagy három oldal után halványulni kezd. 

Türelmetlenné válok, elvesztem a fonalat, más tennivaló után nézek. Úgy 

érzem, mintha újra vissza kéne húznom a csökönyös agyamat a szöveghez. A 

mély olvasás, ami valaha természetes volt számomra, mára küzdelemmé vált. 

Azt hiszem, tudom mi történik. (…) Az agyam úgy akarja befogadni az 

információt, ahogy a Net közvetíti: apró információdarabok gyors áramlatának 

formájában. Egykoron a szavak tengerének búvára voltam. Ma úgy suhanok el 

a felszínen, mint egy vizisielő.” (Carr 2008: o.n.)4  

 

A visszafejlődés metaforáinak mintázata a bonyolultabbtól az egyszerűbb, a mély 

felől a sekélyes, a fontos felől a lényegtelen felé mutat, az internet hatása alatt formálódó 

elme értékes képességei lebénulnak, elértéktelenednek. A személyes élmény és 

meggyőződés bár nem az egyedüli érv és bizonyító erejűnek szánt megnyilatkozás, de – 

ahogy a szerzők többségénél – igen fontos szerepet tölt be az álláspont legitimálásában.  

Ezzel szemben a technológiák gondolkodásra gyakorolt pozitív hatását hangsúlyozó 

attitűdök (Shirky 2008, 2010) esetében a gondolkodás egyfajta segítőeszközeként, 

4 „»Dave, my mind is going«, HAL  says, forlornly. »I can feel it. I can feel it. « I can feel it, too. Over the past 
few years I’ve had an uncomfortable sense that someone, or something, has been tinkering with my brain, 
remapping the neural circuitry, reprogramming the memory. My mind isn’t going—so far as I can tell—but 
it’s changing. I’m not thinking the way I used to think. I can feel it most strongly when I’m reading. 
Immersing myself in a book or a lengthy article used to be easy. My mind would get caught up in the 
narrative or the turns of the argument, and I’d spend hours strolling through long stretches of prose. That’s 
rarely the case anymore. Now my concentration often starts to drift after two or three pages. I get fidgety, 
lose the thread, begin looking for something else to do. I feel as if I’m always dragging my wayward brain 
back to the text. The deep reading that used to come naturally has become a struggle. I think I know what’s 
going on. (...) My mind now expects to take in information the way the Net distributes it: in a swiftly moving 
stream of particles. Once I was a scuba diver in the sea of words. Now I zip along the surface like a guy on a 
Jet Ski.” (Carr 2008: o.n.) 
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meghosszabbításaként jelennek meg például a digitális technológiák, amelyek az 

egyébként kihasználatlanul elfekvő kreatív energiákat is megmozgathatják. Ez a felfogás 

szorosan összefonódik a kultúra és a társadalom vonatkozásában kifejtett pozitív 

technológiai hatásokkal: az emberek összekötésével így a közös alkotás lehetőségének 

megadásával és a közös alkotás legnagyobb hatásfokra emelésével, a kommunikáció 

hatékonyabbá válásával, a tudáshoz való könnyebb hozzáféréssel, és így tovább. Mindez 

az emberi lényeget, a humanitást illetően pedig egyértelműen pozitív hatásokkal jár, 

hiszen a technológia legmélyebb intellektuális és kognitív készségeinket hosszabbítja meg 

és terjeszti ki.   

 

2.2. Releváns társadalmi csoportok és szakaszok 

  

Ahogy az az eddigi vázlatos áttekintésben már több helyen felmerült: a 

technológiáról való gondolkodás nem a saját, belső, immanens törvényei szerint változik, 

hanem az éppen aktuális társadalmi, kulturális kontextus és hagyomány erőterében alakul. 

Erre az egyik legérzékletesebb példát a németországi, technológiáról való gondolkodásnak 

a világháborúk megtapasztalása következtében bekövetkező attitűdváltozásai adták 

(Hronszky 2000). A német technikafilozófia és közgondolkodás változásainak dinamikája 

azonban nem csak a tágabb kulturális folyamatok és a technológiáról való gondolkodás 

nagy íveinek, hanem az új technológiák társadalmi megalkotásában résztvevő releváns 

társadalmi csoportok, közösségek és a folyamatok lezajlásának megértéséhez is 

hozzásegíthet. 
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2.2.1. Releváns társadalmi csoportok 

 

Milyen szerepet játszanak egyes közösségek a technológiákhoz kapcsolt értékek 

kialakításában? A huszadik században a német közgondolkodásban egyfelől a világháborúk 

láttán megrendült értelmiség, filozófusok, közírók képviselték a túlnyomórészt pesszimista 

attitűdöt a technológiával kapcsolatban. (Többek között Jaspers, Heidegger, Marcuse, a 

frankfurti iskola). Azonban volt egy másik közösség, amelynek érdekei azt diktálták, hogy a 

technológia szemlélete ne pesszimista legyen, hanem térjen vissza a nagy háborúk előtti, 

alapvetően optimista személethez, melyben a technológia a civilizáció és kultúra építő 

eszköze. Ez a közösség a német mérnökszakma volt. A német mérnökök már 1865-ben 

megalapított érdekvédelmi egyesülete, a Verein Deutscher Ingenieure (VDI) ezért a 

második világháborút követő évtizedekben lobbizni kezdett azért, hogy a közvélekedésben 

valamilyen módon ellensúlyozzák a technológiával kapcsolatos pesszimista hozzáállást, és 

nyilvánosságot kapjanak az optimista értelmezések is: 

 

„…jellemző volt rájuk a biztos öntudat a második ipari forradalom 

Németországában.  Ennek az öntudatnak jelentős motiváló szerepe volt a 

műszaki tevékenység fontosságát hangsúlyozó reflexiókban a műszakilag 

rendkívül gyors fejlődésnek induló, 19. század végi, majd az első világháború 

előtti, iparára is büszke Németországban. A német mérnökök társadalmi 

elismertségüket az egész következő történet során megtartották, s viszonylag 

hamar újraszerveződtek a második világháború után. Száz évvel alapítását 

követően a VDI létrehozta az Ember és Technika Bizottságát. A VDI affirmatív 

küldetéstudata világos volt. Ennek az affirmatív küldetéstudatnak azonban a 

pesszimista technikafilozófia alapvetően útjában volt. Elő kellett tehát segíteni, 

hogy a filozófia véget vessen a technika filozófiai »démonizációjának«, elő 

kellett segíteni olyan affirmatív munkák megjelenését, mint Dessauer könyve 
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(Streit um die Technik) vagy Klaus Tuchel nézeteinek elterjedését, aki a 

hatvanas években fellépett azért, hogy a technikát mint az emberi szabadság 

kialakításának új helyét értelmezzék.” (Hronszky 2000, o.n.) 

 

A helyzetet a hatvanas évek végétől kiépülő jóléti társadalom gazdasági 

mechanizmusai azonban némileg átalakították és bonyolították: attól kezdve a technológia 

már elsősorban nem mint tömegpusztító fegyver, hanem mint a természeti környezetre 

veszélyes gyakorlat jelenik meg a technopesszimista álláspontokban. Természetesen 

mindezek az ellenpólusok az akkori Németország keleti felében, a szocialista blokkhoz 

tartozó NDK-ban is jelen voltak, csak éppen egy radikálisan különböző gazdasági, kulturális 

és ideológiai térben. Az NDK-ban – hasonlóan a keleti blokk többi országához – az 

állampárti, központi ideológia a VDI-hez némileg hasonlóan vélekedett a technológia 

szerepéről. A termelőerő növelésének és a szocialista alapokon nyugvó gazdasági rendszer 

fő biztosítékának látta a technológiát, ezért mindent megtett azért, hogy az 

„egzisztencialista” vagy egyéb módon kritikus eszmék ne jelenjenek meg a közbeszédben.   

Milyen ágensek figyelembe vételével lehet érdemes ezt a konstrukciós folyamatot 

értelmezni? Pinch és Bijker ([1987] 2005) a technológia társadalmi konstrukciójának 

(SCOT) koncepciója mellett alkalmazott, az úgynevezett empirikus relativizmus program 

(EPOR) modellben a folyamatban résztvevő közösségeket releváns társadalmi 

csoportoknak nevezik, és a továbbiakban én is e mentén a felfogás mentén szeretnék 

tovább haladni. A megközelítésnek egyik oldalról hiányosságaként tűnhet fel, hogy 

meglehetős homályban hagyja ezeknek a csoportoknak a természetét, de másfelől pedig 

könnyen instrumentalizálhatóvá teszi a felfogást, hogy a specifikus csoportokat nem 

preskriptív módon, előzetesen, hanem a technológiák befogadásának tükrében vonja be a 

vizsgálati keretbe. Ami folyamatosságot és egyben kereteket az, az a technológiának 

tulajdonított jelentés: 
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„A kifejezés éppúgy lefedni szándékozza intézmények és szervezetek (mint 

katonai szervezetek és néhány különleges ipari vállalat), mint egyének 

szervezett és szervezetlen csoportjait. A kulcskövetelmény az, hogy egy 

bizonyos társadalmi csoport minden tagja számára azonosak legyenek az egy 

bizonyos terméknek tulajdonított jelentések. Annak eldöntésénél, hogy mely 

társadalmi csoportok relevánsak, először is azt a kérdést kell feltennünk, hogy 

a vizsgált társadalmi csoport tagjai számára a termék egyáltalán hordoz-e 

valamilyen jelentést. A »fogyasztók« vagy »felhasználók« társadalmi csoportjai 

nyilvánvalóan megfelelnek ennek a követelménynek.” Pinch–Bijker ([1987] 

2005: 69-70) 

 

Azaz, a releváns csoportok akár az egyes közösségeken (szakma, tudomány, színtér) 

belül is lehetnek, vagy akár át is ívelhetnek azok között; létrejöhetnek a vita tárgyát 

képező technológiai innováció létrejötte előtt, vagy éppen annak a következményeként: a 

technológia társadalmi konstrukciójának lokális folyamatainak megértéséhez pedig a 

tényezők együttes feltárása szükséges. Például, amint az látható a populáris, szakmai és 

tudományos értékkapcsolásokat is egymáshoz képest elrendező 1. számú táblázatban, a 

társadalmilag „tudományosként” vagy „nemtudományosként” keretezett vélekedések 

halmaza (a tudomány önmagát sokszor értékmentesként, neutrálisnak pozícionáló 

diskurzusa ellenére) átfedést mutat a technológiailag nem értéksemleges mezőkkel, a 

technológiai optimizmussal és pesszimizmussal egyaránt. Hasonlóképpen, a szakmai, 

populáris, vallási vagy más diskurzusokban is megvannak a lokális feszültségek és 

konfliktusok, melyek megvitatásához a technológiához társított értékek csatlakozhatnak. 

Önmagában tehát egyik speciális tudás- vagy közösségtípus – legyen az hálózat, mező, 

színtér vagy éppen szubkultúra (Bourdieu 1993, Hebdige 1976, Straw 1991) – sem 

képviseli exkluzív módon a technológia társadalmi konstrukciójának tipikus folyamatait.  
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A tudományszociológia és az STS „második hullámának” felismerése szerint 

((Barnes–Bloor–Henry [1996] 2002), Collins-Evans 2002, 2007) a tudományos tudást nem 

érdemes kiragadni a tudás, és a speciális szakértelmet sem a szakértelem átfogó 

társadalmi terepéből; ennek mentén a technológiai értékek tulajdonításának interakcióit 

és konfliktusait is az adott társadalmi csoportokon belül vagy azokon átívelő 

érdekcsoportok felől érdemes megközelíteni. A technológiáról való gondolkodás 

társadalmi megalkotásában tehát alapvető szerepet töltenek be a technológia lehetséges 

használatait, következményeit vagy társadalmi szerepét eltérően értelmező közösségek, 

társadalmi csoportok interakciói vagy konfliktusai. 

Saját korábbi kutatásomban (Tófalvy 2008, 2011, 2014) egy zenei színtér 

diskurzusaiban vizsgáltam meg a színtéren belüli releváns közösségek összecsapását az 

akkor újnak számító MySpace zenei közösségi oldal eltérő, egymással konfliktusban álló 

értelmezésein keresztül. A kétezres évek második felében a MySpace-el kapcsolatos 

pesszimista, elutasító vélemények kerültek az előtérbe a színtér értékeiről és belső 

autenticitás-mintázatairól alkotott értelmezések mentén. A MySpace-en befutó és 

hírnevet, szélesebb közönséget szerző zenekarokra a magukat autentikusnak és a kemény 

maghoz tartozónak valló színtértagok a „MySpace-banda” pejoratív jelzőt akasztották. 

Szemléletükben azok a zenekarok, akik az internet, pontosabban a zenei közösségi háló 

segítségével lettek népszerűek, vétettek a színtér munkaetikája ellen, mert nem kemény 

munkával, sokat zenélve, koncertezve küzdöttek meg az elismerésért, hanem csupán az 

interneten „ismerkedtek”, és ezzel valójában megspórolták a munkát, tehát nem lehetnek 

autentikus tagjai a szintérnek. A rossz társadalmi gyakorlatnak bélyegzett tevékenység 

bélyege tehát a „MySpace-banda” elnevezésben elválaszthatatlanná tette az ennek a 

tevékenységnek exkluzívan helyet adó, tehát szintén elítélendő médiaplatformot. 

Szintén a már meglévő társadalmi konfliktus technológiához kötését jeleníti meg a 

mai közéleti és publicisztikai diskurzusban rendkívül erősen jelenlévő téma, amely az Y, Z 

és egyéb generációknak nevezett mai fiatal korosztályt társítja az antiszociálissá, 
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egoistává, önzővé és felszínessé tevő technológiai eszközök (okostelefon, tablet, stb) 

túlzott használatával. A tizenévesek és az idősebbek között fennálló, történetileg 

nagyjából a huszadik század második felében eredeztethető társadalmi és diskurzív 

konfliktusnak pusztán technológiai nyelvre való átültetése történik meg ezekben a 

megnyilvánulásokban. A korábban pusztán lustának, felelőtlennek és nemtörődömnek 

nevezett tinédzserek a mobileszközök (vagy tágabban: a számítógép és az internet) 

kontextusában válnak élőhalottakká, természettől elidegenedetté és a technológia által 

elbutítottá (l. Függelék, 3. ábra).    

Nem csak a hatalomért, a kontrollért vagy autenticitásért folytatott, és nem csak a 

már zajló harcok erőterében alakulhatnak ki a technológia társadalmi megalkotásában 

közreműködő releváns csoportok. Az új technológiának eltérő értelmezései maguk is 

létrehozhatnak egymással konfliktusba kerülő közösségeket, ahogy az például a bicikli 

elterjedésekor az „antikerékpárosok” megjelenésével történt (Pinch–Bijker ([1987] 2005).  

Hasonló, bár lényegesebben szélesebb körben ható mechanizmusok voltak 

megfigyelhetőek a távíró elterjedésének időszakában is. Ahogy azt például a távíró 

társadalomtörténetével foglalkozó munkák (Stubbs 2003, Standage 1998) leírják, a távírót 

bevezető és működtető cégek – élen a jó ideig monopolhelyzetben lévő Western Unionnal 

– jelentősen átalakították a férfi és női foglalkoztatottság és a társadalmi nemek 

percepciójának, sztereotípiáinak rendszerét. A Western Union kezdetben főleg férfiakat 

alkalmazott kezelőként a kapcsolóközpontokban, később azonban egyre több nőt kezdett 

a cég felvenni, arra az ideológiára alapozva, hogy a női munkaerő jobban alárendelhető a 

menedzsment kontrollmechanizmusainak és így hatékonyabban lehet majd üzemeltetni a 

rendszert. A szakma ennek az eszmeiségében egyértelműen anti-emancipatorikus 

stratégiának a következményeképpen elnőiesedett, ami abban a gazdasági, kulturális 

közegben – a 19. század végén – amikor a női munkavégzés még rendkívül ritka és 

alapvetően vagy rosszallással vagy értetlenséggel szemlélt gyakorlat volt, végsősoron a női 

munkavégzés emancipációjához is hozzájárult. Erre a folyamatra reflektálva pedig 
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konfliktusos diskurzusok alakultak ki a szakmai fórumokon, főként a férfi kezelők között, 

akik véleménycikkekben és fikciós munkákban egyaránt a technológia rossz tendenciái 

felett elmélkedtek (Stubbs 2003). A releváns társadalmi csoportokká így a kezelők 

szakmáján belül a férfi és a női alkalmazottak váltak, és az ő saját diskurzusaikon belül 

értelmezhető a kommunikációs és médiatechnológia használatához társított társadalmi 

nem értékrendszere.   

Mindezekből a példákból kirajzolódik, hogy a technológiákhoz társított kulturális és 

társadalmi értékítéletek, és azok körül zajló konfliktusok fő gerjesztő tényezője nem 

egyedül és nem feltétlenül maga a technikai újdonság, innováció, hanem a technológiának 

az érintett társadalmi csoportok felőli láthatóvá válása, és ezeknek a csoportoknak a 

technológiák használatában, értelmezésében megjeleníthető érdekütközései.  

 

2.2.2. Szakaszok 

 

Arra, hogy időben milyen szekvencialitással és jellemzően milyen tagozódással 

zajlanak le az új technológiák társadalmi konstrukciójának részfolyamatai, az EPOR szintén 

él egy javaslattal. Pinch és Bijker három szakaszt különít el – a természettudományos 

tudás társadalmi felépítésének mintájára – a technológia társadalmi megalkotásában. Az 

első szakasz olyan periódus, amelyben az új technológia megjelenését követően egyfajta 

értelmezési flexibilitás övezi a technológiát, azaz a társadalmi szereplők folyamatosan 

keresik és vitatják, milyen vonatkoztatási pontokhoz igazodva lehet támogatni vagy éppen 

ellenezni a technológiát, és milyen értékeket lehet kapcsolni hozzá. A második szakaszt 

azok a mechanizmusok jelentik, amelyek határokat szabnak az értelmezési flexibilitásnak, 

azaz a vitát bizonyos korlátok közé szorítják. Ezt a periódust követi a harmadik szakasz, 

amelyben az úgynevezett lezáró mechanizmusok, az adott technológiát övező társadalmi-

kulturális egyeztetésnek véget vető események kapnak helyet. Ami nem feltétlenül azt 

 
 



57 Az értékek periódusos rendszere: A technológia társadalmi konstrukciójának 
folyamatai 
 

jelenti, hogy a technológiáról „bebizonyosodik” hogy jó, hanem inkább azt, hogy a vele 

kapcsolatos „problémák” megoldása nélkül, retorikai módon zárul le a legitimitását 

tárgyaló vita, vagy olyan módon pozícionálódik át a vele kapcsolatos probléma, hogy 

annak alapján már könnyebb azt elfogadni.  

Az EPOR periódusai eredetileg a „kemény” természettudományokra kidolgozott 

változata a tudományszociológiában jelent meg, majd Pinch és Bijker a 

technológiaszociológia területére emelte át a saját verziójukat. Függetlenül ettől a 

modelltől születtek azonban hasonló elvek mentén megalkotott konstrukciós 

szakaszmodellek, kifejezetten az új kommunikációs és médiatechnológiák társadalmi 

megalkotásának megfigyelt mintázataira építve.  

 

A konstrukciós 
folyamat szakaszai 

A szakaszok főbb jellegzetességei 
Lezajló technológiai és közösségi folyamatok Domináns értéktársítások és retorikák 

Innovációs aktus Egy technológiának egy korábbi 
technológiától való elhatárolása, újnak 
tekintése. 

Az „újdonság” pozitív hatásainak, a „régitől” való 
különbözőségének a hangsúlyozása. 

Értelmezési 
rugalmasság és 
konfliktus 

Széles közönség felé láthatóvá válás; belépés 
a mainstream közegbe; az új technológia 
értelmezéseinek, implikációinak, értékeinek 
keresése. Az új technológiákhoz kapcsolt 
értékek, a releváns társadalmi csoportok 
összeütközése. 

A negatív és pozitív társadalmi hatásokat 
előtérbe helyező diskurzusok összecsapása, 
párhuzamos zajlása. 

Lezárás Az értelmezések egy részének többségi 
legitimációja, egy másik részének 
delegitimációja. 

Jellemzően lezárás a probléma újradefiniálásán 
keresztül. 

Konszolidáció és 
retrospekció 

A többség számára legitim és nem-legitim 
értelmezések társadalmi stabilizációja 
(szubkulturálissá váló vagy eltűnő értelmezési 
tartományok). Az új technológiák régivé 
válása, és jelenlegi értékrendszerük múltba 
vetítése. 

A heterogén diskurzív mező egyszereplőssé válik, 
vagy az újabb retorika domináns helyzetbe 
kerülésével, vagy annak periferizálódásával. 

2. táblázat: Az új technológiák társadalmi konstrukciós folyamatának periódusai, Pinch-Bijker ([1987] 2005), Pingree-
Gitelman (2003), Davis (1976), Nye (2004) és Jackaway (1995) felhasználásával.  

 

Ezeket a hol elméletként megfogalmazott, hol az esettanulmányokban, történeti 

elemzésekben benne foglalt modelleket az EPOR vázára felépítve állítottam össze a fenti, 

2. táblázatban látható modellt. A táblázat igyekszik integrálni és magába foglalni a többek 
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között Pinch-Bijker ([1987] 2005), Pingree-Gitelman (2003), Davis (1976), Nye (2004) és 

Jackaway (1995) által felvetett, javasolt periodicitás-értelmezéseket. 

Pingree és Gitelman (2003) alapvetően kétfázisú folyamatként látja az új médiumok 

társadalmi elfogadásának jellemző forgatókönyvét. Ők az új média „krízisének” hívják azt a 

szakaszt, amikor a média még nem találta meg a társadalom értelmezésében a biztos 

hivatkozási pontokat, vagy még hiányosak a tulajdonképpeni meghatározásai. Ennek a 

szakasznak pedig az vet véget, akkor következik be a konszolidáció, ha az új médium 

észlelése valamilyen módon beilleszthetővé válik a már kialakított sémákba – akár úgy, 

hogy az új médium lesz az új régi médium, akár úgy, hogy eltűnik a mindennapokból és 

úgynevezett „halott média” lesz. 

Az értéktulajdonítások már központi szerepet kapnak Nye (2004) hármas 

felosztásában. Meglátásában az új technológia kezdeti társadalmi reakciói utópikusak, 

pozitív elvárásokkal telítettek, és ezek vonják maguk után hamarosan a szélsőségesen 

negatív, disztópikus értelmezéseket. Az első szakasz tehát a technológiai utópia és 

disztópia párhuzamos jelenlétének szakasza. A második szakaszban, ahogy a technológia 

széles körben használttá, mainstreammé válik, világossá válik, hogy az utópikus potenciál 

nem realizálódik, és egyfajta kijózanodás következik be, amit Nye „realitópiának” (real-

topia) nevez. A harmadik, lezáró szakaszban, azután hogy a technológia már elavultként 

értelmeződik, az úgynevezett „nosztópia” (nos-topia) állapota következhet be. Ez az 

attitűd nosztalgiának és a múltba révedő tökéletesség-eszménynek a sajátos keveréke. 

Utópikus olyan értelemben, hogy idealisztikus tulajdonságokat, tökéletességet tulajdonít a 

technológiának, de nosztalgikus olyan értelemben, hogy ezek az elvárások nem egy új és 

ismeretlen, hanem egy már visszaszorulttá vagy halottá vált technológiákhoz kapcsolódik 

és a múltba irányul.   

A mozi, a rádió és a televízió korai elterjedésének populáris fogadtatását az amerikai 

sajtóvisszhangok nyomán rekonstruáló Davis (1976) munkájából ötfázisú folyamat 

rajzolódik ki. Az első periódus az új technológia megjelenése és bevezetése, melyet 
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jellemzően lelkes, optimista és utópikus értéktársítások kísérnek (Curran 2010). A második 

szakasz a technológia térnyerése: ekkor jelennek meg az első, markánsabban negatív 

vélemények és disztópikus konstrukciók. A térnyerés szakasza még egy perióduson átível: 

eben a szakaszban párhuzamosan vannak jelen, és egymással küzdenek az eltérő 

jelentések. A stabilizáció fázisában már elhalnak a szélsőségesen disztópikus és utópikus, 

negatív és pozitív vélemények egyaránt, a konszolidáció során pedig az új technológia 

lassan régivé válik a kulturális értelmezési térben.     

A rádió és a nyomtatott sajtó intézményes és retorikai küzdelme, mint az új 

technológiához kapcsolt értékek változásának médiapiacba ágyazott korai – a huszadik 

század húszas és harmincas éveinek folyamán lezajló – története is kínál egy 

szempontrendszert. Gwenyth Jackaway (1995) három fő lépcsőben írta le az intézményes 

identitás, struktúra és funkció terepein, a releváns társadalmi csoportok, azaz a print és 

rádiós újságírók, médiavállalatok között lezajló konfliktust. Az első szakasz az újságírás 

berkein belül kialakult mérlegelésé volt, melyben az újságírók megosztottak voltak azzal 

kapcsolatban, hogyan is kellene kezelni az új versenytársat. A második szakaszban a 

nyomtatott újságírószakmai szereplők már egységesen léptek fel a rádió, mint feltételezett 

és megkonstruált közellenség (Eco 2011) ellen, végül a harmadik szakaszban, amikor 

világossá vált, hogy nem lehet az általuk ideálisnak vélt keretek között tartani a rádiót, 

bekövetkezett a konszolidáció, azaz a gazdasági kapcsolatfelvétel és az együttműködés 

időszaka. 

 

2.2.2.1. Az innovációterjedés és a klaszterek 
 

Az újságírás szakmai közegében lezajló technológia- és innovációalkotás folymatának 

feltérképezésére Everett Rogers (1983) sokat idézett elmélete is adhat egy alternatív 

értelmezést. Rogers alapvetően a befogadók felől szemléli az innovációk terjedésének 
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mintázatait, többek között olyan szempontokat figyelembe véve, hogy milyen mértékben 

befolyásolja az adott innovációk terjedését a felhasználói közösségekben az, hogy milyen 

mértékben kompatibilis az innováció a korábbi technológiákkal, milyen komplex az 

innováció, vagy hogy mennyire megfigyelhető és megtapasztalható az a fogyasztók 

számára. 

A technológai innovációk azonban nem önálló, magányos entitásként jelennek meg 

a fogyasztói horizonton, hanem a befogadói csoport által megalkotott együttállások 

formájában. Ezekben az alakzatokban több technológiai innováció egymással szorosan 

összekapcsolódva jelenik meg, ezeket a csoportokat nevezi Rogers klasztereknek (cluster). 

Mint arra Rogers felhívja a figyelmet, a klaszterek megalkotása azért is fontos szerepet 

játszik az innovációk terjedésében, mert az egy nagyobb csoport tagjaként kommunikált 

vagy értelmezett innovációt hatékonyabban lehet promotálni vagy éppen befogadni, 

amennyiben a klaszter egészéről kialakított reprezentáció e tekintetben kedvező.  

Ezeknek az innovációs csomagoknak a jelenléte az újságírásban is tetten érhető: az 

egyes médiatechnológiai innovációk megalkotása szorosan összefügg a hasonlónak és 

közel állónak észlelt többi innováció, „új” technológia konstrukciójával. Így az online 

platformok elfogadottsága nagymértékben összefügg a párhuzamosan futó 

mobilplatform-terjedés értelmezésével, vagy éppen a különböző újabb közösségi média-

alkalmazások észlelése a már ismert alkalmazásokkal párhuzamban.  

 

2.2.3. Négy szakasz a technológia társadalmi megalkotásában: az iPad példája 

 

Mindezen megközelítések főbb felismeréseit, szakaszait, fázisait kíséreltem meg a 

fenti (2. számú) táblázat keretében, egy rendszerbe foglalni, melyben hat különböző fázist 

különítek el. A hat fázisnak a működését, egymáshoz való viszonyát és jellemzőbb retorikai 
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alakzatait egy konkrét példa segítségével, az iPad jelentéseinek társadalmi 

megalkotásának végigkísérésével mutatom be. 

Innovációs aktus. Ahogy az a tudományfilozófia és tudomány- és technikatörténet és 

-szociológia számtalan esettanulmányából (Latour 1987) tudható, sem a hétköznapi 

gondolkodásban vízválasztónak tekintett „feltalálás” sem az „innováció” korántsem 

világosan elkülöníthető, diszkrét esemény a tudományos és technológiai kutatás és 

fejlesztés folyamatában, és nem is szükségszerűen korábban nem létező entitások 

születnek meg az időpillanatként meghatározott esemény során. Az innováció aktusa, azaz 

kommunikációja viszont már egyértelműen társadalmi és retorikai folyamat, melynek 

során először az újnak pozícionálni kívánt technológiához közel álló társadalmi csoportok 

saját érdekeiknek megfelelően definiálják az innováció pillanatát és határozzák meg a 

technológiához kapcsolható értékek keretrendszerét. Az Apple által gyártott 

érintőképernyős eszköz, táblagép, az iPad mint innováció keretezése, köszönhetően a cég 

rendkívül merev és szertartásos, nagyszabású bejelentések sorozatában megkomponált 

kommunikációjának, viszonylag jól visszakövethető.5 Az innovációs aktus 2010. január 27-

én történt, amikor Steve Jobs bejelentette, hogy az Apple egy táblagéppel lép a piacra, 

melyet a korábban nagy sikerrel bevezetett érintőképernyős okostelefon, az iPhone 

mintájára iPadnak neveznek el. Az Apple terméke előtt már számos korábbi gyártó 

forgalmazott már mérsékelt piaci sikerrel különböző táblagépeket, az iPad mint kategória, 

technológia nem volt új.  

Értelmezési rugalmasság és konfliktus. A technológia jelentéssel való felruházása, 

hasonlóan a morális pánikokhoz (Kitzinger 2000), akkor válthat ki bármilyen 

értékkonfliktust a szélesebb közvéleményben, ha a korábban szűk körben, második 

nyilvánosságban zajló technológiai folyamatok láthatóvá, „látványossá” (Hebdige 1976) 

válnak, és a szimbolikus térben (identitás, legitimitás, ízlés, erkölcs) relevánssá válnak a 

5 A vállalat az újként kommunikált fejlesztéseket jellemzően úgynevezett Keynote-okban, azaz nagyszabású, 
bemutató előadásokon, rendezvényeken ismerteti. Az iPadot először bemutató Keynote 2010. január 27-én 
zajlott le. Az előadás megtekinthető ezen a linken: https://www.youtube.com/watch?v=OBhYxj2SvRI . 
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közvélemény számára. A médiatechnológiák történetében a proto-televízió, a rádió mint 

drótnélküli távíró, az internet mint adatcsomag-cserélő hálózat nem keltett társadalmi 

félelmeket, mert nem voltak láthatóak a széles nagyközönség számára. Hasonlóképpen, a 

nyugat-európában a kereskedelmi tévé társadalmi veszélyeiről a hetvenes-nyolcvanas 

években lezajlott viták Magyarországon némi késéssel, a kilencvenes években jelentek 

meg, mivel a magyar kereskedelmi televíziózás is csak ekkor, 1996-ban indulhatott el. Az 

adott technológiai jelentések értelmezési rugalmassága tehát a releváns csoportok 

számára való hozzáférhetősége nyomán alakulhat ki.  

Az iPad esetében az innovációs aktushoz való hozzáférés széles körben elérhető volt, 

mivel az összes jelentősebb on- és offline médiatermék beszámolt a bejelentésről. Ami 

igazán izgalmas demonstrációjává vált annak az erős tézisnek, hogy a technológia 

értékekkel való felruházásához voltaképpen „nem is kell hozzá technológia” (Csepeli 

Györgyöt [1990] parafrazálva), az a bejelentést követő, de még a termék piacra kerülése 

előtti értelmezési flexibilitás időszaka volt. A legnagyobb technológiai szaklapoktól kezdve 

egészen az egyszemélyes blogokig, cikkek százai jelentek meg, amelyek a kevésbé vagy 

jobban ironizálva, az iPad technológiájának teljes értelmetlensége mellett érveltek. A fő 

kifogások a termékkel többnyire ezek voltak: nincsen rajta usb-kimenet, nem lehet rajta 

multitaskingolni (azaz párhuzamosan több programot futtatni), nem lehet bővíteni a 

memóriáját, és egyébként is, a neve is vicces és a szerkezet nem több mint egy négyszeres 

méretű iPhone, csak éppen telefonálni nem lehet rajta. 6 

6 Válogatás az iPad megjelenését megelőző, a személyi számítógép tulajdonságait a terméketn számonkérő, 
azokat hiányoló elemzésekből a legnagyobb amerikai technológiai megazinokban:  8 Things That Suck About 
the iPad. Gizmodo, 2010. január 27. Online: http://gizmodo.com/5458382/8-things-that-suck-about-the-
ipad ; Apple iPad: what it doesn't have. Guardian, 2010. január 28. Online: 
http://www.theguardian.com/technology/blog/2010/jan/28/apple-tablet-computer ; Early iPad Review 
From a Product Designer: What Was Steve Thinking? Huffington Post, 2010. január 27. Online: 
http://www.huffingtonpost.com/gil-laroya/early-ipad-review-from-a_b_439198.html ; Five things the iPad is 
missing. CNet, 2010. január 27. Online: http://news.cnet.com/8301-17938_105-10443031-1.html ; What's 
Missing from the Apple iPad? Mashable, 2010. január 27. Online: http://mashable.com/2010/01/27/ipad-
whats-missing/  
2010 jan 27. Ten Things Missing From the iPad.  2010. január 28. Online: 
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Lezárás. Amint a termék piacra került, és hamarosan bebizonyosodott, hogy minden 

idők legsikeresebb technológiai termékéről van szó, mindezek az éles bírálatok eltűntek a 

lapokból és az internetről. A Pinch és Bijker által a „lezárás a probléma újradefiniálásán” 

terminussal elkeresztelt folyamat zajlott le látványosan, azaz a termék sikeressége és az 

elterjedését követően hozzácsatolt pozitív értékek nem annak voltak köszönhetőek, hogy 

a technológia jól válaszolt a már létező technológiai szabványok problémáira és a már 

létező technológiai hagyomány kérdéseire; hanem annak, hogy mint kiderült, a releváns 

társadalmi csoportokban valójában irrelevánsak ezek a problémák. A technológiai 

„hasznosság és haszontalanság” körüli vita bár lezárult, de még egy jó ideig elhúzódott a 

táblagépnek például a tudásszerveződésre és a kreativitásra, a gyermekekre gyakorolt 

negatív vagy pozitív hatásai körüli vita, amely alapvetően már nem befolyásolhatta az iPad 

piaci pozícióját. 

Konszolidáció és retrospekció. Mindezeknek a vitáknak a lezárás utáni 

lecsillapodásával kezdődhetett meg az iPadhez tásított értékek konfliktusának 

konszolidációja, amiben nagy szerepet kaphatott az a körülmény is, hogy az Apple 

modelljének sikerét követően a korábban is létező, de ezúttal átfogóan népszerűvé váló és 

újraformálódó tabletkategória piacán több rivális gyártó termékei is megjelentek, így a 

márka megszűnt a kategória egyedüli képviselőjévé válni. 

Egyes technológiákhoz kapcsolt értékek természetesen egyszerre akár több fázisban 

is lehetnek, és változó, hogy éppen mennyi ideig és milyen kulturális hatókörben 

tartózkodik a diskurzus az adott periódusban. Az internet és digitális technológiák körül 

jelenleg zajló diskurzusok, attól függően, éppen mely társadalmi csoportokat vesszük 

figyelembe, egyszerre sorolhatóak az értelmezési rugalmasság, lezárás és konszolidáció 

periódusaiba. Az újságírás, mint releváns társadalmi csoportokat magába foglaló szakma 

esetében is egymással párhuzamosan vannak jelen ezek a szakaszok napjainkban.   

http://www.wired.com/gadgetlab/2010/01/ten-things-missing-from-the-ipad/ 
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2.3. Újságírás: szakma, nyilvánosság, technológia és értékek 

 

Ironikus módon, a fejezet elején megidézett „iŐrült” – Pánik. Depresszió. Pszichózis. 

Hogyan drótozza újra agyunkat az online kapcsolatfüggőség?” című Newsweek 

címlapanyag 2012 nyári megjelenését követően fél évvel maga a Newsweek magazin is a 

szenvedő alanyává vált a technológiával kapcsolatos előítéles toposzoknak. Az év őszén 

ugyanis nyilvánosságra került, hogy az év végével minden bizonnyal megszűnik a lap 

nyomtatott verziója, és a hírt a sajnálkozó megjegyzések mellett jellemzően az ódivatúnak, 

régimódinak nevezett nyomtatott lap kimúlása felett nyíltabban vagy áttételesebben 

gúnyolódó kommentárokkal osztották meg a közösségi médiában. Peresztegi Zoltán, a 

Google korábbi magyarországi vezetője október 18-án például a Twitteren így 

fogalmazott: „Egy dinoszaurusszal kevesebb: a Newsweek beszünteti a nyomtatott 

kiadását decemberben.”7 A dinoszaurusz, mint az elmaradottság, a túlélésre képtelenség, 

a fejlődési tévút és még számos további rendellenesség kifejezésére szolgáló metafora az 

egyik legnépszerűbb trópus abban a – hangsúlyozottan: szakmai színtereken zajló – 

diskurzusban, amely mindezeket a tulajdonságokat a nyomtatott médiatermékek egyfajta 

szükségszerű tulajdonságának tekinti. Ezt, a már az online média hajnalán kialakulóban 

lévő, de igazán a nyugati világ print médiaiparának az utóbbi években kezdődő 

visszaesésével elterjedő, a nyomtatott lapokat a digitális médiatermékek egyfajta 

antagonisztikus ellenpárjaként, továbbá meghaladott, leváltandó technológiaként tételező 

retorikát leginkább pedig a digitális médiaiparhoz közel álló szereplők használják.           

A főleg a nyomtatott és az elektronikus médiában helyet kapó digitális és közösségi 

médiapánik-keltés és a digitális közegből érkező, online közzétett print vagy tradicionális 

médiagúnyolás diskurzusai nem csak a médiaplatformokhoz kapcsolt értékítéletek, a 

régihez és az újhoz való eltérő viszonyulások, ellentétek és konfliktusok természetéről, 

hanem mindezen alakzatoknak a szakmai közösség diskurzív felépítésében betöltött 

7 „One dinosaur is out: Newsweek to end print edition in December”. 2012. október 18. 
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szerepéről is árulkodnak. A médiatechnológiáknak a nyilvánosság meghatározásában 

betöltött növekvő szerepe nem csak azt a fontos változást hozta el a technológiáról szóló 

társadalmi diskurzusban, hogy a technológia kulturális hatásainak a kritikája egyre jobban 

összefonódott a nyilvánosság technológiai alapú kritikájával. Az átfogó technológiai-

diskurzív változás magával hozta az is, hogy a tradicionálisan a közbeszéd moderálásában 

egyik legmeghatározóbb szerepet betöltő szakmában, az újságírásban is előtérbe kerültek 

a szakma technológiai alapú értékkonstrukciói. Azaz, a szakmán belüli releváns csoportok 

által a technológiákhoz kapcsolt eltérő jelentések a szakmáról folyó diskurzus keretében 

kerültek összetűzésbe egymással.  

A technológia értelmezései sokáig nem gerjesztettek az újságírás identitását 

tematizáló konfliktusokat, mivel a szakmai gyakorlat maga egyet jelentett egy bizonyos 

technológia és médiaplatformon keresztüli kommunikációval, a nyomtatással. Az egészen 

a huszadik század elejéig a közbeszéd moderálásában monopolhelyzetben lévő 

nyomtatott sajtó történetében a technológiai innovációk sora nem a közönség és az 

újságírók kommunikációs közegét formálta, hanem a hírek megjelenítésének módját és az 

újságírói gyakorlatot alakította, finomhangolta. A nyomdatechnológiák változása nagyjából 

az 1860-as évektől lehetővé tette a szebb és tisztább, könnyebben olvasható szedést, 

nyomtatást, a cikkek formátuma és megjelenítése így fokozatosan átalakult, megjelentek a 

kiugróbb, informatív leadek, nőtt az illusztrációk száma és csökkent a bekezdések hossza 

(Høyer-Lauk 2003). A telefon szintén jelentős változásokat hozott, leegyszerűsítve az 

újságíróknak az interjúalanyokkal, az olvasókkal és egymással folytatott kommunikációját 

(Boczkowski 2004).  A távíró a nyomdatechnológiákhoz hasonlóan az újságírás belső 

struktúrájában hozott radikális változásokat: az egész nap bármikor beérkező hírek 

átformálták a sajtó hírciklusait, a hírek formátumát és stílusát, az újságírói munkarendet és 

munkamódszert, a munkabeosztást, és a szerkesztőségi kommunikációt is. De a szakmát 

részben átformáló, új szakmai eszközöket, sem a telefont, sem a távírót soha nem 
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pozícionálták markánsan önálló tömegmédiumként, így a nyomtatott sajtó riválisaként a 

közönség figyelméért folytatott harcban.  

Más volt a helyzet a rádióval majd a televízióval. A rádió, mint az első alternatív 

tömegmédium társadalomra gyakorolt hatásának általános diskurzusa az domináns print 

szakmai körökben már mint az újságírásra gyakorolt hatás problémája merült fel, 

hasonlóképpen a televízió elterjedésének hatásáról szóló vitához (Jackaway 1995). Az 

újabb technológiai szolgáltatások, mint például a rádióhullámok segítségével lehetségessé 

váló élő közvetítés, vagy a televízión keresztül közvetíthető mozgókép már nem pusztán az 

újságírás belső gyakorlatainak, hanem az újságírás, mint szakma meghatározásának 

újraértelmezéseibe kapcsolódtak bele. Az újságírószakma addig csak exkluzív módon egy 

technológiai platformon belül zajló önértelmezési vitái, hierarchikus harcai, 

határmunkálatai a rádió térnyerésével viszont egyre markánsabban összekapcsolódtak az 

új platformnak tulajdonított hatások elleni küzdelemmel. Az újságírás és a nyilvánosság 

problémáinak tárgyalásában a nyomtatott sajtó lobbijában egyre nagyobb súlyt kaptak a 

rádiónak a nyilvánosságra, a demokráciára, illetve magára a szakmára rossz hatást 

gyakorló negatív tulajdonságai, és elkezdtek megjelenni az újságírókat és nem-újságírókat 

a használt médiaplatformok mentén elkülönítő retorikák, azaz a platformalapú 

demarkáció diskurzusai.   

Pontosan ugyanez a konfliktus ismétlődött meg a 21. századi újságírásban, az 

ezredforduló idején hagyományosnak számító médiához és az újként megjelenő digitális 

technológiákhoz kötődő szakmai csoportok összeütközésével. Az ezredfordulón a média 

rádiós, televíziós és nyomtatott platformjainak legitimitása már nem volt vitatott, az 

újságírók és nem-újságírók közötti határokról szóló viták tehát a platformoktól függetlenül 

zajlottak. A legújabbként megjelenő technológiai platform, az internet társadalmi 

státuszáról és értékéről szóló diskurzus fellángolásával, és az internetnek a szakma 

mindennapjaiba való belépésével viszont újra eljött az ideje annak, hogy a 

médiaplatformok és a szakma értékei körül zajló harcok összekapcsolódhassanak a 
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platformalapú határmunkálatokban, és megformálódhassanak például a tradicionális 

médiaplatformokon dolgozó „igazi” újságírók és az interneten dolgozó amatőr „bloggerek” 

sztereotípiáinak konfliktusai.       

Ennek a diskurzusnak az egyik előtörténetét, hagyományát, a technológiákhoz 

kapcsolt értékek megalkotásának mechanizmusát szerettem volna vázlatosan bemutatni 

ebben a fejezetben, hangsúlyozva a technológia jelentéseinek társadalmi 

megalkotottságának és az abban részt vevő releváns társadalmi csoportoknak a szerepét. 

A platformalapú demarkáció diskurzív hagyományainak másik oldala pedig a szakma saját 

közösségi mechanizmusaiból, értékrendszeréből gyökerező határmunkálataiban 

gyökerezik, amelyek a társadalmi tér e kis szegletének saját játékszabályai mentén 

zajlanak le.  

A következő fejezetben a határmunkálat fogalmának bevezetésével és kifejtésével 

ismertetem az újságírás saját konfliktusait és legitimációs rendszerét, majd az ötödik, záró 

fejezetben, újra visszatérve a technológiához, bemutatom, hogy a technológiához kapcsolt 

értékek hogyan fonódnak össze az újságírás releváns csoportjainak határmunkálataival az 

úgynevezett platformalapú határmunkálatokban.  
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3. Fejezet 

 

 

Kivonat 
Ebben a fejezetben azt mutatom be, hogy hogyan lehet leírni, megragadni az újságírás 

szakmaiságának specifikumát a szakmaszociológia eszközeivel. Azt vizsgálom meg, hogy az 

újságírók közösségében hogyan formálódik meg a szakmaiság ideológiája és a szakma 

integritásának eszméje, és hogy mindezek az ideológiák hogyan alakultak történetileg, 

valamint milyen kulturális változatai figyelhetőek meg, és hogyan ágyazódhatnak bele az 

interpretációi a határmunkálatok és a határok, a liminalitás társadalomtudományi 

hagyományaiba.  

Kulcszavak 
Diskurzus, értékek, etika, közösségek, határok, határmunkálatok, kvázi-szakma, liminalitás, 

újságírás, szakmák, szakmaszociológia 
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“A helyzet azért nehéz, mert nem látunk egységes érdekképviseletet. Nekünk 

nagyon könnyű lenne, ha kötelezővé tehetnénk a mellényviselést, de ezt nem 

tehetjük. Csinálhatnánk egy regisztrációs rendszert, kiadhatnánk egy országos 

igazolványt, amit bármelyik újságíró kiválthatna, de ez felvet egy kérdést, hogy 

ki az újságíró. Ha valaki tízszer követ dobál, tizenegyedszerre meg azt mondja, 

hogy újságíró, mert van egy weboldala, akkor ezt a személyt újságírónak kell-e 

tekinteni? Ezt a kérdést én nem akarom megválaszolni, csak felvetem. Döntsék 

el az újságírók maguk, ez az ő érdekük is.”  

Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány az Index 

interjújában8 

 

Miért írhat újságot az, aki nem újságíró?  

                                                  Egy kérdés a Gyakorikerdesek.hu oldalról9 

 

 

Az újságírószakmáról szóló szakmai közbeszéd egyik fő kérdése kezdetektől fogva így 

szól: ki számít újságírónak és ki nem? A kérdés természetesen nem puszta elméleti 

érdekessége, hanem az adott korok szerint változó, nagyon is gyakorlati, mindennapi 

relevanciája miatt volt és van folyamatosan a napirenden. Különösen az olyan 

időszakokban – mint amilyen a jelenlegi is – amikor a szakma tagjai úgy észlelik, hogy a 

professzió veszélyben, fenyegetett helyzetben van. 

8 Egy röpke előállítás benne van a pakliban. Index, 2007. november 24. Online: 
http://index.hu/belfold/tg4350/  
9 Miért írhat újságot az, aki nem újságíró? Gyakorikerdesek.hu, 2013. július 2. Online: 
http://www.gyakorikerdesek.hu/kultura-es-kozosseg__szokasok-etikett__4538888-miert-irhat-ujsagot-az-
aki-nem-ujsagiro  
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Kik azok, akik tudósíthatnak egy eseményről, és kik azok, akik nem? Kik azok, akik 

legitim tagjai lehetnek egy szerkesztőségnek, és kik nem? Ki az, aki részesülhet az 

újságíróknak járó előjogokból és forrásokból, és ki nem? Milyen típusú gyakorlat számít 

újságírói gyakorlatnak? E kérdésekre nincsenek végső és bebetonozott válaszok az 

újságírás esetében – talán éppen ennek köszönhető, hogy maguk a kérdések újra és újra 

felmerülnek, az adott társadalmi, kulturális és technológiai kontextusnak megfelelő új 

hangsúlyokkal.  

Viszont bizonyos válaszok mindig születnek: a gyakorlatilag bármilyen típusú 

„intellektuális tevékenységet” (Gieryn [1983] 2006: 173) folytató közösségekben széles 

körben elterjedtek az olyan diskurzusok, amelyek a közösségen belül és azon kívül 

elhelyezkedő tevékenységeket (és azok művelőit), illetve a közösségen belüli hierarchikus 

szinteket kísérlik meg elkülöníteni. Az összefoglaló néven határmunkálatnak nevezett 

gyakorlatok alapvetően az adott közösségi hálózaton belüli értékekre épülnek, és arra 

irányulnak, hogy a riválisnak látott tevékenységeket (és természetesen azok művelőit) 

kirekesszék, valamint az értékrendszerhez való illeszkedés mértéke alapján kialakítsák és 

legitimálják a közösségen belüli hierarchiát, az újságírószakma esetében az újságírás és 

nem-újságírás határait, valamint az újságírók csoportján belüli hierarchiákat.        

3.1. Határok, határmunkálatok, kultúra és közösségek 

3.1.1. Liminalitás 
 

Az emberi kultúrákban megalkotott határok jelenléte bő évszázada foglalkoztatja a 

kulturális antropológia nyomán a társadalomtudományokat. Az először Gennep ([1909] 

2007) által kidolgozott liminalitás-koncepciót Victor Turner (Turner [1969] 2002, 1974) 

értelmezte újra, legújabban pedig Turnbull (1990) és Besnier (1993, 1997) térképezte fel a 

határok megalkotásának és a liminalitás jelenlétének szerepét a kultúrában. 
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A liminalitás és a határok egzisztenciája jellemzően az azok átlépéseként észlelt 

események értelmezésekor kerül a kulturális gyakorlatok középpontjába. A legősibb ilyen 

határok, az élet és a halál, az egyedüllét és a házasság, a nemek és korok közötti határok, 

az alvás és az ébrenlét határai mellett a modern társadalmakban is jelen vannak a határok 

a nemi identitások, vallási gyakorlatok, a munka és a hétköznapi élet szinte minden 

területén. A kulturális antropológiai kérdés pedig, amit eredetileg Gennep felvetett, arra 

vonatkozik, hogy mindezeket a határátlépéseket milyen szimbolikus cselekvések, rítusok 

segítségével élik meg, interpretálják a kultúrák.   

Gennep [1909] 2007) többek között három fázist különített el a határátlépés 

rítusaiban: az elkülönítés, az átmenet és a visszatérés fázisait. Az elkülönítés során a rítus 

kihangsúlyozza a határ két oldalának tartományait, hogy azután a második szakaszban, az 

átmenetben lehetségessé váljon a „küszöb” átlépése. Ennek a fázisnak az egyik 

jellegzetessége, hogy sok esetben a határátlépés nem azonnali áthelyeződést 

eredményez, hanem magában foglalja egy bizonyos idő eltöltését magán a határon, azaz a 

tartományok közötti semleges térben a „limenen”. Miután megtörtént a határátlépés, a 

rítus fajtájától függően kerülhet sor a visszatérés fázisára, és szintén a kulturális keretektől 

függ, hogy az átlépés visszafordíthatatlannak minősül-e avagy sem.  

A határátlépések eme tipológiájának egy fontos tanulsága, hogy bár a határok léte 

és azok átlépésének szimbolikus folyamata kulturálisan univerzális, az már kimondottan 

lokális hatókörű, hogy minek vannak határai, hogyan konstruálódnak meg ezek a határok 

és minek az átépése bír nagyobb jelentőséggel egy adott kulturális közegben.  

Turner (1974) ezt a dilemmát a modern társadalmakra is vonatkoztatva a „liminális” 

és a „liminoid” fogalmainak megkülönböztetésével gondolta tovább. Felosztásában a 

liminális jelenti a társadalmilag kötöttebb (jellemzően az egyházak, szekták, mozgalmak, 

klubok, szubkultúrák kötelékében megalkotott), és a liminoid pedig a szabadabb, 

nehezebben megragadható koordináták mentén szerveződő (művészet, szabadidő, játék) 
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társadalmi határokat. Ahogy azt egy mondatban megfogalmazta: „az emberek a 

liminalitásban dolgoznak és a liminoiddal játszanak”10 (Turner 1974, 86).  

Hogy mindezek a mindennapi határátlépések hogyan illeszkednek be egy közösség 

rendjébe, arra Turner „normatív communitas” koncepciójában  válik világossá: az egyes 

közösségek kulturális normarendszerei határozzák meg a határok egzisztenciáját és azok 

átlépésének adekvát módjait. A határok átlépésének e szükségszerűen közösösségi 

eredete és kontextusa kapcsolja össze a liminalitás, a kulturális, szimbolikus határok 

jelenségét a társadalmi határok közösségi konstrukciójának folyamatával, azaz a 

határmunkálattal.  

 

3.1.2. Határmunkálatok 
 

A társadalomkutatás számos ága megkísérelte már leírni és értelmezni a 

határmunkálatokat (Lamont-Molnár 2002), melyek a társadalom legkülönbözőbb 

szegmenseiben megtalálhatóak.  Megfigyelhetőek például a nacionalista vagy 

osztályközpontú diskurzusokban (Anderson [1983] 2006, Willis [1977] 2000, Eco 2011), 

ahol egy nemzethez vagy egy adott társadalmi réteghez való tartozás vagy nem tartozás 

kritériuma áll a középpontban. A legtöbb zenei szubkultúra vagy színtér diskurzusaiban 

(Becker [1963] 1997, Hebdige 1979, Hodkinson 2002, 2003, Tófalvy 2008, 2011, 2013), 

ahol a hitelesség és az autenticitás fogalmai kerülnek előtérbe, elkülönítendő nem csak az 

egyes közösségeket, de a közösségeken belüli műfaji csoportokat is. Az undergroundnak 

és mainstreamnek tekintett közösségi, művészeti tevékenységek (Thornton 1996, Tófalvy 

2012, Vitos 2012), a tudomány és nemtudomány (Gieryn [1983] 2006, Gieryn 1999, 

Kutrovátz-Láng-Zemplén 2008, 2010), az egyes tudományágak (Gyimesi 2010, Tófalvy 

2006) vagy szakmák, professziók elhatárolását célzó diskurzusokban is (Lewis 2012). 

10 „One works at the liminal, one plays with the liminoid.” 
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Bár a közösség, a határ és az érték fogalmának végső, esszenciális és pontos 

meghatározása minden bizonnyal lehetetlen – nem csak a mindennapokban, de a 

társadalomtudományban is – mégis, az egyes társadalmi gyakorlatokban világosan 

kivehetőek az ezekhez a fogalmakhoz való társas, diskurzív viszonyulás hol hasonló, hol 

eltérő módozatai. Ezeknek a szempontoknak az előtérbe helyezése – az esszenciális 

különbségek keresése helyett a közösségi praxisra való fókuszálás – adja a fő módszertani 

hozzáállását a határmunkálat-tanulmányoknak. Ahogy Thomas F. Gieryn fogalmaz a 

tudomány határmunkálatainak vizsgálata kapcsán:   

 

„…Az újabb elemzések azt mutatják, hogy a tudomány elhatárolására tett 

kísérletek kudarcba fulladtak, a tudományos és egyéb ismeretek közti 

határvonal létének feltételezése elégtelen kiindulópont a tudományszociológia 

számára” – írja, majd így folytatja: „a tudomány jellegzetességeit nem belső 

sajátosságnak vagy potenciálisan egyedinek tekintem, hanem a tudósok 

ideológia erőfeszítésének részeként vizsgálom, amellyel igyekeznek 

megkülönböztetni saját munkájukat és annak eredményét a nemtudományos 

intellektuális tevékenységektől.” (Gieryn [1983] 2006: 174) 

 

A határmunkálatok e gyakorlatias, diskurzív vizsgálata tehát nem feltételez abszolút 

határokat vagy esszenciális lényegeket az egyes csoportok, szakmák, közösségek 

tevékenységében, hanem a vélt különbségek társas konstrukcióját, retorikáját és 

kommunikációját vizsgálja. Ebből a módszertani hozzáállásból természetesen sem az nem 

következik feltétlenül, hogy ezek a lényegek nem léteznek, ahogy az sem, hogy minden 

egyes tevékenység körülhatárolása ugyanolyan egyszerű vagy éppen problematikus volna, 

sőt. A pontos ismeretelméleti demarkáció vagy esszenciák ismerete nélkül is látható, hogy 

amíg egyes tevékenységek határmunkálatai viszonylagos társadalmi konszenzus által 
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övezettek, addig más tevékenységekéit élénk vagy egyenesen dühödt viták veszik körül – 

és éppen ez a kettősség a határmunkálat-tanulmányok egyik terepe.    

 

3.2. Szakmák és határmunkálatok 

 

Ez az általánosan megfigyelhető feszültség a társas „intellektuális tevékenységek” 

egy speciális csoportja, az úgynevezett szakmák esetében is fennáll. Vannak olyan 

professziók, melyek széleskörű társadalmi megbecsültségnek örvendenek, és nagyon 

kevesen vitatják képviselőinek legitimitását (mint például napjainkban az orvosoké vagy a 

jogászoké), és vannak olyanok, amelyek folyamatos össztűz alatt állnak. Nem csak a 

tágabb társadalom felől támadják őket (mint például a politikusokat vagy bölcsészeket), 

hanem saját köreiken belül is élénk diskurzusok folynak az önmeghatározás és elhatárolás 

fontosságáról – mint például a filozófiában vagy az újságírásban. Mindezeknek a 

konfliktusoknak a megléte felveti az alapvető kérdést: mikor, mitől minősül valami 

szakmának és mikor nem?  

Ahogy a hasonló elkülönítési dilemmákra a tudománytörténetben és -

szociológiában, úgy a szakmák szociológiájában is számtalan megoldási javaslat született 

fogalom, kategória meghatározására. Witschge és Nygren (2009) Selander és Freidson 

munkái nyomán például a következő tényezőket tartja alapvetőnek ahhoz, hogy egy 

közösséget szakmainak lehessen tekinteni. Tudás-monopólium (a professzión kívül 

senkinek sincsen meg a tudása és képessége elvégezni az adott munkát); a munka világos 

meghatározása és hatalom a kívülállóknak a közösségen kívül tartására; élénk szakképzés 

és kutatás; erős szervezetek etikai szabályokkal és standardokkal; ideológia, amely inkább 

a munka minősége, mint annak jövedelmezősége felé való elköteleződést követel meg a 

művelőktől. 
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Azonban ezek a még viszonylag rugalmas definíciókísérletek is hasonló problémákkal 

küszködnek, mint a tudomány esszencialista demarkációs kísérletei. Nem reflektálnak a 

szakmák idő- és térbeli változásaira: az egyes tevékenységek változó kereteire és az ezek 

meghatározásában szerepet játszó társadalmi státuszt övező konszenzus vagy éppen vita 

szerepére sem. Mivel magának a professziónak általában, és a konkrét hagyományoknak a 

meghatározása is alakul térben és időben, ezért mind az összefoglaló definíció, mind az 

egyes területek pontos elhatárolása is hasonlóan problematikus, mint a tudomány, vagy az 

egyes tudományágak demarkációja: az egyes szakmák aktuális pozíciója, határuk 

társadalmi elismertsége, belső konszolidációs állapota jellemzően hosszú történeti 

folyamatok és kulturális kontextusok átfedésében alakul. Erre a problémára reflektált egy 

hasonló, praxis-központú fordulat a szakmák szociológiájában is, eltávolodva az 

esszenciális meghatározás-igénytől, és egyre inkább a diskurzusokban fellelhető 

elhatárolási stratégiák, öndefiníciók vizsgálatára koncentrálva (Lewis 2012).  

Hogy egy szakmai tevékenység mégis miben különbözik más, tetszőleges 

intellektuális tevékenységektől (más professzióktól és a nem-professzionális 

tevékenységektől), arra tehát éppen a demarkációs diskurzusokban fellelhető elkülönítési 

stratégiák, retorikák és azok kulturális kontextusai adhatják meg a választ. Illetve 

válaszokat, hiszen a legtöbb esetben nem egyöntetű konszenzus keretében, hanem viták 

kereszttüzében formálódnak a szakmaiság folyamatosan változó határai. Bármennyire is 

problémás elméletben a szakma, mint olyan meghatározása, illetve az egyes specializációk 

elhatárolása, a demarkáció folyamata a gyakorlatban természetesen megállás nélkül zajlik, 

ahogy azt Thomas Gieryn a tudomány praxisával kapcsolatban találóan megjegyezte:  

 

„Miközben szociológusok és filozófusok a tudománynak az intellektuális 

tevékenységek közötti különleges helyzetéről vitáznak, a demarkáció 

rendszeresen megtörténik a mindennapi gyakorlatban: oktatásügyi 

hivatalnokok olyan tanmeneteket dolgoznak ki, amelyek tartalmazzák a 
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kémiát, de kirekesztik az alkímiát; a National Science Foundation által 

alkalmazott kritériumok alapján fizikusok kaphatnak támogatást, 

parapszichológusok viszont nem; a folyóiratok szerkesztői egyes kéziratokat 

tudománytalanságuk okán utasítanak el. Hogyan megy végbe a tudomány 

elhatárolása ezekben a gyakorlati esetekben, amelyek távol állnak egyes 

kutatók azon – szemmel láthatólag hiábavaló – kísérleteitől, hogy 

meghatározzák a tudomány lényegének és egyediségének mibenlétét? A 

demarkáció nem csupán analitikus probléma: mivel az anyagi eszközök és a 

szakmai lehetőségek jelentős részével csak a „tudósok” élhetnek, nem pusztán 

elméleti kérdés, hogy ki foglalkozhat tudománnyal és ki nem.” (Gieryn [1983] 

2006: 174) 

 

Hiába problémás a rendelkezésre álló kritériumok mentén élesen elkülöníteni egy-

egy szakma művelőit és nem-művelőit, ez a folyamat a mindennapokban töretlenül 

lezajlik, ami a szakmák képviselőinek jól felfogott érdekében áll, hiszen minél 

legitimebbnek látszik egy szakma, tagjai annál biztosabban részesülhetnek a szakmának 

jutó forrásokból és a társadalmi státusz, társadalmi tőke hasznaiból (Bourdieu [1986] 

1997). 

 

3.3. Egy előfizetési űrlap határmunkálatai: médiaszakma és újságírás 

 

Ez a folyamat még az újságírással jelentős mértékben átfedő és összekapcsolódó 

médiaszakma tágabb szakmai kereteinek meghatározási kísérletei, határmunkálatai során 

is megfigyelhető. Azzal együtt, hogy a médiaszakmában dolgozó, de nem közvetlenül a 

tartalom-előállítással foglalkozó, magukat nem újságíróként számon tartó szakmabeliek – 

azaz a médiavállalatok pénzügyi, értékesítési, humán erőforrás és egyéb osztályain 
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dolgozók, döntéshozók, ügyvezetők, vezérigazgatók, továbbá a média- és PR-ügynökségi, 

kutatói, akadémiai oldalon tevékenykedők, producerek, és így tovább – státusza jóval 

stabilabbnak mondható, mint az újságírás és az újságírók státuszának megítélése. 

A mindennapi, gyakorlati médiaszakmai határmunkálatok során viszont egyes 

közösségek markáns álláspontokat fogalmazhatnak meg a médiaszakma határait illetően. 

Egy bizonyos szakmai közösség – a Columbia University újságírás-tanszéke által kiadott, az 

egyik legrégebbi újságíró-szakmai magazin, a Columbia Journalism Review (CJR) 

menedzsmentje – szerint például a következőképpen néznek ki a médiaszakmán belüli (és 

néhány azon kívüli) professziók, amiről a laphoz csatolt előfizetési cédulán (l. Függelék, 1. 

ábra) található feleletválasztásos lista tanúskodik. Aki az „Ön médiaszakember?” kérdésre 

igennel válaszol, az a következő szerep-opciók között választhat:  

 

„Riporter (újságíró), producer, szerkesztő, (televíziós) hírigazgató, videós, 

műsorvezető, blogger, dizájner, kiadó, adatbányász szakértő, közösségi média 

szakértő.”  

 

Ami azonnal feltűnhet a listát tanulmányozva, hogy olyan, tartalom-előállításhoz 

kapcsolódó foglalkozások is szerepelnek a listán (blogger, közösségi média szakértő), 

amelyek újságírói voltáról jelenleg a tágabb szakmai közegben és a közvéleményben a 

leghevesebb viták zajlanak. A cédulán azonban van még egy másik lista is. Ha a „nem 

vagyok médiaszakember” opciót ikszeli be a reménybeli előfizető, akkor erről a listáról 

választhat:  

 

„Elemző csoport tagja, tanácsadó, média/technológia-befektető, közpolitikai 

tanácsadó, pr-szakember, egyetemi oktató, diák, média iránt érdeklődő, 

egyéb.”  
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E listának a legérdekesebb eleme talán az, hogy a public relations (PR) rajta van, 

tehát a CJR értelmezésében a PR-szakma nem minősül a médiaszakma részének. Az 

elkülönítés azért érdekes, mert a public relations szakembereknek hagyományosan az az 

alapvető feladatuk, hogy az újságírókkal és a médiával tartsák az adott megbízó 

felhatalmazásából a kapcsolatot, témákat kínáljanak a médiának, illetve információval 

lássák el a hozzájuk forduló újságírókat (Nyárády-Szeles é.n). Mivel a gyakorlatban a PR és 

az újságírói szakma szorosan egymásba fonódik (igaz, nem minden konfliktus nélkül), az az 

állítás, hogy mindkét szakma tágabb értelemben a médiaszakmához tartozik, 

plauzibilisebb, mint az az állítás, hogy az újságírás (illetve itt: riporteri, szerkesztői munka) 

a médiaszakma része, de a PR már nem. Különösen az utóbbi években megfigyelhető, 

legújabb tendenciák fényében szembetűnő ez az elhatárolás. Azokban az időkben, amikor 

egyre több a tartalomként, és nem reklámként pozícionált, úgynevezett márkázott 

tartalom – szponzorációk, együttműködések, partnerségek és termékelhelyezések révén – 

nem csak a PR-, de a reklám- és médiaügynökségi szakemberek is jóval közelebb kerülnek 

a tartalomelőállításhoz, mint korábban.11  

A CJR demarkációjában tehát a mai tartalomelőállítási gazdaságban aktívan 

résztvevőknek csak egy köre ismerhető el médiaszakemberként, a PR-esek és a 

médiaszakemberek között éles szakmai demarkációs vonal húzódik. Ez a szigorúság a 

tartalomelőállítás közösségi médiához kapcsolódó területeire vonatkoztatva már teljesen 

eltűnik, hiszen mind a bloggerek, mind a közösségi médiaszakemberek bevonódnak a 

médiaszakma körébe.      

11 Arról nem is beszélve, hogy a mindennapi gyakorlatban egyre több PR-közlemény lát napvilágot a 
médiatermékekben különösebb szerkesztés nélkül: „There has been quite a bit of criticism on the profession 
of journalism lately, exemplified by a book written by journalist Nick Davies: Flat Earth News (2008), which is 
partly based on research conducted by Cardiff University (Lewis, Williams, Franklin, Thomas, & Mosdell, 
2008). This research says journalists “now produce three times as much copy as they did twenty years ago” 
(ibid: 3). With regard to the role of PR, the researchers find that “60% of press articles (quality broadsheet) 
and 34% of broadcast stories come wholly or mainly from one of the prepackages sources” (ibid). An 
administrative news culture is dominating newsrooms—with journalists sitting behind their desks recycling 
or regurgitating PR and wire material (also dubbed “churnalism”)—rather than the investigative news 
culture.” (Witschge-Nygren 2009: 38.) 
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A kettősség mögött rejlő motivációk kibontásához többek között a CJR intézményes 

hátterének megvizsgálása adhat segítséget. A lapot kiadó, Joseph Pulitzer által alapított 

újságírás tanszék az Egyesült Államok harmadik legrégebbi, újságíróképzéssel foglalkozó 

felsőoktatási intézménye, mely a jelenleg legrangosabbnak tartott újságírói díj, a Pulitzer-

díj gazdája is egyben. Az iskola mind kommunikációjában, mind képzési koncepciójában az 

elitképzést hangsúlyozza: csak posztgraduális és PhD-képzéseket hirdet meg, előbbieket az 

újságírás különböző műfajaira építve, utóbbit pedig általános kommunikációtudományi 

képzésként. A képzés elitizmusa szorosan épít arra a szerepre, amit az iskola az amerikai 

újságírás legsikeresebbnek tartott éveiben, a huszadik század második felében és 

harmadik harmadában, az úgynevezett aranykorban töltött be. Ezekben az években vált az 

iskola a legfontosabb, hagyományosan amerikai újságírószakmai etikai alapelvek – az 

objektivitás (Schudson 2001) és watchdog-funkció (őrkutya-szerep) – egyik legfőbb 

hangozatójává és szakmai műhelyévé. Ez az intézményes és diskurzív attitűd pedig még az 

újságírás legújabb kori változásának idején is megmaradt: az iskola látványos, a digitális 

megoldások felé való nyitása is elsősorban az az újságírás feltételezett alapvető funkcióját 

középpontba állító ideológiára épül.    

Az iskola több millió dolláros adományokból és befektetésekből létrehozott és 

fenntartott kezdeményezései – mint például a Tow Center for Digital Journalism és a 

Brown Institute for Media Innovation sajátos módon tanúskodnak erről az 

elkötelezettségről. Egyfelől látványosan tágítják a tanszék korábbi, konzervatív 

szakmafelfogása által legitimált foglalatosságok (televíziós, rádiós, napilap-, magazin- majd 

online újságíró) körét a még bizonytalan státuszú, vadonatúj, újságíráshoz kapcsolódó 

tevékenységek és új technológiai platformok (számítástechnika, programozás, 

adatbányászat, közösségi alkalmazások, digitális startupok) felé. Másfelől e technológiai 

nyitottság mögött mindvégig hangsúlyosan jelen van az újságírás társadalmi funkciójának 

betöltését elsődlegesnek tartó ideológia és demarkációs stratégia. Amely közszolgálati 

funkció-felfogás (l. erről pl. Vorák (2010) interjúját Mong Attila újságíróval)  pedig 
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természetéből adódóan továbbra is szigorúan lehatárolja és távol tartja az újságírás 

gyakorlatát más, vele interakcióban álló szakmáktól, a politikai vagy a 

marketingkommunikációtól, illetve ebben a konkrét esetben a public relationstól.12   

A globális médiaszakma és tartalomelőállítás trendjei (nem először a történelem 

során – lásd Høyer-Lauk 2003) bár a tágabb szakmai hálózat praxisában a fenti 

kommunikációs szerepek és funkciók összefonódása felé mutatnak, az iskola 

határmunkálatai viszont egyértelműen az újságírás civil kontroll funkciója mellett teszik le 

a voksot, és ez az értelmezés tükröződik a tanszékhez tartozó lap médiaszakma-

elhatárolásában is. Ez a partikuláris eset nem csak a tágabb szakmai hálózaton belüli, 

lokális érdekek mentén kiépíthető demarkációs stratégiák eljárásait demonstrálja, hanem 

azt is, hogy még a tágabb médiaszakmai határmunkálat-koncepciók összefonódhatnak az 

újságírás akár radikálisan eltérő felfogásai körüli vitákkal.  

Az általában a médiaszakmára vonatkozó demarkációs diskurzusok azonban 

meglehetősen ritkák a médiáról és újságírásról szóló kortárs diskurzusokban, aminek a 

magyarázata a tartalomelőállításon belüli és azon kívüli médiaszakmai gyakorlatok kettős 

szakmai beágyazottságának köszönhető. A nem tartalomelőállítással foglalkozó 

médiaszakmai szereplők túlnyomó része ugyanis egyben egy tetszőleges másik szakmai 

közösséghez is tartozik, melyeknek általában már jóval könnyebb meghatározni a szakmai 

identitását. Ez azonban az újságírás esetében már egyáltalán nem ilyen egyszerű.  

 

3.4. Szakmai határmunkálatok és értékek az újságírásban  

 

Az újságírásról és az újságírókról szóló, különösen éles kortárs viták nem pusztán az 

újságírás jelenlegi átalakulásában gyökereznek, hanem a szakma sajátos természetében és 

12 Az iskola bár fenntart egy kommunikációtudományi doktori iskolát, de mindeddig nem emelt be a fenti 
kommunikációs szakmákhoz kapcsolódó tárgyakat a kurrikulumába. 
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értékekhez való viszonyulásában. Az újságírás, mint szakma meghatározása, legitimálása 

és elhatárolása mindig is problémák és konfliktusok sorát váltotta ki, amelyek a változó 

kulturális, társadalmi és technológiai kontextusokban eltérő mértékű kihívások elé 

állították a tartalomelőállítókat és –fogyasztókat egyaránt. Az újságírószakma az elmúlt 

két-háromszáz évben számos formát öltött és sokféle funkciót töltött be a legkülönbözőbb 

kulturális közegekben, legitimációs stratégiái, ideológiái is ennek megfelelően változtak.  

A következőkben azokat a főbb önmeghatározási kontextusokat és demarkációs 

hagyományokat tekintem át, amelyeknek a hatása ma is jelen van az újságírásban, és 

amelyek kibontása így hozzájárulhat e szakma jelenlegi helyzetének jobb megértéséhez. A 

szakmák szociológiájának vonatkozó felismeréseire építve az újságírás fontosabb 

professzionalizációs, intézményi és értékkonstrukciós hagyományait veszem sorra, a 

retorikai és ideológiai konstrukciókra fókuszálva, és azt az elvet szem előtt tartva, hogy a 

szakma társadalmi egyeztetéseinek intézményes és diskurzív folyamatai egymást 

feltételezik. 

 

3.4.1. Kvázi-szakma, intézmények, hivatás 

 

A szakmák szociológiájának szakirodalmában még az általában vett „szakma” 

meghatározásánál is nagyobb kihívást jelentett az újságírás, mint szakma világos 

meghatározása. Ahogy Svenni Høyer és Epp Lauk panaszolják az újságírás 

professzionalizálódásának történetét áttekintő írásukban: 

 

„A szakmaisággal foglalkozó társadalomtudományos szakirodalom jellemzően 

megtagad minden lehetséges professzionális státuszt az újságíróktól. Az 

újságírókat komplex szervezetekben foglalkoztatják, ahol egy hatékony 

bürökrácia alkotja a közvetlen környezetüket. Mégis, szociológiai szempontból 
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az újságírás visszaveri a precíz meghatározásra törekvő kísérletek túlnyomó 

részét, és továbbra is a személyes és a nyilvános egyfajta titokzatos keveréke 

marad.” (Høyer-Lauk 2003: 11)13 

 

A „titokzatos keveréknél” egy talán jobban használható jelző (Aldridge–Evetts 2003, 

Witschge-Nygren 2009) a kvázi-szakma (semi-profession), mely érzékeltetheti az újságírás 

professzionalizációjának feszültségekkel teli állapotát: bár a szakmákkal szemben 

támasztott egyes „esszenciális” követelményeknek alkalmanként ugyan igen, de az 

összességüknek egyszerre már semmiképpen nem felel meg.  

Az újságírás professzionalizációja körüli diskurzus történeti alakulását szemlélve úgy 

tűnik, hogy ugyan változó intenzitással és hangsúlyokkal, de mindig is problematikus volt 

meghatározni a szakmára általánosan érvényes alapvető tulajdonságokat és 

követelményeket. A közélettel foglalkozó, határozott időközönként megjelenő nyomtatott 

sajtótermékek jelentősebb mértékben először a 18. századi Nagy Britanniában és – a 

forradalom utáni – Franciaországban terjedtek el (Chapman 2005). Ekkor a lapokként vagy 

más nyomtatott publikációként (könyvek, folyóiratok, pamfletek) megjelenő nyomtatott 

művek között nem húzódott éles határ (Høyer-Lauk 2003), így azok szerzői sem tartoztak 

ennek alapján szigorúan elkülönített szakmai közösségekhez – akárcsak más szellemi 

tevékenységek, mint például a tudomány művelői sem. A tudományos vagy szakmai 

hitelesség sem egy adott szakmai közösség határainak megalkotásához kapcsolódva, 

hanem egy jóval tágabb kulturális keret, a gentleman culture kései praxisában 

konstruálódott meg (Shapin 1994): egy adott szellemi gyakorlat igazságát, helyességét 

nem az azt művelők autonóm közössége, hanem az erre a szerepre alkalmas, konfirmáltan 

megbízhatónak, igazmondónak és hitelesnek tartottak (a gentlemanek) verifikálhatták. 

13 „The most typical response in social science writings on professionalism is to deny journalists any possible 
status as professionals. Journalists are employed in complex organisations where an efficient bureaucracy 
constitutes their immediate environment. From a sociological point of view journalism defies most attempts 
at precise definition; it remains a mysterious mixture of the personal and the public.” (Høyer-Lauk 2003: 11) 
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Mivel ebben az eljárásban az elsődleges határ nem a szakma és a nem szakma között 

húzódott, ezért a megfelelőnek vagy nem megfelelőnek tartott praxis körüli konfliktusok 

sem a még nem létező szakmai határok megvitatásáról szóltak.  

Maga a kérdés, hogy hogyan is lehetne meghatározni autonóm módon az újságírás 

szakmai gyakorlatát és annak professzionális művelőit, először a 19. században merült fel 

(Høyer-Lauk 2003, Chapman-Nuttall 2011). Összefüggésben az újságírás, mint fizetett 

tevékenység intézményesülésével, a szakmai önszerveződés – az első újságírószövetségek 

és szakszervezetek – kialakulásával, illetve már a 19. és 20. század fordulóján, az első 

egyetemi szintű újságíróképzések kezdeményezésével.14 Az önmeghatározás igénye 

mindenekelőtt azzal a körülménnyel fejlődött együtt, hogy a lapokat előállító szervezetek 

mérete a 19. század elejére már mindenképpen megkövetelte a világos szervezeti 

hierarchia kiépítését. A formális munkáltatói-alkalmazotti hierarchia és az általános 

indusztrializáció pedig szükségessé tette a munkarend, a feladatkörök és a felelősségi 

területek pontosabb körülírását, beosztását. A kontinentális Európában, Nagy-

Britanniában és az Egyesült Államokban is ekkor stabilizálódtak a nagyrészt ma is élő, az 

írott tartalomelőállításban (is) megtalálható beosztások, többek között a főszerkesztő, 

felelős szerkesztő, olvasószerkesztő, szerkesztő, rovatvezető, riporter, újságíró pozíciói. 

Ugyanerre az időszakra, a nyomtatott sajtó klasszikus üzleti modellje 

stabilizálódásának korszakára tehető a lap tartalmáért és annak menedzseléséért felelő 

szakemberek máig érvényes kooperációjának intézményesülése is. Az írott tartalom 

klasszikus értékesítési modellje szerint a szerkesztőség kizárólag a tartalom előállításával, 

a cikkek között található reklámfelületek értékesítésével pedig a menedzsment foglalkozik. 

A lapkiadás menedzsment oldalán is ezzel a felosztással alakultak ki az üzleti oldal rutinjai, 

finanszírozási sémái és – a tágabb médiaszakma részeként – az ezzel foglalkozók 

14 Az egyetemeken maguk a képzések nagyjából egy évtizeddel később jelentek meg: az első újságírás-
tanszék a University of Missourin alakul meg 1908-ban, majd az Indiana Universityn 1911-ben, a Columbia 
Universityn pedig 1912-ben. Az első európai egyetem, amely tanszéket hozott létre, Høyer-Lauk (2003)a 
szerint a Lipcsei Egyetem volt, 1916-ban. 
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hierarchiája is, a reklámértékesítőktől a kommunikációs menedzsereken és humán 

erőforrás osztályokon át egészen a vezérigazgatókig. 

A professzionalizálódás korai szakasza bár az újságírás kommercializálódásával 

szoros összefüggésben alakult, mégis, már a 20. század első évtizedeiben sokszor nagy 

hullámokat keltő konfliktusba került az üzletiesedés trendje a szakma értékelvű 

értelmezéseivel. Amikor Kennedy Jones, az akkor Alfred Charles William Harmsworth 

médiamágnásnak, Northcliffe várgrófjának dolgozó újságíró Fleet Street and Downing 

Street című könyvében felidézte egy régebbi beszélgetését John Morley-val, a Pall Mall 

Gazette szerkesztőjével, az eszmecsere egy sokat idézett mondata így hangzott: 

„szakmaként hagytad el az újságírást, mi pedig üzletet csináltunk belőle.” Mint egyes 

kritikákból (Baumann 1920) és a szerző későbbi reakciójából (Jones 1920) kiderül,15 Jones 

megjegyzése általános felháborodást és ellenérzéseket keltett újságírói körökben. Sokan 

úgy élték meg – értékelte a helyzetet Jones – mintha az elüzletiesedés tényének 

megállapításával degradálta volna azt a tevékenységet, amelyet ők értékteremtésnek 

éltek meg, holott ő pusztán azt a tényt próbálta leszögezni, hogy függetlenül az üzlet 

tartalmától vagy természetétől, a lapkiadás akkorra már kétségbevonhatatlanul üzleti 

tevékenységgé vált.  

Az általános felhördülést kiváltó beszélgetés nem mellékesen pedig Jonesnak azzal a 

mondatával folytatódott, hogy „kétlem, hogy valaha is szakma lett volna, vagy egyáltalán 

lehetne” (Baumann 1920: 621). E gondolatmenet is jól tükrözi a már akkor jelenlévő, és 

azóta is élő konfliktus természetét az újságírás professzionális jellegének 

meghatározásával kapcsolatban. A belső hierarchia, a szakmai szövetségek és később az 

egyetemi képzések kiépülésével együtt az újságírás, változó mértékben ugyan (a hetvenes 

15 "I repeated in Fleet street and Downing Street a conversation I had with Viscont Morley of Blackburn 
some years previously, when I remarked that I had helped to make popular daily journalism a branch of 
commerce. Had I asserted that journalism through me had become a branch of murder, a modern system of 
assasination, the slow poisoning of public mind, I could hardly have been rebuked more roundly in Fleet 
Street for govong publicity to what I have been assured is "the most contemptible view of journalism that 
has yet been given to the world." 
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években például kevésbé, napjainkban pedig különösen), de mégis mindvégig egy átlagos 

szakmánál nehezebben meghatározható, fluid határokkal rendelkező professzió, avagy 

kvázi-szakma maradt. Sohasem vált lehetségessé világos határokat húzni az újságírók és 

nem-újságírók között, sem pedig a profi és az amatőr újságírói tevékenységek esszenciális 

lényegét definiálni, mindemellett az újságírás nem épített ki tudás- vagy képzés-

monopóliumot sem, hiszen a szükséges készségek bárhol elsajátíthatóak és szakirányú 

végzettség sem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy valaki a pályára lépjen (Örnebring 2013).    

Izgalmas módon viszont, mint arra Lewis (2012) rámutat, a szakmák egyik kiemelten 

fontos jellemzője mindvégig nagyon is jelen volt és van az újságírásban. Ez művelőinek a 

szakmával való azonosulása, a szakmai tevékenységgel kapcsolatos elhivatottsága, 

önreflexiója, illetve a szakmai standardok és értékek folyamatos tematizációja, aktív 

megvitatása. Az erős önértelmezési igényt másik, szerkezeti szempontból fogalmazza meg 

Henrik Örnebring (2009), aki az újságírás szakmai diskurzusainak újragondolását Evetts 

kétkomponensű modellje alapján javasolja. Az újságírás e szerint legalább két, egymással 

konkuráló professzionális diskurzust foglal magában, az úgynevezett „szervezeti” és 

„hivatásközpontú” professzionalizmust. Evetts megfogalmazásában:  

 

„A szervezeti professzionalizmus az ellenőrzés diskurzusának az a formája, 

melyet a menedzserek használnak egyre inkább a munkaszervezetekben. 

Magában foglalja a döntéshozás racionális jogi formáit, a tekintély hierarchikus 

struktúráit, a munkafolyamatok standardizációját, célkitűzéseket, 

teljesítményértékelést, és szakmai képzésekre és képesítésekre támaszkodik. 

Ezzel szemben a hivatásalapú professzionalizmus a hagyományosabb, 

archaikusabb forma. Ez magában foglalja a maguk a szakmai csoportok által 

kialakított diskurzusokat, amelyek az összetett helyzetekben saját hatáskörben 

meghozott döntésekről, kollegiális kapcsolatokról és tekintélyről, bizalmi alapú 

munkáról szólnak. Ezt a rendszert a szakmabeliek működtetik és ellenőrzik, és 
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közös gyakorlatra, tanulásra és képzésre, erős szocializációs folyamatra, 

munkakultúrára és hivatástudatra, identitásra, etikai kódexekre épül, 

amelyeket a szakmai szervezetek és intézmények figyelnek és ellenőriznek.” 

(Evetts, 2006: 140–1)16 

 

Örnebring értelmezésében az újságírás üzletiségének és tartalmi aspektusának – 

azaz a menedzsmentnek és az újságíróknak – folyamatos konfliktusa a két eltérő szakmai 

attitűd együttes jelenlétét feltételező modellben világosan tükröződik. Ez az újságírók 

szűkebb csoportjában is fennálló kettősség a mindennapi gyakorlatban természetesen 

nem antagonisztikus ellentétként, hanem a szakma folyamatos újratárgyalásaként, a 

célok, szándékok és értékek egyeztetéseként nyilvánul meg. A jó és a rossz újságíró, 

valamint az újságíró és nem-újságíró értelmezései körül zajló értékalapú demarkációs 

diskurzusok különleges intenzitása tehát nem csak a szakma és a praxis nehezen 

meghatározható természetében, és nem csak a jelenlegi átmenetben, hanem az újságírás 

sajátos szakmai szerkezetéből fakadó értékközpontúságában és (legalább) kettős 

természetének folyamatos újratárgyalási igényében is gyökerezik.    

 

 

 

16 Organizational professionalism is a discourse of control used increasingly by managers in work 
organizations. It incorporates rational‐legal forms of decision‐making, hierarchical structures of authority, 
the standardization of work practices, accountability, target‐setting and performance review and is based on 
occupational training and certification. In contrast, occupational professionalism is the more traditional, 
historical form. This involves a discourse constructed within professional groups themselves that involves 
discretionary decision‐making in complex cases, collegial authority, the occupational control of the work and 
is based on trust in the practitioner by both clients and employers. It is operationalised and controlled by 
practitioners themselves and is based on shared education and training, a strong socialization process, work 
culture and occupational identity, and codes of ethics that are monitored and operationalized by 
professional institutes and associations. (Evetts, 2006: 140–1) 
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3.4.2. Kemény és puha professzionális értékek: etika, szakértelem és attitűd 

 

Az újságírói értékek konstrukciója elválaszthatatlanul összefonódik az újságírás 

intézményi szerkezetének kialakulásával és az újságírás szakmai hálózatának 

megalkotásával és a mindennapi gyakorlatban. A szakma mindennapi rutinjaiban, 

határmunkálataiban és legitimációs tevékenységében az újságírói értékek adják a fő 

vonatkoztatási pontot. Az értékek adják a vezérfonalat a tartalom vagy a munka 

minőségének megítélésében, ezeket oktatják az egyetemi képzések és népszerűsítik a 

díjak kuratóriumai, ezeknek az értékeknek a hangsúlyozásával érvelnek a politikusok 

irodáiban az újságíróknak kedvező jogszabályokért küzdő lobbisták, és ezeket az értékeket 

felügyelik a civil és kormányközi szervezetek sajtó- és médiaszabadságért felelős 

ügynökségei. (Mint például az ENSZ, EBESZ, az EB egyes szervei vagy a Freedom House).  

Mindenhol való jelenlétük ellenére az újságírás értékei a szakmához hasonlóan diffúz 

természetűek, így ebben az esetben sem az esszencialista definíció, hanem a 

diskurzusokra alapozó rekonstrukció lehet az eredményesebb. Annak feltérképezése, hogy 

miről is beszélnek az újságírók és médiaszakemberek, amikor értékekre hivatkoznak. Az 

újságírás angolszász fősodrában jelenleg alapvetőnek és globálisnak tartott értékeiként a 

legtöbbször a következő fogalmak merülnek fel: alaposság, objektivitás (vagy más néven: 

pártatlanság, elfogulatlanság), kiegyensúlyozottság, valamint a tények és a vélemények 

világos elkülönítése (Deuze 2005, Örnebring 2013). Ezek az alapértékek vagy alapelvek 

először a huszadik század elején megfogalmazott etikai kódexekben jelentek meg és 

fogalmazódtak meg számos formában és kontextusban újságíró-szövetségek, szervezetek, 

önszabályozó testületek és szerkesztőségek etikai útmutatóiban. Ezek a „kemény” 

normatív alapelvek alkotják az újságírói etika alapjait.  (Az első újságíró-etikai kódex az 

1860-as években jelent meg az Egyesült Államokban, amelyben még nem szerepelt az 

„etika” szó, ami az újságírással összefüggésben csak 1889-ben kerül elő (Bajomi-Lázár 

2003)). 
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Az újságírói etika mellett alapvető szerepe van az alapvető szakmai készségek és 

értékek, azaz az újságírói szakértelem megítélésének. Ezeknek a készségeknek egy részét 

íratlan szabályok határozzák meg, nagy részük viszont évtizedek óta az újságíró-

tankönyvek alapját képezi. Ilyen, alapvető készségek a szerkesztői és írói gyakorlat, a fő 

újságírói műfajok alapos ismerete, de olyanok is, mint a hírek, események fontosságának 

felismerése, vagy az interjúalanyok szóra bírásának készsége.  

A mindennapi gyakorlatban élő újságírói értékek összessége azonban nem 

korlátozódik az etika vagy a szakmaiság körére. A számos helyen leírt „kemény” alapelvek 

mellett számos olyan „puha” újságírói tulajdonság, képesség, készség, erény van jelen az 

értékek rendszerében, melyek hasonlóan fontosak, mint az etikai vagy szakmai alapelvek, 

de jellemzően íratlan egyezmények és a praxis mindennapjai során alakulnak ki (Anderson-

Shirky-Bell 2012). Ezek a szakmai készségek leginkább az újságíró motivációs rendszerére, 

hozzáállására vonatkoznak, és az újságírói attitűdöt jellemzik. Ahhoz, hogy valakit jó 

újságírónak tartsanak szakmai körökben, nem elég etikusnak lennie. Szeretnie kell a 

munkáját, és nem csak pusztán munkájának, hanem hivatásának is kell tekintenie azt. 

Nem pusztán dolgoznia kell, hanem keményen dolgoznia, kitartónak lennie, nem csak 

végrehajtani az utasításokat, hanem asszertív módon továbbgondolni a munka 

jelentőségét az újságírás értékeivel összhangban.  

Az etika és az attitűd, a „kemény” standardok és a „puha” szabályok, az írott és az 

íratlan, a kimondott és a kimondatlan szakmai értékek rendszerének viszonya 

természetesen folyamatosan változik: egyes puha szabályok idővel megjelenhetnek az 

etikai kódexekben, mások pedig kikophatnak a használatból. A részben átfedő kategóriák 

viszonya azt sem feltételezi, hogy a kemény szabályokhoz való alkalmazkodás minden 

esetben fontosabb volna, mint a puha szabályok betartása, sőt, sokszor a rossz attitűd 

legalább olyan súlyos következményekkel járhat a szakmai megítélésre, mint az etikai, 

szakmai elvek ellen való vétség.  
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Ezen értékrendszerek, valamint az azokat alátámasztani hivatott normatív elvek és 

motivációk sajátos kombinációja által meghatározott gondolati kör összefoglaló néven az 

újságírás ideológiájaként (Deuze 2005) vagy étoszaként jelenik meg a szakmai 

közbeszédben és az újságírásról szóló akadémiai diskurzusban. Ez az a tágabb normatív 

gondolati rendszer, ami az újságírói praxis és az újságírók, valamint az újságírás 

alapértékeinek társadalomban betöltött szerepét fogalmazza meg és jelöli ki egyben. Az 

újságírás jelenleg domináns ideológiája szerint az újságírás és a média a kemény és a puha 

értékek követése által betöltött, tájékoztató funkciójának és az őrkutya-szerepének a 

gyakorlásával, a társadalmi nyilvánosság (Habermas [1962] 1993) koordinálója, a közügyek 

megvitatásának biztosításával, mint a „negyedik hatalmi ág”, a demokratikus társadalmi 

berendezkedés egyik fő elősegítője és stabilizálója. 

 

3.5. Alternatív értékek és genezisek: történeti és kulturális változatok 

 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy ez, a jelenleg az újságírás 

ideológiájának fősodrát az utóbbi kevesebb, mint száz évben meghatározó angolszász 

gondolatkör is egy viszonylag rövid történettel rendelkező, alapvetően a huszadik 

században kialakult konstrukció, amely mellett térben és időben is számos más, az 

újságíráshoz kapcsolódó érték, ideológia, étosz létezett és létezik (Bajomi-Lázár 2003). 

Ilyen értelemben tehát nem lehet „az” újságírás egyetemes értékeiről, hanem csak egy 

bizonyos hagyomány jelenlegi dominanciájáról beszélni (Mancini 2013).  

Még a nyugati kultúrkörön belül is világosan elkülönülnek egymástól az amerikai, a 

brit és a kontinentális praxisok és hagyományok, és magán a fő modellt nyújtó angolszász-

amerikai hagyományon belül is hosszú időbe telt a jelenlegi fő etikai, ideológiai alapelvek 

vezető szerepének kialakulása. Így a ma az egyik legfőbbnek tekintett újságírói értéknek, 

az objektivitásnak a doktrínája sem volt alapvető mindig, jelenlegi elsődlegességének 
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kialakulására pedig több rivális magyarázat is megszületett. Høyer-Lauk (2003) 

összefoglalásában például Mary Cronin és Hanno Hardt szerint egyaránt nem maguk az 

újságírók, hanem az amerikai kiadók igyekeztek az újságírást a neutrális és informatív hírek 

szolgáltatása felé való elkötelezettségként definiálni. Érvelésük szerint a kiadók az 

újságírók megalapozott tényekhez és véleményekhez való kötésével próbálták 

hatástalanítani a társadalmi elemzés által esetlegesen rejtett vagy előhívott radikális 

törekvéseket. Kaul (1986) még radikálisabban marxista megfogalmazásában, a szakmaiság 

és vele együtt a „közszolgálati” étosz kialakítása arra irányuló manőver volt, hogy a 

lapkiadókat elszigeteljék az osztálykonfliktusok és a sajtóval kapcsolatos általános 

közelégedetlenség körüli diskurzusoktól. Michael Schudson (2001) ezzel szemben az 

újságírók közösségének tulajdonítja az objektivitás szerepének felértékelését, azonban 

szintén a társadalmi státuszban gyökerező motivációk szerepét látja alapvetőnek, azaz az 

újságírók a szakma megbecsültségének növelése és pozíciójának erősítése érdekében más, 

tradicionálisabb professzióktól próbáltak átvenni bizonyos mintákat, és az objektivitás 

eszméje megfelelőnek látszott arra, hogy az újságírást felemelje a társadalmi 

hierarchiában.  

Az újságírás üzleti modelljeinek, társadalmi kontextusának és egész 

ökoszisztémájának átalakulásával a klasszikus szakmai értékek – bár még továbbra is ezek 

nyújtják a mindennapi praxis fő hivatkozási pontjait – hagyományos értelmezései is egyre 

gyakrabban megkérdőjeleződnek az angolszász újságíráson belül: 

 

„A nagy fogalmak halála fontos téma volt az újságírásban 2004-ben, egyenesen 

a szakma közepéből kirobbanva. A Missouri School of Journalism professzora, 

a Des Moines Register volt szerkesztője és a Washington Post volt 

ombudsmana így fogalmazott: Idén vált végre eltéveszthetetlenül világossá, 

hogy az objektivitás, mint az újságírás etikai alapköve többé nem használható. 

Ahogy ma használatos, az "objektivitás" könnyen manipulálhatóvá teszi a 
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médiát az üzenetek kontrollálására törekvők számára. Merev ortodoxiát hoz 

létre, és kizárja a nem szigorúan konvencionális véleményeket. Ha az 

objektivitás, az újságírás egykori etikai alapköve végül összeomlott, akkor a 

mai maintstream sajtó az intellektuális válság állapotára emlékeztető 

tüneteket mutat.” (Rosen 2005)17  

 

Az objektivitás doktrínája, és tágabban az újságírói értékek eredete pontos 

feltárásának nehézségei nem csak az újságírás kvázi-szakmai, nehezen körülírható 

voltában, hanem a közösségen belül mindenkor megfigyelhető jelentős társadalmi, 

státusz- és osztálykülönbségekben is gyökereznek. Az újságírás modern kori kezdeteitől 

kezdve egészen máig párhuzamosan éltek és élnek egymás mellett a különböző, sokszor 

egymásnak ellentmondani látszó újságírói karrierpályák és szerepfelfogások. Amíg a 

nyomtatott napilapok példányszámának és befolyásának növekedésével a vezető újságírók 

már a 19. század második felétől a társadalmi elithez tartozónak számítottak (Wingate 

1875), a másodvonalban dolgozó szerkesztők, ismertebb újságírók pedig a 

középosztályhoz, addig a rosszul fizetett újságírók tömegei a munkásosztály problémáiban 

osztoztak, és a proletarizáció fenyegetése volt a meghatározó élményük (Kaul 1986).       

Bár a kezdetben osztály- illetve rangkülönbségként, később státusz- illetve 

hierarchiakülönbségként észlelt, magyarázott és keretezett belső társadalmi különbségek 

maguk is folyamatosan változtak az újságírásban, a különböző szerepekben és 

karriermintákban jellemzően közös volt a hivatás, elhivatottság fontosságának a 

hangsúlyozása, illetve az aktuálisan alapvetőnek tartott újságírói értékek feletti 

17 „Big Notion death was a theme in journalism in 2004, coming not from the margins but the middle. 
Geneva Overholser of the Missouri School of Journalism, former editor of the Des Moines Register, former 
ombudsman of the Washington Post, said it:  This was the year when it finally became unmistakably clear 
that objectivity has outlived its usefulness as an ethical touchstone for journalism. The way it is currently 
construed, “objectivity” makes the media easily manipulable by an executive branch intent on and adept at 
controlling the message. It produces a rigid orthodoxy, excluding voices beyond the narrowly conventional. 
If objectivity, once the “ethical touchstone for journalism,” has finally collapsed, then we have conditions 
resembling intellectual crisis in the mainstream press.”  
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konszenzus. A gyakran ambivalens újságírói szerepek és társadalmi státuszok együttes 

jelenléte és konfliktusai ellenére is kialakulhatott a központi étosz és ideológia, amely az 

újságírás társadalmi szerepére alapozva egyfajta közös nevezőt, értékközösséget, szakmai 

hálózatot hozott létre az Észak-Amerikában és Nyugat-Európában, illetve az ezekhez a 

területekhez közel álló, vagy erre törekedő demokratikus berendezkedésű 

társadalmakban. 

Természetesen ennek a „központinak” mondható angolszász szakmai 

értékrendszernek a pozíciója, összetétele és tekintélye, jelentősége is változott az elmúlt 

bő másfél évszázadban (Bajomi-Lázár 2003), és az ezen a régión kívül eső területeken is a 

történeti változatok, elfogadottnak minősülő gyakorlatok és normák további sokasága 

figyelhető meg. Ahogy arra Mancini (2013) rámutat, a függetlenség és objektivitás 

angolszász alapértéke a pszeudo-demokratikus vagy diktatorikus berendezkedésű 

országokban egyáltalán nem mérvadó – az ilyen kulturális kontextusokban az újságírás 

ideológiája az uralkodó politikai ideológia céljai alá van rendelve, nem ritkán a hatalomhoz 

közel álló újságírószakma konszenzusával és támogatásával. Más, akár demokratikus 

kontextusokban pedig az újságírás alapértelmezetten egy adott kulturális vagy politikai 

közösség értékeit hivatott képviselni. 

Magyarországon ebből a szempontból szintén többszörösen kevert újságírói 

ideológiai mező figyelhető meg, amelyben megtalálhatóak az egykori szovjet, az 

angolszász, az európai kontinentális minták mentén szerveződő hagyományok is (Bajomi-

Lázár 2003), tehát jelen van az objektivitáseszmény és őrkutya-szerepfelfogás, de ugyanígy 

széles körben elterjedt és elfogadott a pártpolitikai érdekeket vagy éppen a hatalmat 

szolgáló újságírás18 eszméje is.  Ennek megfelelően bizonyos médiumok, kiadók, újságírói 

közösségek (nyíltan vagy kevésbé nyíltan, l. Tófalvy-Vorák 2009, Tófalvy 2010)19 nem a 

18 Ahogy azt Belénessy Csaba, az MTI akkori vezérigazgatója a 2010. december 9-én a 168 órának adott 
interjújában megfogalmazta: „Egy közszolgálati médium legyen lojális a kormányhoz és tisztességes az 
ellenzékhez.”  
19 Valamint: Mondják is meg nem is. 2006. április 26. eMasa.hu, Online: http://emasa.hu/cikk.php?id=1343   
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függetlenséghez, hanem éppen az elkötelezettséghez kötődő értékeknek való 

megfelelésben látják a hivatásuk célját és értelmét, és ennek megfelelően várják el a 

közönség lojalitását is. Mindemellett jelen van egy harmadik hagyomány is, amely az 

újságírás színvonalának megítélésében a nyelvi megformáltság, pontosabban az 

úgynevezett irodalmiság értékét tartja meghatározónak: a gyakran nosztalgikus narratívák 

Mikszáth és később Kosztolányi korát, mint az újságírás ideális időszakát, aranykorát idézik 

fel, amikor még „igazi” írók művelték az újságírást. Amikor tehát az újságírás szakmai 

hálózatainak, viszonyrendszereinek megalkotásának megértése a cél, akkor az átfogóbb, 

nagy hatású hagyományok mellett a lokális, aktuális kulturális közeget is figyelembe kell 

venni, ahogy Fortunati és munkatársai fogalmaznak:  

 

„Az újságírás társadalmi megalkotása a különböző társadalmi és nemzeti 

kontextusoktól és szituációktól is függ. Mi ezért figyelembe vesszük az 

eltéréseket a nemzeti tereken átívelő társadalmi kontextusok és gyakorlatok 

szintjén, ahogy azok létrejönnek az újságírók és más érdekeltek, mint például a 

kiadók és szerkesztők és olvasók között, annak érdekében hogy megértsük az 

internet újságírásra gyakorolt hatásainak különböző értelmezéseit és 

értékeléseit” (Fortunati et al. 2009, 933)20 

 

A következő fejezetben ennek megfelelően a szakma egy bizonyos tér- és időbeli kulturális 

szegmensében, az angolszász világban kialakult, jelenleg globálisan domináns 

ideológiájában vizsgálom meg, hogyan épülnek fel a professzionális határok és a 

hierarchikus rendszerek a diskurzusban.  

 

20„The social construction of journalism, moreover, depends also on different social and national contexts 
and situations. We therefore look also at differences at the level of societal contexts (across national spaces) 
and practices as generated by the power dynamics between journalists and other stakeholders such as 
publishers (and editors) and readers, in order to understand the different interpretations and evaluations of 
the influence of the Internet on journalism practices.” (Fortunati et al. 2009, 933) 
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Védvonalak és határharcok: A demarkáció folyamata az 

újságírásban 

 

 

4. Fejezet 

 

Kivonat 
Hogyan, hol és milyen forgatókönyvek szerint zajlanak az újságírás szakmai egységét 

megőrizni hivatott diskurzív szakmai határmunkálatai? Milyen előfeltételezésekkel élnek, 

milyen ideológiai és etikai rendszerekhez kötődnek, hogyan alakulnak ki és milyen 

eszközöket használnak az újságírókat és a nem-újságírókat, valamint a jó és a rossz 

újságírókat elkülönítő stratégiák? A következő fejezetben az újságírás belső és külső 

határmunkálatainak folyamatait és értékrendszerét mutatom be. 

 

Kulcszavak 
Demarkáció, diskurzus, értékek, etika, határmunkálatok, határtárgy, közösségek, kvázi-

szakma, szakmák, szakmaszociológia, tudomány  
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Mindegyik újságírói szakmai hagyomány, érdekcsoport a maga mércéje és 

ideológiája szerint vonja meg a határait és hagyja jóvá vagy diszkvalifikálja – vagy 

legalábbis értékeli másodrendűnek – az ahhoz képest nem megfelelőnek tételezett 

gyakorlatokat. Hogy mindezek az ítéletek, bírálatok milyen típusú határ- és 

csoportkonstrukcióhoz vezetnek, a vita szűkebb kontextusában dől el. A demarkációs 

folyamatokban alapvetően kétféle demarkációs eszközkészlet áll rendelkezésre egy 

szakma esetében: intézményes és a diskurzív eszközök (Aldridge–Evetts 2003). A diskurzív 

és intézményes demarkációs stratégiák egymáshoz való viszonya, megoszlása 

közösségenként változó. Az ügyvédek szakmai közössége – amely alapvetően a szervezeti 

foglalkoztatottság szakmaszociológiai kategóriájába tartozik – például kevésbé van 

rászorulva a diskurzív térben történő legitimációra, mert olyan erős intézményes falakat 

(kamarák, minősítések, bizonyítványok, képesítések rendszerén keresztül) tudott 

felépíteni a szakmai lobbi, amely kívül tart minden olyan szereplőt a szakmán, aki nem 

rendelkezik az általuk meghatározott képesítési fokozattal. A nagyon erős intézményes 

falakkal rendelkező szakmákban a diskurzív eszközök inkább másodlagos, kiegészítő 

eszközökként funkcionálhatnak, amelyek tovább erősíthetik az egyébként stabil szakma 

ideológiai, közösségi tudatát.  

 

4.1 Demarkációs hatókörök, szakaszok és határtárgyak 

 

Szemben a szervezeti alapokra építkező orvosi vagy ügyvédi szakmákkal, a 

hivatásközpontúként vagy éppen kvázi-szakmaként körülírt újságírószakmában az 

intézményes demarkációs eszközök tára és lehetőségfeltételei viszonylag korlátozottak. 

Bár kétségkívül vannak olyan intézményes helyek és lehetőségek, ahol a mindennapi, 

adminisztratív demarkáció az egyes érdekcsoportok befolyása nyomán végbemehet (a 
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díjak kiosztásakor, az oktatási programok vagy támogatási rendszerek, jogszabályok 

kidolgozásakor) de az újságírás fokozottan önreflexív és kvázi-szakmai jellege miatt a 

határmunkálatok leglátványosabb része a diskurzív térben zajlik, illetve a fenti „kvázi-

intézményes” aktusokat is erősen meghatározzák a diskurzív tér eseményei. Az adott 

szakmai közeg értékei alapján kialakított diskurzív legitimációs és demarkációs stratégiák 

megjelenhetnek iparági, kiadói közleményekben, interjúkban, visszaemlékezésekben, 

monográfiákban, tanulmányokban, magánbeszélgetésekben és –levelezésekben, sms-ben, 

chaten de közvetlenül a médiatermékek tartalmában is. Akár nyíltan, szerkesztőségi, 

szerkesztői, szerzői vélemények formájában, de akár áttételesen, a választott témák, 

beszámolók, tudósítások tematikáján, azok tálalásán keresztül, továbbá mint 

reprezentáció megjelenhetnek a szakmán kívüli világ, a politika, a közvélemény, a 

populáris kultúra vagy a művészet bármely területén.   

A diskurzív határmunkálatok főbb meghatározóit, kereteit hármas 

szempontrendszerben tekintem át a következőkben: a demarkáció hatóköre lehet az 

újságírás határainak a megvonása, a kívül és a belül meghatározása, vagy a belső 

hierarchia meghatározása; a demarkáció szakasza lehet intenzív, avagy a meglévő 

állapotokat stabilizáló; illetve a demarkáció folyamata elrendeződhet számtalan 

határtárgy körül.      

 

4.2. A demarkáció hatókörei: külső és belső határmunkálatok 

 

Akárcsak más csoportok, közösségek határmunkálataiban, az újságírás kultúráiban, 

hagyományaiban is alapvetően két terepen: külső és belső színtereken zajlanak egyszerre a 

határmunkálatok. Az egyik diskurzív csatatéren az dől el, hogy ki minősül az adott értékek 

szerint újságírónak és ki nem, ki tartozik a szakmai közösséghez és ki nem. A másik terepen 

viszont már nem az egyes szereplők csoporton belülisége vagy kívülisége a központi 
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kérdés, hanem az, hogy a hálózati hierarchián belül ki hol helyezkedik el és milyen 

szerepet tölt be. A csoporton belüli egyeztetések, konfliktusok, tárgyalások során alakul ki 

az a szimbolikus rend, amelyben az egyes újságírók illetve újságírócsoportok pozíciói 

megkonstruálódnak – jellemzően egymással konfliktusban álló értelmezések és narratívák 

erőtereiben.  

E két diskurzív tér központi vonatkoztatási pontjai és rendszerei bár szükségszerűen 

folyamatosságot alkotnak egymással, és alkalmanként át is fedhetnek, mégis aránylag jól 

elkülöníthetőek egymástól, mivel jellemzően az értékrendszer eltérő elemeire, alapelveire 

reflektálnak. Tekintve hogy a csoporton belüliség és kívüliség kérdése a legsúlyosabb 

dilemma, ezért ennek megválaszolásában az „kemény” értékeknek való megfelelés a 

döntő. Ahhoz, hogy valaki a közösség által elismerten újságíró lehessen, meg kell felelnie 

az adott újságírói ideológia, étosz bizonyos alapkövetelményeinek. Amennyiben pedig már 

a közösség tagjának számít, úgy az attitűdje, szakmai tevékenysége, csoporton belüli 

elhelyezkedése, tekintélye, szakterülete, munkahelye, azaz összességében a puha értékek 

hálózatában való eligazodása határozza meg a hierarchiában betöltött szerepét.     

4.2.1. Külső határmunkálatok: demarkációs relevancia és a kívül-belül elkülönítése 

 

Kikkel szemben zajlanak az újságírás külső határmunkálatai? Amíg az magától 

értetődőnek tűnhet, hogy az újságíráson belüli hierarchia-küzdelmek az újságírók között 

zajlanak le, de az már kevésbé magától értetődő, hogy a csoporthoz tartozás körüli viták, a 

kívül és belül harcai is jellemzően olyanok között dúlnak, akik vagy újságírók, vagy az 

újságíráshoz közeli tevékenységet végeznek. Ez más szakmai körökben is megfigyelhető 

mintázat. Az orvosoknak sohasem volt szükségük arra, hogy elhatárolják magukat az 

asztalosoktól vagy a tájépítészektől. Az ügyvédeknek sem, hogy harcoljanak a társadalmi 

státuszért a kémikusokkal vagy építészekkel. Mindeközben a nyugati orvosi praxis követői 

több fronton harcolnak a természetgyógyászat vagy alternatív orvoslási módszerek 
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képviselői ellen, hogy megpróbálják a saját szakma vélt kredibilitását megőrizni azokkal 

szemben, akik szerintük devalválhatják saját gyógyító tevékenységük értékét, amennyiben 

ők is a közösség részévé válnak a közönség percepciójában (Kutrovátz–Láng–Zemplén 

2008).  

Az újságírás esetében a motivációk hasonlóak, de egy radikálisan eltérő intézményes 

és professzionális keretben. Ahogy az orvosoknak vagy az ügyvédeknek, az újságíróknak 

sem érdeke, hogy olyan szakmáktól, tevékenységektől határolják el magukat, amelyek 

radikálisan más szerepet, funkciót töltenek vagy tölthetnek be a társadalomban. Ellenben 

azoktól a szereplőktől, akiket a társadalmi funkcióját, szerepét, identitását (Jackaway 

1995) veszélyeztetőként észlel a szakma, megpróbálja magát elhatárolni. Az egyes 

szereplők potenciális rivalizálása tehát a társadalmi igények, kontextus és a saját 

szerepértelmezések metszéspontjában alakul ki. Ezt a faktort, ami alapvető fontosságú a 

határmunkálatok meglétének és eltérő intenzitásának értelmezése szempontjából, 

demarkációs relevanciának fogom hívni a következőkben. 

4.2.2. Belső határmunkálatok: hierarchia, tekintély, hitelesség, presztízs 

 

A belső határmunkálatok azok között a csoportok között zajlanak, amelyek nem 

vitatják a másik, rivális csoport szakmához tartozását, ellenben arról már eltérő 

véleménnyel rendelkeznek, hogy a szakmai kollegialitáson belüli alá—fölé rendeltség, 

erőviszony, hierarchikus rend hogyan néz ki.  Ezek a határmunkálatok, értelmezési 

konfliktusok, tárgyalások szólhatnak közvetlenül a szervezeti hierarchia felépítéséről, a 

szimbolikus alá-fölé rendeltségi viszonyokról, de az egyes újságírók hitelességéről, 

tevékenységük presztízséről is. 

A szervezeti, szerkesztőségi hierarchiában betöltött pozíció nem feltétlenül 

garanciája a szakmai tekintélynek és elismerésnek, de a kollégák megítélése többnyire 

fontos szempont a vezető pozíciókra történő kinevezésekben. A hazai lapok nagy részénél 
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például vagy a szerkesztőség szavaz a főszerkesztők személyéről, vagy jelentős szerepet 

töltenek be, és döntő szavuk van a kiválasztás folyamatában. A szerkesztőségi vagy a 

szerkesztőségek közötti belső hierarchiarendszerek, hogy kinek van nagyobb tekintélye és 

ki számít hitelesebbnek, számos szempont alakulhatnak ki. Az eddig említett írott és 

íratlan, kemény és puha szabályoknak való különböző mértékű megfelelés illetve az e 

körüli közösségi konszenzus mértéke adják a fő kereteit a rendszeren belüli szimbolikus 

hierarchia kiépítésének.   

A hierarchiában elfoglalt hely mindemellett korrelálhat a szakmai tapasztalattal, 

gyakorlattal, múlttal, életkorral és több, a publikációs platformhoz specifikusan kötődő 

szereppel, mely a szakmán belüli karrier állomásainak értelmezéseiben játszik közre. A 

karrierút értelmezésében a szakmában vagy egy adott médiumnál eltöltött időhöz rendelt 

megbízatások, feladatok és azok sikeresnek ítélt teljesítésének viszonya alkotja meg a 

sikeres vagy éppen sikertelen karrier ívének elbeszélését. A kezdeti gyakornoki 

bedolgozások majd a lapnál eltöltött évek után ilyen lehet például egy nyomtatott lapnál a 

címlapsztori elkészítése, vagy a szerkesztőségi vélemény megírása, vagy egy televíziós 

csatornán a tudósítói évek után a „szakma csúcsát” elérni, a legnézettebb húzóműsor 

arcává válni, vagy éppen egyenesen saját műsort kapni. 

Ugyanezek a hierarchia-viszonyok nem csak az egyes szerkesztőségeken vagy 

médiumokon belül, hanem azok között is létrejöhetnek: a kevésbé jelentős 

szerkesztőségnél induló karrier betetőzése lehet a vezető médiumnál való elhelyezkedés, 

illetve fordítva, a karrier elvágásaként, megbicsaklásaként jelenhet meg a vezető 

médiumtól egy kevésbé elismert vállalathoz való csatlakozás. 
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4.3. Demarkációs periódusok: instabil szakaszok és intenzív demarkációs munkálatok 

 

Mindezek a demarkációs folyamatok és hierarchiakonstrukciók nem megállás nélkül, 

és nem állandó intenzitással zajlanak. A mindennapi határmunkálati rutint nem csak a más 

közösségekkel való interakció relevanciája, hanem az interakció tétje és minősége, 

valamint a szalmai közösség adott állapota is meghatározza.  

Ez a folyamat a szakmák normál szakaszában (adaptálva Kuhnnak ([1962] 2002) a 

bevett paradigmák mentén zajló tudományos tevékenységek érett, viszonylag 

konfliktusmentes, „normál tudományos” szakaszait jelölő kifejezését) is megszokott 

folyamat, mely nem feltétlenül kelt vagy fokoz feszültségeket, hanem mintegy a szakmai 

hálózat egyik kiegyensúlyozó funkciójaként működik, biztosítva a rendszer stabilitását. 

Amikor azonban bizonyos körülmények megváltoznak – legyen az a szakmai hálózaton 

vagy lokális szakmai közösségen belüli erőviszonyoknak vagy a szakma kulturális 

kontextusának az átalakulása –, és a szakma életében instabil periódus következik be, a 

határmunkálatok szerepe felerősödik. Az újságírás, mint szakma (ahogy az a bevezető 

fejezetben már látható volt) jelenleg is ilyen instabil fázisban van.    

Az instabil periódus első szakaszában az aktuálisan szélesebb hatalmi bázissal és 

szilárdabb intézményi beágyazottsággal, több erőforrással rendelkező csoport 

megpróbálja kirekeszteni a riválisnak gondolt szakmai csoportot. A második szakaszban a 

szükségszerűen kevesebb erőforrással rendelkező, csoportok igyekeznek megalapozni 

pozícióikat, illetve ellentámadásba lendülni, folytatódik a szakma eltérő – vagy eltérőként 

beállított – értelmezései mentén megkonstruált konfliktus. A harmadik periódusban a 

folyamat visszafelé mutat a stabil szakasz felé, és egyfajta konszolidáció során, a 

demarkációs küzdelmek vagy valamelyik érdekcsoport eltűnésével, vagy pedig az 

erőviszonyok kiegyensúlyozódásával zárulnak le (lásd a 3. táblázatot). 
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A demarkációs 
folyamat szakaszai 

A szakaszok főbb jellegzetességei 
Lezajló közösségi folyamatok Domináns értéktársítások és retorikák 

Normál periódus Relatív stabilitás Az ideológia alapjait nem érintő viták 
 
Instabil 
periódus   

Konfliktus 
1. 

Demarkációs relevancia kialakulása, 
felmerülése: a beágyazott közösség 
fellépése a riválisként észlelt ellen 

A beágyazott csoport az alapelvekkel 
nem összeegyeztethetőként keretezi a 
rivális csoportok tevékenységét 

Konfliktus 
2. 

Az újabb rivális csoport válaszrekciói A rivális csoport vagy alapelv-revíziót 
hirdet, vagy a beágyazott csoport 
alapértékekhez való viszonyát 
kérdőjelezi meg. 

Konszolidáció 
(Normál periódus 2.)  

Az erőviszonyok kiegyenlítődése; a 
kezdeti relatív stabil állapot, vagy új 
egyensúly kialakulása 

Az alapértékek körüli új konszenzus 
kialakítása, vagy új alapérték-rendszer 
elfogadása 

3. táblázat: A demarkációs periódusok (Kuhn ([1962] 2002) és Gieryn ([1983] 2006) felhasználásával) 

 

4.3.1. Szakmai demarkációs határtárgyak 

 

Star és Griesemer (1989) a határtárgy fogalmát olyan megfogható vagy akár 

absztrakt dolgok jelölésére használja, amelyek eltérő jelentésekkel bírnak különböző 

közösségek számára, de nem annyira eltérőekkel, hogy ne lenne lehetséges a közösségek 

közötti fordítás, kommunikációs átjárás, diskurzus a tárgyak természetéről. A tudományos 

határmunkálatok területén a leggyakrabban a határtárgy, mint olyan objektum kerül elő, 

amire a tudósok figyelme, tevékenysége irányul: ilyen lehet például a kutya (Mund 2010) 

az állati viselkedést kutató, de eltérő modellekben gondolkodó kutatók csoportjai felől 

szemlélve.  

Ennél a felfogásnál valamivel tágabb értelemben használom a következőkben a 

határtárgy fogalmát az újságírás határmunkálatainak elemzésében. A határtárgyak 

eszerint nem feltétlenül csak olyan objektumok, amelyekre az újságírók figyelme irányul, 

vagy amelyekkel foglalkoznak (például: cikkek, lapok, szerkesztőségek), hanem mindazok a 

társas, kulturális vagy technológiai alakzatok, határinfrastruktúrák, amelyek az összes 

érintett érdekcsoport látókörében jelen vannak, de a csoportok mást gondolnak azok 

szerepéről, jelentőségéről, működéséről, esetleg értékeiről. Az eltérő értelmezések körül 
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így potenciálisan kialakulhat a kommunikatív konfliktus, és a határtárgyak a belső vagy 

külső határmunkálatok hivatkozási rendszereivé válhatnak. 

Ilyen határtárgyak lehetnek egyaránt a legkülönbözőbb médiatartalmak, demográfiai 

csoportok, amelyek körül a „fiatal” és az „öreg” újságírók generációihoz kapcsolt értékek 

konfliktusai zajlanak, a földrajzi területek, melyek körül például a „vidéki” és a „fővárosi” 

szakmabeliek  partikuláris hierarchiája épül, a „bulvár” és a „szeriőz”, a politikai kötődés 

eltérő értelmezései, és ebbe a sorba tartozik a használt technológia is mint határtárgy. Az 

egyes határtárgyakhoz kapcsolódó diskurzív határmunkálat mintázatai hasonlóan 

szerveződnek: az újságírás demokratizáló értéke és őrkutya-szerepe körül szerveződő 

ideológia felől a politikailag elkötelezett tartalmak etikátlanok, elfogultak, azaz 

másodrendűek, így az ezeket előállítók másodrendű újságírók, míg egyes alternatív 

értékrendszerek, melyek például az újságírás irodalmi jellegét tartják a legfontosabbnak, a 

kimunkálatlan szövegeket tartják szakmailag elfogadhatatlannak, íróikat pedig rossz 

újságíróknak. A szeriőz újságoknak dolgozó, nyomozó munkát végző újságírók gyakran 

bírálják a nagyobb közönséget vonzó, bulvártartalmakat előállító médiatermékeket, 

többek között a szakma kommercializációjával, a közönség kritikátlan kiszolgálásával vagy 

éppen erkölcsi züllesztéssel, esetleg egyszerre mindegyikkel vádolva a tabloid médiát és a 

bulvárújságírókat. Diana hercegnő halálakor például a hírújságírók tettek meg mindent, 

hogy elkülönítsék magukat a szabadúszó paparazziktól és bulvár-újságíróktól (Bishop 

1999). Gyakori jelenség, hogy egyes hírmédiumok elítélőleg tudósítanak olyan esetekben, 

amikor a média „eláraszt” egy aktuálisan érdekes helyet, ezzel megnehezítve az ott élők 

életét – az úgynevezett „pack journalism” elítélésének meglehetősen paradox vonása, 

hogy természetesen maguk az ítélkezők is részei a rendszernek (Frank 2003). 

Természetesen a határtárgyak nem feltétlenül exkluzív módon szerepelnek a 

határmunkálatokban, hanem egy határtárgy körüli diskurzusok és konfliktusok 

összefüggenek és átfednek más határtárgyak körül, akár már korábban megkezdett 

vitákkal. Az 1930-as évek Magyarországán például egy újságíró az általa az újságírás egyik 
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alapvető normatív szervezőelvének tartott irodalmiság igényének vélt eltűnése illetve 

átalakulása miatt panaszkodik, egy olyan nosztalgikus narratívában, melyben egyszerre 

jelennek meg a generációs, a műfaji és a technológiai határtárgyak körüli konfliktusok:  

 

 „Nézem ezeket a mai fiatal kollegákat. Szeretettel nézem őket, de nem értem 

az észjárásukat. Az én időmben, huszonöt-harminc évvel ezelőtt, az ment 

ujságírónak, akiben mozgott valami, ha nem írói tehetség, legalább, ahogy 

Mikszáth mondta, irodalmi giliszta... Minekünk célunk volt. Írók, költők, 

színdarabírók akartunk lenni. Éjjelenként a New-Yorkban a legszenvedélyesebb 

irodalmi viták folytak. A parlamenti tudósító meg akarta reformálni a regényt. 

A rendőri riporter új verseket akart Ady mellett. A sportrovatvezető azért 

harcolt, hogy a lap ne közöljön többet tippeket a lóversenyre s ő maga az 

operettet akarta ujrateremteni. Ezek a mai fiatalok nem írnak és nem 

olvasnak: diktálnak, sőt telefonon bediktálják az adatokat a gyorsírónak s a 

segédszerkesztők megcsinálják belőle a tudósítást. S nem olvasnak semmit. Se 

ujságot, se folyóiratot, se külföldi lapot, könyvet pláne nem. Ezek futnak, 

öltözködnek, üzletet csinálnak s élnek. Ők valami más ésszel mennek a laphoz. 

Alkalmas helynek tartják az ujságíró-pályát arra, hogy összeköttetéseket 

szerezzenek. Az az ujságíró tetszik nekik, aki képviselő lett, bizottsági tag, 

üzletember a végén. Az érdeklődésük más, mint a mienk volt. Sport, pénz, 

harc. Felfogásuk, hogy az irodalom meghalt. Vagy ami van, az a 

detektívregény, mozi-szüzsé, szórakoztató olvasmány, amit el lehet adni. De ez 

sem komoly dolog... Közgazdasági tevékenység!... Ismerik azokat a 

közgazdasági rovatvezetőket, akiknek villájuk van, remekül berendezve, akik 

bérelik a lapjuk egy-egy rovatát s abból pénzelnek. Akik hirdetést gyüjtenek és 

huszonöt percentet kapnak a hirdetési jutalékból. Akik reklámot fogalmaznak. 

Akik kemények, kíméletlenek, vágnak. Imádják a nagyvágókat. Mi, mellettük, 
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őskori lényeknek tűnünk fel. Kopott és naív álmodozóknak, akik elmaradtunk a 

világtól, akik letörtünk, akik gyászos idealisták vagyunk.”21 

 

Ebben az elbeszélésben még csak említésre sem kerül a sajtó, mint a demokratikus 

berendezkedés őre, ennek megfelelően az objektivitás és az alaposság alapelvei sem. 

Ebben az egyszerre finoman önironikus, de a preferált értékeket egyértelműen jelző 

narratívában egyfelől a kommercializáció az egyik fő oka a minőségbeli romlásnak, és így 

egy kevésbé jónak tartott (de azért továbbra is) újságírói generáció kitermelődésének, de 

egészen más síkon. Az elbeszélő számára – mint ahogy az még ma is él a magyarországi 

sajtóval kapcsolatos gondolkodásban – az újságírás, mint tevékenység egyfajta 

alapértelmezett elkötelezettséget kellene, hogy jelentsen a magasirodalom felé, de az 

újabb, „érthetetlen” generáció számára ez a szempont már teljesen érdektelenné válik, 

háttérbe szorul a praktikus pénzkeresést szolgáló karrier felépítése mögött. Ennek a 

felfogás- és gyakorlatbéli különbségnek a konfliktusa azonban még mindig belül marad az 

újságírás keretein. A „fiatal kollégák” bár az elbeszélő számára fontosnak tartott értékek 

egész sorát negligálják, még nem lépik át a szakma határait: tevékenységük 

általánosságban, ha megkérdőjelezhető értékűnek is, de még újságírásnak minősül. 

A nosztalgikus narratíva keretének köszönhetően ebben a sémában az egy 

generációnyi idő (huszonöt-harminc év) által elválasztott „őskori lények” és „fiatal 

kollégák” konfliktusában az öregek személyesítik meg a régi, magasabb rendűnek gondolt 

értékeket, a fiatalok pedig az újabb, ebben az esetben ha nem is direkt módon elítélendő, 

de mindenesetre nehezen legitimálható vagy érthető motivációkat. A mikszáthi 

tekintélyérvvel is megtámogatott visszaemlékezés szerint az újságírást, mint 

tevékenységet elsősorban nem maga az újságírás jó szakmai színvonalon való gyakorlása, 

hanem a gyakorlat mögött rejtőző irodalmi ambíciók igazolják, legitimálják. Ironikus 

módon az egyes újságírói szakterületek (politikai, bűnügyi és sportújságírói) képviselőinek 

21 Magyar Írók Sátora. Nyugat, 1931. 22. szám. Online: http://epa.oszk.hu/00000/00022/00525/16413.htm  
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a munkáját éppen az értékeli fel, hogy nem a szakterületük, hanem valami egészen más 

irodalmi tevékenység iránt érdeklődnek. Az úgynevezett szakmai cél, az étosz 

tulajdonképpen kifelé mutat az újságírásból, mégis magasabb rendűvé teszi követőit 

azokkal szemben, akiknek – az elbeszélő értelmezésében – nincsen ilyen céljuk, sőt 

általában vett eszméjük sem.    

Akárcsak a huszonegyedik századi hanyatlástörténetekben, itt is központi szerep jut 

az olvasásnak, mint magasabb rendű tevékenységnek, amely mintegy elválasztja 

egymástól az irodalmi, komoly műveket olvasó régi generációt és a nem olvasó, és „pláne” 

könyvet nem olvasó, inkább szóban – „sőt” egy új kommunikációs csatornán, telefonon – 

kommunikáló és apró információdarabok mentén, gyorsan tájékozódó új generációval.  

4.3.2. A technológia, mint határtárgy 

 

Ebben a visszaemlékezésben csak marginális szerepet kapott, de az eddig felsorolt 

határtárgyak közül talán éppen a technológia az, amelyik az újságírás történetében a 

leghevesebb demarkációs munkálatok középpontjában állt.  

A következő, záró fejezetben azt mutatom be, hogy a 21. századi, angolszász 

orientációjú újságírásának instabil szakmai periódusában hogyan kapcsolódnak össze az 

első fejezetben leírt, technológiai platformokhoz társított értékek és előítéletek mintázatai 

hogyan funkcionálnak komplex határtárgyként a szakma jelen részben leírt külső és belső 

diskurzív határmunkálataiban, a platformalapú határmunkálatokban. 
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5. Fejezet 
 

 

Kivonat 
A záró fejezetben azt mutatom be, hogy az új kommunikációs- és médiatechnológiákhoz 

kapcsolt értékekhez és a szakmai értékek megalkotásához kapcsolt stratégiák hogyan 

kapcsolódnak össze a platformalapú határmunkálatokban, valamint hogy a platform 

technológiai eszközként, társadalmi és episztémikus térként és kommunikációs 

hálózatként hogyan vesz részt a szakmai közösség és ideológia alakításában. 

Kulcsszavak 
Demarkáció, digitális platformok, értékek, internet, jó és rossz technológia, platformalapú 

demarkáció, print platform, újságírás, régi és új technológia, szakmák, SCOT 
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Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke plágiumügyének kirobbanását követően, 

2012. április 2-án lemondott pozíciójáról. Országgyűlési beszédében, melyben e döntését 

nyilvánosságra hozta, így fogalmazott az ügy kapcsán: „egy internetes portál névtelen 

bloggere azzal vádolt, túl sokat idéztem mások műveiből.”22 Schmitt Pálnak ez a rövid 

megnyilatkozása nem feltétlenül a legmagasabb politikai körök ideológiáiban a 

médiaplatformokhoz kapcsolt értékítéletekről, hanem főleg arról a kommunikációs, 

stratégiai elvárásról tanúskodott, hogy mindezeknek az ítéleteknek az exponálása 

feltehetően kedvező visszhangra találhat a tágan értelmezett közönség soraiban.   

Hogy Schmitt Pálnak ez a megjegyzése hogyan közvetít a médiaplatformokhoz 

társított értékítéleteket, arra a mondat kontextusának már a vázlatos kibontása is fényt 

deríthet. A volt elnök doktori disszertációjának plágiumgyanúját a hvg.hu, az ország 

második legrégebbi23 gazdasági hetilapja, a HVG online portálja írta meg 2012. január 

elején, a cikk szerzőjeként egy bizonyos György Miklóst feltüntetve.24 Az írás nem a 

hvg.hu-hoz tartozó blogok egyikén, hanem a szerkesztőségi tartalmak, cikkek között jelent 

meg, a György Miklós név pedig a cikk mögött álló szerző vagy szerzők anonimitását volt 

hivatott biztosítani.  

Azzal, hogy a lemondó elnök mindössze „egy internetes portál”-nak nevezi a HVG 

online felületét, az elhallgatott név irrelevanciájának sugallása mellett azt is implikálja, 

hogy az internetes portálok között általánosságban véve nem érdemes differenciálni. A 

cikk szerzőjének „névtelen blogger”-ként való megidézése pedig azokat az előfeltevéseket 

rejti magában, hogy a nevét elhallgató szerző nem professzionális újságíró, hanem amatőr. 

Így névtelensége sem az angolszász típusú minőségi újságírás gyakorlatában bevett 

22 Lemondott Schmitt Pál. Origo, 2012. 04. 02., Online: http://www.origo.hu/itthon/20120402-schmitt-pal-
beszede-a-parlamentben-osszefoglalo.html  
23 A lap 1979-ben indult, az első a 1957-ben alapított Figyelő volt (lásd Tófalvy 2011c). 
24 Súlyos plágiumgyanú Schmitt Pál doktori értekezése körül. Hvg.hu, 2012. 01. 11., Online:  
http://hvg.hu/itthon/20120111_Schmitt_doktori_disszertacio_plagium  
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anonim szerzőség lehetőségével25 való élés, hanem a valós identitása felvállalása nélkül 

véleményét megfogalmazni nem merő hobbista rejtőzködése.26 Amikor Schmitt Pál 

hangsúlyozta a plágiumvád általános értelemben „az internetről” való származását, és a 

cikk szerzőjét bloggerként állította be, egyszerre próbálta a vádat, a szerzőt és a közreadó 

médiumot retorikailag delegitimálni, hitelteleníteni, jelentőségüket csökkenteni.  

Platformalapú demarkációs vonalat próbált húzott meg, amely elhatárolja egymástól 

a legitim, feltételezhetően nem az interneten tevékenykedő újságírók és az „internetes 

portáloknak” dolgozó, „névtelen bloggerek” tevékenységét. Az ilyen és ehhez hasonló 

retorikai fogások természetesen csak abban a kulturális kontextusban értelmezhetőek, 

ahol élnek olyan vélemények és értékítéletek, melyek szerint az általában az interneten, 

vagy éppen névtelen bloggerek által közzétett információk szükségképpen alacsonyabb 

rendűek, mint a más platformokon publikált tartalmak. 

Ebben a fejezetben azt mutatom be, hogy az ilyen típusú előítéletekre alapozó 

delegitimációs sémák, toposzok és retorikai stratégiák, valamint az általuk hasznosított 

előfeltevések hálózata (például: antagonizmus, előítéletek, sztereotípiák, l. Csepeli 1990) 

nem csak a populáris diskurzusokban (szóljanak akár médiáról, politikáról vagy egyéb 

előítéleteket mozgósító kérdésekről, rasszizmusról, xenofóbiáról, antiszemitizmusról, l. 

Csepeli 1990) található meg, hanem alapvető jelentőségük van a médiaszakma és az 

újságírás belső szakmai párbeszédeiben, eszmecseréiben, vitáiban, a szakma retorikai 

határmunkálataiban is. Ennek a fejezetnek a központi kérdéssora az, hogy az eddigiekben 

végigvett, médiaplatformokhoz kapcsolódó értékalkotási mechanizmusok, a digitális jó és 

rossz megalkotása hogyan függ össze az eltérő újságírói, tartalomelőállítói szerepek 

25 A világ egyik legnagyobb gazdasági hetilapjának, a The Economistnak a cikkei mögött az esetek túlnyomó 
részében nincsenek feltüntetve a szerzők – ez azt jelzi, hogy a lap szerkesztősége egységesen vállalja a 
felelősséget minden egyes ilyen írásért. 
26 Az esethez érdekes kiegészítés, hogy a minden évben egyszer átadott, legjelentősebb hazai nyomozó 
újságírói díjat, a Soma díjat a Schmitt-ügy feltárójának ítélte volna meg a kuratórium, az elismerést csak a 
szerző kilétének elhallgatása miatt nem ad(hat)ták át. (Idén nem adták át a Gőbölyös Soma-díjat. eMasa.hu, 
2013. 01. 14., Online: http://www.emasa.hu/cikk.php?id=10356 )  
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értelmezéseinek konfliktusaival. Hogyan konstruálódnak meg az új frontok az újságíráson 

belül és kívül, hogyan függ össze a publikációs platform értékelése a jó és rossz újságíró, és 

az újságíró és nem-újságíró fogalmának meghatározásával és elhatárolásával? Hogyan 

működnek a platformokra vonatkozó értékkapcsolási, általánosítási és demarkációs 

mechanizmusok a tartalomelőállítókról folyó diskurzusban? Végül, ezek az alakzatok mit 

árulnak el az újságírás, mint szakma retorikai és szimbolikus megalkotásának 

folyamatáról? 

 

5.1. Kommunikációs technológiák és szakmai határmunkálatok: a platformalapú 

demarkáció  

 

Az újságírás története legutóbbi évszázadának leghevesebb demarkációs küzdelmei, 

érdek- és hatalmi harcai, konfliktusai éppen a különböző kommunikációs csatornák és 

médiatechnológiák, az újságírói tevékenységeknek helyet adó platformok eltérő 

értelmezései mentén robbantak ki. Akkor, amikor az újságírók és a nem-újságírók, a jó és a 

rossz újságírók közötti vélt határvonalak konstrukciói egybeestek a médiaplatformok 

közötti hierarchia megalkotásával.   

Az új típusú nyomdai eljárásoktól kezdve a távíró, a telefon megjelenésétől kezdve át 

a rádiós vagy a televíziós platformok elterjedésén át az internet és a közösségi média 

térnyeréséig számos alkalommal terjedtek el új technológiák. Ezek az addig megszokottól 

finomabban vagy éppen radikálisabban eltérő módon létesítettek kommunikációs 

kapcsolatot az újságíró és a hírforrások, az újságíró és újságíró között, vagy közvetítették a 

médiatartalmakat a fogyasztók felé, ezáltal addig nem megszokott újságírói attitűdöket 

illetve fogyasztói viselkedéseket támogatva. Az új médiaplatformok társadalmi és szakmai 

relevancia megalkotása jellemzően az új technológiák megjelenését övező négylépcsős 

egyeztetési folyamat: az innovációs aktus, az értelmezési rugalmasság és konfliktus, a 
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lezárás és a konszolidáció és retrospekció fázisait végigjárva formálódott, mely 

folyamatban végül megkonstruálódott az új technológia szerepe és közösségi, szakmai 

haszna – vagy éppen haszontalansága.  

Technológia és kultúra e kölcsönös konstrukciós folyamata nem pusztán az új 

technológia által közvetített üzenetek, tartalmak szerepének megalkotására korlátozódik. 

A folyamatnak elidegeníthetetlen részét alkotja az a konfliktus, amelyben a különböző 

technológiákat egyaránt használó, de azokat eltérő jelentésekkel felruházó társadalmi 

csoportok, szakmák, szakmán belüli érdekközösségek, közösségek, intézmények kerülnek 

egymással összetűzésbe. Ez jellemzően akkor válik látványossá, amikor a domináns „régi” 

médiaplatform mellett olyan, új platform vagy technológia nyer teret, amit a korábbi 

technológián szocializálódott szakmabeliek idegenként, riválisként vagy radikálisabb 

esetben fenyegetésként észlelnek. 

A régiként vagy újként észlelt platformok egyszerre több, egymással párbeszédben 

álló területen játszottak és játszanak szerepet a szakmai közösség transzformációjában. 

Ismeretelméleti feltétel- és keretrendszerként szabták meg, alakították az információk 

szerzésének, feldolgozásának és elrendezésének a módját, terét és kínáltak fel emellett 

speciális kommunikációs, kulturális közeget és médiát a szakmai hálózat számára. A 

platform tehát nem pusztán az ideológiai harcok tárgya, hanem terepe és célja is egyben.  

Az új technológiák kulturális beágyazódásának kimenetelétől is függően, a régebbi 

technológia működtetésében és a hozzájuk kapcsolódó hatalmi, intézményes struktúra 

fenntartásában érdekelt közösség normál szakmai periódusa változó mértékben szakad 

meg, és kerülnek előtérbe a platformközpontú legitimációs harcok és demarkációs 

küzdelmek. A rivális technológiák mellett állást foglaló, vagy egyszerűen csak azokat 

használó szakmai csoportok diskurzív küzdelme egyszerre követi az új technológiák körüli 

egyeztetési folyamatok és a szakmai határmunkálatok átfedő periodicitását. Az első 

szakaszban az újonnan megjelenőként észlelt technológiának a szerepe még bizonytalan, 

így az esetlegesen azt használó újságírókhoz sem társítanak a szakma csoportok, 
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ideológiák közösségi koherenciát. A második szakaszban, amikor a szakma instabil 

periódusba kerül – akár gazdasági, akár etikai, ideológiai, politikai okokból –, és az újabb 

technológia már relevánsnak tűnik a csoportképzés szempontjából, a régebbi, bevett 

technológiát használó, tehát aktuálisan szélesebb hatalmi bázissal és szilárdabb 

intézményi beágyazottsággal, több erőforrással rendelkező csoport megpróbálja 

delegitimálni, kirekeszteni a fenyegetőnek észlelt, újabb technológiát használó csoportot. 

A harmadik szakaszban az újabb technológiához kötődő csoportok igyekeznek 

megalapozni pozícióikat, illetve ellentámadásba lendülni, végül az új technológiákhoz és 

szakmai értékekhez társított jelentéskülönbségek diskurzív vitája egyben le is zárul 

valamilyen módon. A negyedik szakasz ezúttal is a konszolidációé, amely vagy valamelyik 

érdekcsoport, technológia eltűnésével, vagy pedig azok újraértelmezésével, az 

erőviszonyok kiegyensúlyozódásával zárul le.  

A minél kedvezőbb kimenetel szempontjából minden lobbicsoport számára központi 

kérdés, hogy az egyszerre több közönség, a közvélemény, a politikai és a szakmai közeg 

felé egyaránt kommunikált üzenetek megalkotásában, hogyan tudja meghatározni 

önmagát – azaz értékeit, identitását, étoszát és így tovább – és ehhez képest elhatárolni 

azokat, akiket nem tart hozzá tartozónak. Ki az, aki végül sikeresen tudja a saját 

platformhoz, csoporthoz kötni a megfelelőbb etikai és szakmai reprezentációk 

asszociációit, és ki az, aki nem jár sikerrel?  

Az újságírás esetében ebben a folyamatban elválaszthatatlanul összekapcsolódnak a 

szakmai értékek mentén gyakorolt demarkációs stratégiák az új médiatechnológiákhoz 

kapcsolódó attitűdök társas konstrukciójával. Az eddig végigvett újságírói ideológiák, 

etikák, szakmafelfogások mentén kialakuló határmunkálatok az új médiatechnológiák 

térnyerésekor szorosan összekapcsolódnak az újságírói tevékenységeknek helyet adó 

publikációs platformokhoz társított értékek konfliktusával. A demarkációs stratégiák 

ezekben az időszakokban tehát egyszerre próbálják diszkvalifikálni, delegitimálni, 

alacsonyabb rendűként keretezni a szakmában nemkívánatosnak gondolt személyeket, 
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szakmai csoportokat, intézményeket is, illetve a tevékenységükhöz kötődő 

kommunikációs- és médiaplatformokat: ezt a jelenséget nevezem platformalapú 

demarkációnak a továbbiakban.  

 

5.2. Az első platformalapú demarkációs harc az újságírásban: a nyomtatott sajtó a rádió 

ellen 

 

Az újságírás területén az első jelentős platformalapú konfliktus az eltérő 

technológiákat használó szakmai közösségek, érdekcsoportok között a huszadik század 

első felében alakult ki, amikor a nyomtatott napilapok évszázados dominanciája mellett új 

tömegmédium, a rádió kezdett egyre jelentősebb teret nyerni. A demarkációs relevancia 

pillanata akkor következett be a nyomtatott lappiaci szereplők számára, amikor a rádió 

már nem egyszerűen drótnélküli távíróként, kommunikációs eszközként interpretálódott, 

hanem a használata jelentősebb közönséget is elérni képes médiaplatformként is 

elterjedt. Ettől kezdve, a 20. század húszas éveitől fogva, a sajtó képviselői úgy észlelték, 

hogy a rádió fenyegeti piaci szerepüket, ezért igyekeztek radikálisan fellépni az új médium 

és annak képviselői ellen. Mint azt Gwenyth Jackaway (1995) monográfiája meggyőzően 

bemutatja, a lappiaci szereplők illetve print újságírók amellett, hogy intézményes és piaci 

szinten is megpróbálták ellehetetleníteni a rádiókat, úgy próbálták retorikailag 

pozícionálni és keretezni a rádiós tartalmat és a rádiónak dolgozókat, mint az újságírói 

értékeknek kevésbé megfelelő platformokat és individuumokat.  

Hasonlóan az új technológiák konszolidációjának négylépcsős folyamatához, a 

nagyjából 1924 és 1939 között lezajlott rádió-napilap háborúban is a „normál szakasz” 

megbomlását követően megfigyelhető a rivális technológiákat legitimálni illetve 

delegitimálni kívánók konfliktusának periodicitása. Az első szakaszban mindenekelőtt az 

akkor tradicionálisnak számító, a médiapiacot egyedül uraló nyomtatott sajtónak kellett 
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egyfajta közös nevezőre jutnia. Ahogy azt Jackaway kiemeli, izgalmas módon az amerikai 

nyomtatott újságírásban éppen a rádió riválisként való megjelenése előtt kezdődött el 

egyfajta önvizsgálati folyamat, amelyben a szakma egyre nagyobb igényt mutatott az 

újságírói értékek világos rendszerbe foglalására, és ezzel összefüggésben az újságírás, mint 

szakma pontosabb meghatározására. A rivális médium által megteremtettként 

kommunikált versenyhelyzet koncepciója – és ez nagyon fontos körülmény – tehát olyan 

professzionális közegben született meg, mely már egyébként is nagyon fogékony volt az 

újságírói értékekkel, önmeghatározással és a szakma demarkációjával kapcsolatos 

diskurzusokra.  

Maga a külső demarkáció27 diskurzív folyamata akkor kezdődhetett el, amikor a 

nyomtatott újságíráson belül egyfajta konszenzusra jutottak az érdekcsoportok. Ebben a 

második szakaszban, a print szakma retorikai stratégiája arra irányult, hogy a rádiót, mint 

olyat alacsonyabb rendűnek pozícionálja a nyomtatott platformmal szemben, a rádiósokat 

pedig botcsinálta újságíróként bélyegezze meg. A nyomtatott sajtó iparági képviselői, 

szakmai szervezeteinek vezetői és az újságírók általában a(z egyébként meglehetősen 

frissen megkonstruált) újságírói értékeket hiányolták a rádiósok munkájából, egyszerre 

számon kérve a „kemény” és a „puha” értékeket és standardokat. A kemény etikai és 

intézményes kifogások között szerepelt a rádiósok feltételezett képzetlensége, 

felületessége, felszínessége, elfogultsága, továbbá a hírlopás és -kalózkodás vádja is. A 

puha etikai kifogások sorában pedig előkerült, hogy a rádiósok túl röviden számolnak be az 

eseményekről, gyakran hisztérikus hangnemben, szenzácionalista módon. E kritikák 

megfogalmazásában és tálalásában több olyan retorikai stratégiát is használtak, mellyel 

igyekeztek kihangsúlyozni a rádiósok inkompetenciáját és tisztességtelenségét. Ilyen volt 

például a rádiózás más, alacsonyabb rendű (nem feltétlenül médiához kötődő) 

tevékenységhez való hasonlítása, illetve a paternalista diskurzus, amely kiskorúaknak 

27 Bár Jackaway monográfiájának megjelenésekor már ismert volt Gieryn határmunkálat-elmélete, ő nem 
hivatkozik rá, és nem is használja a demarkáció kifejezést.  
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próbálta beállítani a rádiónak dolgozókat, gyakran a személy elleni támadás eszközeivel. 

De a kifogások nem álltak meg a puszta nyilatkozatoknál vagy állásfoglalásoknál.  

Máig a huszadik század legnagyobb, ikonikus médiapánikjaként tartja számon a 

közvélemény az Orson Welles-féle Világok harca rádiójáték által 1938 őszén kiváltott 

országos pánikot az Egyesült Államokban. A CBS rádióhálózat The Mercury Theatre on the 

Air című műsorában 1938. október 30-án adták le az akkor 23 éves Orson Welles által 

rendezett, egy órás műsort, amely H.G. Wells hasonló című regénye alapján a Földet sújtó 

marslakó-invázióról tudósított. A műsor alapját adó zenekari művek játszását egyre 

gyakrabban szakították meg szimulált hírblokkokkal – a formátum a hallgatók számára a 

háborús tudósításokból lehetett ismerős – melyek arról számoltak be, hogy marslakók 

szálltak le New Jersey-nél, és New York felé tartanak, kíméletlenül elpusztítva mindent, 

ami az útjukba kerül. A program elején természetesen figyelmeztették a hallgatókat, hogy 

amit hallanak, az nem a valóság, és maguk a hírblokkok sem voltak olyan valósághűek, 

hogy ne merülhetett volna fel a hallgatókban a gyanú. Mégis, a másnapi lapok tucatjai 

országos pánikról számoltak be címlapjaikon, a New York Times-től a Chicago Herald and 

Examinerig, amely utóbbi ezzel a címlapsztorival jelentkezett: „Radio fake scares nation”, 

azaz a rádiós álhír megrémíti a nemzetet. A még pár napig kibontott és követett sztorikban 

a lapok milliónyi halálra rémült emberről számoltak be, akik kiözönlöttek az utcára, és 

menekülőre fogták a hírek hallatán. 

Mindezekre a pánikreakciókra azonban a napilapok tudósításain kívül semmilyen 

történeti forrás nem nyújt bizonyítékot. Amint azt Campbell (2010) médiamítoszokról 

szóló kötetének a Világok harcáról szóló fejezete szisztematikusan bemutatja, semmilyen 

szempontból nem lehet alátámasztani az országos pánikról szóló történetet. A 

rádióműsort egyfelől az egész ország lakosságának mindössze töredéke, mintegy 6 millió 

ember hallhatta egyáltalán, de azt már nem lehet tudni, hogy a valós hallgatottság 

mekkora volt. Emellett az összes beszámoló anekdotikus: nincsenek statisztikák, 

rendőrségi dokumentumok a tömegpánikról, és sem első kézből származó leírásokat, sem 
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fotókat nem közöltek a lapok a tömegekről. Nagyon sokan tehát már csak úgy 

értesülhettek a pánikról, és úgy adták tovább a hírt, hogy ők maguk nem is hallották a 

műsort, csak a lapokban olvastak róla. 

Mi történt hát valójában? Ahogy azt Campbell (2010) és Miller (2000) is 

megfogalmazta, az, hogy a napilapok – miután értesültek arról, hogy pár hallgató valóban 

valóságnak hitte az Orson Welles-féle rádiójátékot – kiváló lehetőségnek gondolták a hírrel 

demonstrálni a rivális médiatechnológia, a rádió megbízhatatlanságát. A folyamatot 

tovább katalizálta, hogy a vasárnapi lapzárta előtt érkezett meg sok szerkesztőségbe az 

egyébként a rádióellenes lobbi egyik fő képviselőjének számító (Jackaway 1995) 

Associated Press hírügynökség „wire service dispatch” szolgáltatásán keresztül a hír a 

pánikról, melyet az utolsó pillanatban kellett szenzációs és olvasmányos formába önteni. 

Ahogy Campbell fogalmaz:  

 

„Az amerikai napilapoknak a versenyhelyzetben érdekükben állt élesen bírálni 

a rádiót, megbízhatatlanként és felelőtlenként beállítani. Több napilap nagy 

lelkesedéssel ragadta meg a kiváló alkalmat. Ez egy olyan lehetőség volt, amit 

nem hagyhattak ki.”(Campbell 2010: 41)28 

 

A napilapok tartalmában közölt leleplezést követően természetesen nem 

maradhattak el a nyílt iparági nyilatkozatok, állásfoglalások sem. A szaklapok és 

szerkesztőségi állásfoglalások többek között azt fejtegették, hogy a rádió nem ura a 

helyzetnek, képtelen minőségi standardokat betartani, a rádiót meg kell tisztítani a gonosz 

szenzácionalizmustól, de akár a cenzúra is lehetséges módszer volna a rádió 

megregulázására. Az Editor and Publisher című szakmai lap szerkesztőségi cikke így 

elmélkedett a Világok harca-ügy tanulságairól:  

28 „American newspapers thus had competitive incentives to denounce radio and characterize it as 
irresponsibe and unreliable.  Many newspapers seized the chance to do so with enthusiasm. It was an 
opportunity they could not let pass.” (Campbell 2010: 41) 
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„…A nemzet egésze továbbra is ki van téve a hiányos, félreértelmezett hírek 

veszélyének, egy olyan médium által közvetítve, amelynek még saját magának 

is bizonyítania kell, hogy megfelelően felkészült a hírszolgáltatás feladatának 

végrehajtására.” (That Radio Scare, 1938. november 5., 20., idézi Campbell 

2010: 41)29 

 

Hasonló véleményt fogalmazott meg a New York Times is. A New York Herald 

Tribune azt hangsúlyozta, hogy mindez a nyomtatott sajtóval nem történhetett volna meg, 

a Chicago Tribune pedig még azt is állította, hogy a rádióhallgató közönség eleve 

szellemileg felkészületlenebb, mint a napilapolvasó közönség, ezért nem voltak képesek 

felismerni, hogy a műsor nem valódi.  

A Világok harca által kiváltott, az utókor által gyakran előszeretettel felidézett pánik 

tehát nagyrészt a nyomtatott lapok szalagcímeiben konstruálódott meg, valójában szó 

sem volt országos méretű pánikról. A rádió-nyomtatott sajtó háború végül nem sokkal 

később, 1939-ben „hivatalosan” is lezárult, amikortól az Associated Press már nem tiltotta 

a hírösszefoglalóinak közlését a rádiókban (Jackaway 1995), ezzel kezdődött meg a 

negyedik szakasz, az elfogadás és kooperáció periódusa – hasonlóan a technológiai 

innovációk használatba vételéhez és mindennapokba való beilleszkedéséhez. Az 

elektronikus médium társadalmi beágyazottságának változását pedig látványosan 

illusztrálja, hogy pár évtized alatt a korábban kizárólag a print újságírásnak tulajdonított fő 

értékekre, az objektivitásra és alaposságra való hivatkozássá válhatott az úgynevezett 

„BBC-standardokra” való utalás (l. Örnebring 2013).  

29 „…the nation as a whole continues to face the danger of incomplete, misunderstood news over a medium 
which has yet to prove, even to itself, that it is competent to perform the news job.” (That Radio Scare, 
1938. november 5., 20., idézi Campbell 2010: 41) 
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5.3. Szakma és technológia: a platformalapú határmunkálatok fogalmi rendszere 

 

Korántsem szakadtak meg a régi és új platformokhoz kapcsolódó szakmai 

demarkációs küzdelmek az újságírásban a rádió szakmai beágyazódásával, sőt. A 

határmunkálatok újra megjelentek a soron következő újabb médiumok, először a televízió, 

majd az internet, illetve legújabban a közösségi média elterjedésével. Mindezekben a 

harcokban folyamatosan, újra és újra felmerültek és felmerülnek a médiaplatform-

bírálatokkal összefüggésben az etikai, erkölcsi, társadalmi, szakmai és érzelmi szempontok, 

egészen az elbutító tévétől a függőséget okozó internetig vagy közösségi médiáig. Az 

intézményes és strukturális párhuzamokat és eltéréseket figyelembe véve egyaránt 

feltűnő, hogy a diskurzív térben az új médiához kapcsolódó gyakorlatokkal és azok 

művelőivel szemben megfogalmazott legújabb bírálatok számos párhuzamot mutatnak a 

megelőző korok platformalapú határmunkálataival, különösen a rádió és a nyomtatott 

sajtó közötti egykori konfliktussal.  

A platformalapú határmunkálatok fő szakaszait és faktorait a jobb áttekinthetőség 

érdekében az alábbi, 4. táblázatban foglaltam össze, melyben egymás mellé helyeztem a 

technológia társadalmi konstrukciójának illetve a szakmai határmunkálatoknak az 

egymással kommunikáló szakaszait.  
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A konstrukciós folyamat szakaszai 
 

A szakaszok főbb jellegzetességei 

Határmunkálat A technológia 
társadalmi 
konstrukció-
ja 

A technológia és a szakmai értékek 
jelentéstársításainak megalkotása 

Példák: 

„Rádiósok” 
versus  
„újságírók” 

„bloggerek”„twi
ttelők”  versus 
„újságírók” 

Normál periódus Innovációs  
Aktus 

Egy technológiának egy korábbi 
technológiától való elhatárolása, újnak 
tekintése, amely  nem releváns a szakmai 
gyakorlatok szempontjából. A szakmán belüli 
hierarchia-fenntartó határmunkálatok 
zajlanak, melyek nem kapcsolódnak össze az 
új technológiáról szóló diskurzussal. A külső 
határmunkálatok marginálisak. 

A rádió 
távolsági 
kommuniká-
ciós eszközből 
médiaplat-
formmá válik.  

Az amatőr 
tartalmak 
előállítására 
alkalmas 
blogfelület / 
közösségi 
médiafelület 
potenciális 
tömegmé-
diumként 
észlelése. 

In-stabil  
perió-
dus 

Konflik- 
tus 1. 

Értelmezési 
rugalmasság 

A technológia széles közönség felé láthatóvá 
válása, belépés a mainstream közegbe; az új 
technológia szakmai értelmezéseinek, 
implikációinak, értékeinek keresése. A 
demarkációs relevancia értelmezéseinek 
kialakulása. A technológia, mint határtárgy 
megjelenése a diskurzusban. Az új 
technológiákhoz kapcsolt értékek, a releváns 
társadalmi csoportok összeütközése. 
Intenzívvé váló külső és belső szakmai 
határmunkálatok. 

A rádiós és a 
sajtólobbi 
összecsapása, 
a rádiós 
újságírás nem-
újságírásként 
beállítása a 
sajtólobbi 
részéről. 

A közösségi 
tartalom-
előállítók 
egységes 
csoportként 
észlelése, a 
„bloggerek” és 
„újságírók” 
közötti konfliktus 
megalkotása. 

Konflik-
tus 2. 

Lezárás Az értelmezések egy részének többségi 
legitimációja, egy másik részének 
delegitimációja. 
Lezárás, jellemzően a probléma 
újradefiniálásán keresztül. 

A rádió mint 
média-
intézmény 
kiépülése, a 
párhuzamos 
delegitimációs 
retorikák 
jelenléte. 

A blogok és 
közösségi 
médiaeszközök 
beépülése az 
újságírás-ba, 
ezzel 
párhuzamo-san a 
platfor-malapú 
delegiti-mációs 
retorikák zajlása.  

Normál periódus Konszolidá-ció 
és 
retrospekció 

A többség számára legitim és nem-legitim 
szakmai-technológiai értelmezések 
társadalmi stabilizációja (szubkulturálissá váló 
vagy eltűnő értelmezési tartományok). Az új 
technológiák régivé válása, és jelenlegi 
értékrendszerük múltba vetítése. 

A rádió 
újságírás-ként 
elfogadása, a 
BBC 
standardok 
alapérték-
referenciaként 
való beépülése 

Az újságírói díjak, 
alapítványok 
online 
platformok felé 
nyitása, a 
szakmai 
egyenlőtlensége
k lassú 
feloldódása 

4. táblázat: Az új technológiák jelentéseinek változásai a szakmai határmunkálatok folyamatában Pinch-Bijker ([1987] 
2005), Pingree-Gitelman (2003), Davis (1976), Nye (2004) Kuhn ([1962] 2002),  Gieryn (1999, [1983] 2006) és Jackaway 
(1995) felhasználásával.  
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A megelőző két fejezetben már több olyan fogalmat is bevezettem, amelyek külön-

külön a technológia társadalmi konstrukciója és a határmunkálatok fogalmi rendszerében 

szerepeltek, de közös rendszerben is összefoglalhatóak. A talán legfontosabb gondolati 

szálak, amelyek összekötik mindezeket a fogalmakat, a közösségi jelentések kialakítása – 

legyen szó akár szakmáról, akár technológiáról –, és a jelentések mentén kialakuló 

közösségi interakciók mintázata.  

Amikor egy új technológia összekapcsolódik egy szakmai csoport észlelésével a 

platformalapú demarkáció második szakaszában, a jelentéstulajdonítások változatossága, 

az értelmezési rugalmasság számtalan közösségi mintát hoz létre a szakma instabil 

periódusában. Ekkor alakul ki a demarkációs relevancia azzal, hogy körvonalazódik: a 

szakmán belüli és kívüli csoportokon átívelő releváns társadalmi csoportok mennyire 

veszélyeztetik egymás érdekeit, és hogy pontosan hogyan is helyezkednek el az adott 

technológiához viszonyítva. Ahogy az is, hogy a technológiából határtárgy válik, azaz olyan 

objektum, aminek az eltérő jelentései alkalmasak arra, hogy a diskurzus középpontjába 

kerüljenek. A platformalapú határmunkálatok során párhuzamosan zajlanak a belső 

határmunkálatok, melyek a különböző technológiai platformokhoz kötődő, és azoknak 

eltérő jelentéseket tulajdonító újságírók hálózatán belül a hierarchia felülvizsgálatát, 

rögzítését célozzák; illetve a külső határmunkálatok, melyek a szakmán belüli és szakmán 

kívüli csoportok elkülönítését célozzák a technológiai alapú diskurzusban. A harmadik 

szakaszban a jelentések hatalmi átrendeződésének a lezárás, jellemzően a lezárás a 

probléma újradefiniálásán keresztül vet véget, hogy a konszolidáció időszakával újabb 

normál szakmai periódus következzen be. A szakaszok határai természetesen nem élesek, 

nem rögzítettek időbeliségükben és nem normatívak, mindössze sorvezetőként 

szolgálhatnak a főbb jelenségek áttekintésére – egy szakma adott diskurzusa akár 

egyszerre több szakaszban is lehet párhuzamosan, és eltérő eszközöket mozgósíthat a 

jelentések kialakításában.  
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Az idő szerepe a szakma és a technológia összekapcsolódó megalkotásában tehát 

kulcsfontosságú. Ahogy azt Heidegger (1994, [1954] 2004) észrevételeire építve Motzkin 

(1994) megfogalmazta, mind a technológia használata és jelenléte, mind az idő 

dimenziójában való észlelés alapvető ismeretelméleti szerepet töltenek be az emberi 

világban, és e kettő távlat elválaszthatatlan egymástól, az idő meghatározása és megélése 

függ a technológiától, a technológia használata és értelmezése pedig az idő megélésétől.  

Mivel szakmai és technológiai jelentések folyamatos vitatásáról, újratárgyalásáról és 

kulturális-társadalmi újrapozícionálásáról van szó a platformalapú diskurzusokban, ezért 

természetesen alapvető, hogy a jelentések folyamatosan változnak.  

A kérdés az, hogy idővel a strukturálisan meglehetősen stabil diskurzus mely tartalmi 

elemei élnek tovább, és melyek helyét veszik át mások. A „rádiósok” és az „újságírók” 

külső, platformalapú demarkációs konfliktusa már egyértelműen a múlté: mindkét 

platformon dolgozó újságírók ma már egyértelműen újságírónak számítanak a szakmai 

diskurzusokban, a nyomtatott és a rádiós platform használata már nem képez határt az 

újságírók és nem újságírók között. Az egykori ellentét ma már legfeljebb csak a belső 

hierarchia diskurzusaiban él tovább, ahol az újságírók eltérő készségeket, szokásokat, 

habitust, hozzáállást, hatalmat, presztízst társítanak „a rádiós” és „a napilapos” munkához.    

Az online és a print újságírás konfliktusának hagyománya esetében már jóval 

bonyolultabb a helyzet, hiszen a technológia (az internet és a digitális média) és a szakma 

is (az online és digitális tartalomszolgáltatás legkülönbözőbb formái) jelentései még nem 

értek el minden téren a konszenzuális szakaszba. Tíz évvel ezelőtt még gyakorlatilag 

egyértelműnek tűnt például a „bloggerek” és a „profi” újságírók közötti presztízskülönbség 

a szakmai diskurzusokban, ma már viszont – hiába kerül elő rendszeresen az oppozíció – a 

demarkáció diskurzusa, számos körülménynek köszönhetően, jóval bizonytalanabb. Az 

újabb, közösségi médiaplatformok, mint például a Facebook vagy a Twitter, egy időre 

átvették a blogok szerepét, hogy végül hasonló konszolidációs folyamaton menjenek 

keresztül. A külső határok változásához hasonlóan, az újságírás szakmai berkein belül is 
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változnak a platformokhoz társított szakmai értékítéletek. A „print zászlóshajónak” 

dolgozó újságíró, és a nyomtatott lapnak alárendelt online verziónak dolgozó hírszerkesztő 

hierarchiáról szóló diskurzusok jóval erőteljesebbek voltak egy évtizede – de még ma is 

lehet találni olyan véleményeket, amelyek arra utalnak, hogy a feszültség nem múlt el még 

teljesen.  

A következőkben azt vizsgálom meg, hogy mindezek, a digitális médiához és 

internethez társított, eltérő szakmai jelentések hogyan alakultak ki, hogyan változtak az 

utóbbi másfél évtizedben, és hogy az oppozíciónak jelenleg milyen részei lelhetőek fel, 

élnek tovább az újságírás diskurzusában. Az újságírás utóbbi másfél évtizedének 

történetében a szakma külső határainak folyamatos újratárgyalása és újraértelmezése, 

valamint a konszenzuálisan újságírókként elismert szereplők közötti belső hierarchikus 

rendszer megbomlása és újrarendeződése egyaránt szorosan összefonódott és 

összefonódik a médiaplatformokhoz kapcsolt értékek konfliktusaival, azaz a digitális jó és 

rossz megalkotásával. Mivel a két platformalapú demarkációs folyamat hátterében 

némileg eltérő motivációk, konfliktusok, érdekek és történeti fejlemények állnak, ezért a 

következőkben ezek mentén vizsgálom meg az újságírás diskurzusait.    

 

5.4. Újságírók és nem újságírók 

 

Sir Levesoné az utóbbi évek egyik legtöbbet emlegetett neve a médiaszakmában. A 

2012-ben kitört telefonlehallgatási botrányt követően az addig a brit médiapanaszokat 

kezelő önszabályozó szervezet, a Press Complaints Commission (PCC) munkájának 

átmeneti felfüggesztése után az Egyesült Királyság kormánya őt bízta meg a brit 

médiaszabályozás átalakítását érintő, átfogó javaslat kidolgozásával. Munkája befejezését 

követően Leveson több sajtónyilvános beszédben fejtette ki nézeteit és észrevételeit a 

médiaszabályozás jövőjével és az új médiával kapcsolatban általában. A brit média jelenleg 
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egyik legbefolyásosabb szereplője a Guardian tudósítása30 szerint 2012 decemberében 

egy melbourne-i beszédében így nyilatkozott a bloggerek, a közösségi média és az 

újságírók viszonyáról: 

 

„A bloggereket és twitterezőket a „kocsmai pletyka elektronikus verziójának” 

nevezte és azt mondta, hogy nem úgy tevékenykednek, mint az elismert 

újságírók, akik „munkájuk alaposságával jelentős tekintélyt vívtak ki 

maguknak."  

 

Leveson e két sommás megjegyzése több, a közösségi médiában és a blogoszférában 

aktív tartalomelőállító illegitimitásának, illetve a hagyományos újságírásban dolgozók 

legitimitásának növelésére használt diskurzív stratégiát magába sűrít. A kocsmai 

pletykálást analógiaként használva a hasonlat számos metaforikus jelentéstartalmat 

mozgósít. A kocsmai tér a személyes, informális információcsere helye, ahol kontroll 

nélkül, közvetlen stílusban lehet megvitatni bármit. A kocsmai beszélgetések a hely 

funkciójából következően, jellemzően alkohol fogyasztása mellett zajlanak le, ami 

alapvetően meghatározza a lefolytatott beszélgetések jellegét. Az eltérő mértékben ittas 

vitapartnerek hajlamosak zavaros, érzelmektől fűtött összeesküvés-elméleteket, illetve 

eleve félinformációkból álló pletykákat továbbadni és ütköztetni világos és tényekkel 

alátámasztott argumentációk helyett, és az sem példa nélküli, hogy a heves elméleti vitát 

a felek némi tettlegesség bevonásával próbálják elsimítani. Mindezen gondolattársítások 

online közegre való lefordítása tehát azt sugallja, hogy a közösségi média tartalomelőállító 

és –megosztó platformjait használók (bloggerek és twitterezők) alapértelmezetten 

megbízhatatlan tartalmat (pletykákat) gyártanak és továbbítanak, és mindezt egy teljesen 

30 Leveson warns journalistic standards could slip if bloggers not subject to law. Guardian, 2012. december 
12. Online: http://www.guardian.co.uk/media/2012/dec/12/leveson-warns-journalistic-standards-bloggers  
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ellenőrizetlen, továbbá a józan gondolkodást eleve megnehezítő vagy ellehetetlenítő, 

esetleg erőszakos közegben (a blogoszférában illetve a közösségi médiában) teszik.  

Mint azt Leveson másik észrevétele világossá teszi, ez a fajta gyakorlat teljes 

mértékben szemben áll azzal a józan, megbízható újságírói gyakorlattal, aminek az egyik 

legfőbb alapértéke az alaposság. Fontos részlet, hogy Leveson az alaposságot említi az 

újságírás egyik alapértékeként. Amíg az Egyesült Államok újságírásról szóló diskurzusaiban 

az objektivitás kerül elő a leggyakrabban az alapértékek közül, addig Nagy-Britanniában 

jellemzően inkább az alaposság kérdése áll a médiakritikák és olvasói érdeklődés 

homlokterében – a legtöbb PCC-panasz például rendszeresen az ilyen jellegű problémákra 

érkezett.31 Leveson tehát az újságírás olyan – értékelése szerint a gyakorlatban is 

megfigyelhető – értékére apellál az újságírói és a nem-újságírói közegek elkülönítésekor, 

amely a brit közönség szűkebb kulturális közege számára különösen releváns.  

Sir Leveson e sajátosan elliptikus gondolatmenete (melyben pusztán az analógia 

implikálja a közösségi médiaplatformokon tevékenykedő tartalomelőállítók 

másodrendűségét, a következtetést, hogy ez egyben azt is jelenti, hogy ők szükségszerűen 

nem alaposak, már a hallgatónak kell levonnia) az újságírás külső, platformalapú diskurzív 

demarkációjának szemléletes mai példáját adja. A külső határmunkálatok során az 

újságírószakma egyes érdekcsoportjai, képviselői arra törekszenek, hogy világos 

határvonalat húzzanak az újságírók és nem újságírók közé, szigorúan a tartalomelőállító 

tevékenységnek helyet adó médiaplatform, felület, technológia határai mentén. A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy bizonyos újabb digitális platformokon zajló 

tartalomelőállító tevékenységek (mint például a blogolás vagy közösségi média-

tevékenység) jellemzően az újságírás halmazán kívülre, míg más, ma elfogadottabnak 

számító platformokon (rádió, televízió, nyomtatott sajtó vagy a már bejáratott 

sajtómárkák online felületein) zajló aktivitások alapértelmezetten azon belülre kerülnek.  

31 A Press Complaints Commission (PCC) honlapján az etikai kódexben is az első helyen áll a pontosság 
(Accuracy: http://www.pcc.org.uk/cop/practice.html ), és a szintén a honlapon elérhető döntési 
statisztikákból is látszik, hogy a panaszok nagy része a pontossággal kapcsolatos.  
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De miért született meg ez a szembenállás, miért vált intenzívvé a diskurzus az 

ezredfordulót követő években, hogyan lehet megragadni a szembenálló értelmezések 

természetét, és hogyan változott a pozíciójuk az elmúlt évek során? A vita főbb 

állomásainak áttekintését követően olyan értelmezésre teszek kísérletet, melyben az 

újságírás belső platformalapú határmunkálatai is fontos szerepet játszanak ennek a külső 

platformalapú határmunkálatnak a létrejöttében és alakulástörténetében.  

5.4.1. Civilek és profik: „bloggerek”, „twittelők”és „újságírók”  

 

A tisztán technológiai alapon elkülöníthetőnek tűnő „bloggerek” és „újságírók” azaz 

a blogmotoron publikálók és a már korábban bevett on- és offline platformokon dolgozók 

közötti konfliktus a szakmai hagyomány és szóhasználat felől tekintve az úgynevezett 

„civil” média és a „professzionális” média konfliktusa. Annak a hátterében, hogy a szakmai 

konfliktus a kétezres évektől technológiaiként kezdett megjelenni az újságírás és a 

populáris kultúra diskurzusában, egyszerre áll a civil média technológiai ökoszisztémájának 

átalakulása és az újságírás percepciójának megváltozása.     

Az online civil média jelenségére az utóbbi bő évtizedben számtalan megnevezés 

született az angolszász világban és szakirodalomban. A civic (polgári, független) jelzőtől 

kezdve egészen a participatory (résztvevő), distributed (megosztott) és open source 

(szabad hozzáférésű) előtagokon át húzódó skálából (Allan-Thorsen 2009) mára 

kétségkívül a citizen journalism, magyarul civil újságírás lett a legelterjedtebb címkéje az 

ezredforduló környékén elterjedő, amatőr, professzionális intézményi vagy szakmai háttér 

nélküli, online tartalomelőállítói tevékenységek körének. Egyszemélyes vagy egész 

csapatokat mozgósító, do it yourself (csináld magad) alapon létrehozott blogok, később 

twitter- vagy facebook- vagy más közösségi médiaplatformokon keresztüli független 

tartalomszolgáltatás formájában. Ez a speciális definíció azonban nem érvényes minden, 

civilnek nevethető tartalomelőállításra.  
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Civil újságírók és amatőr tartalomelőállítók már az internet megjelenése előtt, 

gyakorlatilag minden korszakban léteztek, a legkülönbözőbb területeken és platformokon 

(Jenkins 2006, Gray–Sandvoss–Harrington 2007, Meyers 2012). Lelkes lokálpatrióták, akik 

fogorvosként vagy mérnökként megírták szülőfalujuk történetét, vagy azok, akik 

évtizedekig írták, szerkesztették és dobták be a postaládákba az egymaguk által 

összeállított helyi lapot, vagy elkötelezett rajongók, akik fénymásolóval és tűzőgéppel 

gyártották le és küldték ki a pár tucat, esetleg pár száz érdeklődőnek a fanzine-okat, vagy 

éppen a fáradhatatlan rádióamatőrök, akik egy-egy éppen használható, kisebb frekvencián 

sugározták házi készítésű műsoraikat. És civil tartalomelőállítók voltak azok is, akik az 

elektronikus média által támogatott diktatorikus rezsimek elnyomása alatt az 

underground publikációkat, szamizdatokat írták, készítették és terjesztették (Sükösd 

2012).  

Ezek a tevékenységek azonban definíció szerint kis közönséget vagy rétegközönséget 

értek el, jellemzően kívül maradtak a közbeszéd, a nyilvánosság fősodrán, és éppen ezért a 

professzionális média látókörén is. A fanzine-szerzők ellen sohasem léptek fel a zenei 

magazinok, a rádióamatőrök ellen sem a nagy hírcsatornák. A rádió ellen is csak akkor 

lépett fel egységesen az akkor a médiapiacot uraló print média, amikor a rádiót a 

nyomtatott sajtó már mint hegemóniáját, intézményes és társadalmi funkcióját, 

identitását, ezáltal üzleti eredményességét, egzisztenciáját veszélyeztetőnek észlelte 

(Jackaway 1995). A demarkációs relevancia esetükben akkor lépett életbe, amikor már 

nem több különböző, radikálisan eltérő méretű közönséghez, hanem ugyanahhoz a 

nyilvánossághoz szólt mindkét platform. Ugyanez az átmenet az online civil újságírás és a 

már négy platformon (print, rádió, televízió, internet) jelenlévő professzionális újságírás 

viszonyában az 1990-es évek végétől, a blogok elterjedésével kezdődött el, illetve a 

kétezres évek végén kapott újabb lendületet a közösségi média népszerűségének 

megugrásával.  
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Azzal, hogy a digitális világban az amatőr tartalmak a korábbinál jóval nagyobb 

közönség számára, gyakorlatilag valós időben és ingyenesen váltak hozzáférhetővé, 

mindaz, ami korábban irreleváns volt a professzionális médiaszereplők piaci eredményei 

és önértelmezése felől, fokozatosan relevánssá vált (Meyers 2012), és a médiavállalatok 

számára szükségessé vált legitimálni magukat az egyre nagyobb teret nyerő, online civil 

médiával szemben. Ahogy egyre több háztartásban jelent meg a szélessávú internet és 

egyre többen kezdték el a profi média felől is riválisnak értelmezhető online 

tartalomszolgáltatásra használni a kezdetben személyes közösségi kommunikációs 

eszközként bevezetett publikációs és megosztó szolgáltatásokat (blogok, Facebook, 

Twitter), a médiavállalatok képviselői és az újságírók egyre hevesebben próbálták magukat 

elhatárolni a civil tartalomelőállítóktól, és egyszersmint hangsúlyozni azok 

másodrendűségét (Jones-Himelboim 2010, Robinson 2010). Izgalmas módon még azt 

követően is, hogy a tradicionális médiavállalatok elkezdték mind a blogok, mind a civil 

tartalom integrálását az online lapok struktúrájába, nagyjából a kétezres évek második 

harmadától. Ezek a diskurzusok pedig már nem általánosságban a civil, amatőr 

tartalomelőállítók ellen általában irányultak, hanem a potenciálisan veszélyes, azaz az 

online, a digitális világban tevékenykedők, bloggerek és mikrobloggerek (a Twitteren, 

Facebookon és más közösségi hálózatokon aktív tartalomelőállítók) ellen. Így vált szinte 

kizárólagosan platformalapú demarkációs diskurzussá a civil és a professzionális 

tartalomelőállítás, az újságírók és nem-újságírók közötti határharc.  

Amikor tehát az újságírók és egyes médiaszakemberek – mint például Sir Leveson – 

általában a bloggerek, twitterezők (azaz nem-újságírók) és az újságírók demarkációjának 

fontosságát hangsúlyozzák, akkor egyfelől a profi és az amatőr, a tradicionális és a civil 

média határait próbálják rögzíteni. „A bloggerek” és „az újságírók” közötti harc az amatőr 

és a civil oppozíció mellett „a régi” és „az új” médiaplatformokhoz kapcsolódó közösségek, 

értékek és érdekek konfliktusa is egyben. Ez utóbbi érdekellentét már ismerős lehet a 

média- és technológiatörténet korábbi szakaszaiból, amikor ugyan nem feltétlenül a 
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civilként és profiként keretezett, de eltérő médiatechnológiákat használó professzionális 

újságírói lobbicsoportok csaptak össze egymással, legitimálni igyekezve a saját 

médiaplatformot, és hitelteleníteni, nem-professzionálisnak beállítani a riválisét. Ezt a 

hagyományt folytatva, a „tradicionálisként” aposztrofált médiaplatformokon működő 

„professzionális” médiát legitimáló diskurzusok a tradicionális médiaplatformok 

elsődlegességét és egyes digitális platformok másodrendűségét hangsúlyozzák, a civil 

média legitimálását célzó diskurzusok pedig az „újabb” digitális médiát tekintik adottan 

magasabb rendűnek, így a hagyományos médiaplatformokat elavultnak és illegitimnek. A 

digitális vagy éppen print jó és rossz fogalmainak e küzdelme a mindenkori régi és új 

médiatechnológiákhoz kapcsolódó előítéletek, félelmek, sztereotípiák világának számos 

már ismert megoldását, asszociációját mozgósítja.  

Egyfelől az internettel, mint valaha új technológiával kapcsolatos korai előítéletek (l. 

Baym 2010) nagy része ma is továbbél a jelenleg újabbnak számító közösségi médiával 

kapcsolatban, másfelől pedig a régebbi, tradicionális platformokkal kapcsolatos 

ellenérzések mintázatai figyelhetőek meg. A diskurzív eszközöknek és retorikai 

megoldásoknak a platformalapú demarkációs gyakorlatokban élő, a múlt század elejétől 

egészen máig, a kétezertízes évek digitális korszakáig tartó folyamatossága (Davis 1976) 

kulcsfontosságú körülményre hívja fel a figyelmet. Arra, hogy a platformokhoz kapcsolt 

értékek asszociációs rendszerei hajlamosak tovább élni még akkor is, ha maguk a 

platformok használata és funkciója már gyökeres átalakuláson ment keresztül. Annak 

bemutatására, hogy a blogok és a közösségi média körüli szakmai értékdiskurzus hogyan 

változott meg az utóbbi másfél évtizedben, az alábbiakban teszek kísérletet. 
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5.4.2. A netnaplótól a rovatig: a blog jelentésváltozásai 

 

„A »Bloggerek vs. újságírók: vége« című esszémet 2005-ben írtam. És vége is 

kellene, hogy legyen. Végülis sok újságíró boldogan blogol, sok blogger 

újságíróskodik és mindenki próbálja kitalálni, mi fenntartható online. De 

valami más is van a háttérben, és azt hiszem, egy darabját megfejtettem: ez a 

két típus, az amatőr blogger és a profi újágíró, valójában egymás ellentétes 

ideáltípusai. (…) A kapcsolat lényegileg neurotikus, mindkét oldalon. A 

bloggerek nem tudják elengedni a nagy Apafigura médiát, a mainstream 

médiát, és folytatni a blogolást, eközben a profi újságírók pedig rávetítik az 

internettel és autoritásvesztéssel kapcsolatos félelmeiket a pizsamás blogger 

figurájára. Ez az ő saját konstrukciójuk és az egyik kulcsfontosságú eleme 

annak a tagadás-építménynek, amely ugyan megroggyant az utóbbi években, 

de korántsem eléggé. (…) Az vita halványul ugyan, de a konfliktus megmaradt.” 

(Rosen 2011)32 

 

Jay Rosen, a New York University újságírás tanszékének tanára, a népszerű 

Pressthink című blog szerzője egy nagy hatású és sokat idézett, a „bloggerek versus 

újságírók” vitáról szóló, 2005-ös bejegyzésének (Rosen 2005) hat évvel későbbi, 

hosszabban idézett újragondolásának egyik, fent is idézett kulcsmondata így szól: „A vita 

talán halványul, de a konfliktus még mindig jelen van.” A megjegyzés – ami „a bloggerek” 

32 „I wrote my essay, Bloggers vs. Journalists is Over, in 2005. And it should be over. After all, lots of 
journalists happily blog, lots of bloggers journalize and everyone is trying to figure out what’s sustainable 
online. But there’s something else going on, and I think I’ve figured out a piece of it: these two Internet 
types, amateur bloggers and pro journalists, are actually each other’s ideal »other«. (…) The relationship is 
essentially neurotic, on both sides. Bloggers can’t let go of Big Daddy media—the towering figure of the 
MSM—and still be bloggers. Pro journalists, meanwhile, project fears about the Internet and loss of 
authority onto the figure of the pajama-wearing blogger. This is a construction of their own and a key part of 
a whole architecture of denial that has weakened in recent years, but far too slowly. (…) The issue may be 
fading, but the conflict remains.” (Rosen 2011) 
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és „az újságírók” közötti konfliktusra vonatkozik – kontextusának a kibontása több oldalról 

is megvilágíthatja a probléma hátterét és mozgatórugóit. Miért halványul a vita, és miért 

van mégis még mindig jelen a konfliktus?  

Ahogy azt Rosen is leírja, a profi és a civil, a közösségi és tradicionális, az újságírói és 

a nem-újságírói tartalmakat technológiai alapon ma már nemigen lehet elkülöníteni, 

maguk a jelzők is – professzionális, tradicionális, újságírói – egyre nehezebben 

definiálhatók és értelmezhetők. A 21. század digitális média-ökoszisztémájának 

konvergens jellegéből, azaz a számos, egymással párhuzamosan élő és összekapcsolódó 

médiaplatform jelenlétéből (Csigó 2009) az is következik, hogy a tartalomelőállításra és -

publikálásra használt eszközök köréből egyre kevésbé lehet következtetni a 

tartalomelőállítói, felhasználói csoportok természetére. A kilencvenes évek elején még 

valóban szinte kizárólagos volt az átfedés az úgynevezett tradicionális médiaplatformok 

(sajtó, rádió, televízió) és a professzionális újságírói munka publikációs platformjai között, 

mert nem álltak rendelkezésre olyan platformok, amelyek potenciálisan a nagyközönség 

elérésére használhatónak tekintettek volna.   

Akkoriban még nem volt jelen sok médiavállalat a neten, de pár éven belül, a 

kilencvenes évek végére a helyzet radikálisan megváltozott (Boczkowski 2005, Huang et al. 

2006). Az internet a negyedik fő publikációs platformmá vált a profi médiavállalatok 

számára, így a tradicionális” jelző egyre kevésbé értelmezhetővé vált az új és a régi, a civil 

és a profi platformok összevetésében. Ugyanez a folyamat zajlott le a blogformátum és a 

közösségi médiaalkalmazások körében is. Amíg a kilencvenes évek közepén-végén még 

valóban csak  korlátozott kör használta a blogformátumot, és egy ideig nagyon kevesen 

jelentek meg párhuzamosan a professzionális médiában és blogokban is egyszerre, addig 

ma már a legtöbb újságírónak van saját blogja, és sok blogger dolgozik szerkesztőségi 

körülmények között.  

Hasonló a helyzet az újabb, közösségi médiaalkalmazásokkal is. Amíg a kétezres évek 

harmadik harmadának elején még főleg egyfajta alternatív, gerilla-tartalomszolgáltatást 
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művelt az, aki a Twittert, a Facebookot vagy más közösségi eszközt nem pusztán 

személyes kommunikációra, hanem hírek, információk és egyéb tartalmak széles 

közönséghez való eljuttatására használta, addig ez pár évvel későbbre már bevett 

gyakorlattá vált a legtöbb médiavállalatnál (Tófalvy 2009). Mára már majdnem minden 

típusú tartalomszolgáltatónak vannak saját blogjai és közösségi média feedje, illetve 

számos médiavállalat foglalkozik amatőr vagy civil tartalmak becsatornázásával: a használt 

médiatechnológiák alapján tehát már gyakorlatilag lehetetlen meghúzni a határt a 

tradicionális és az új média, vagy éppen a professzionális és a civil között. 

Ez azonban nem volt mindig így, és a történeti hagyomány számos korábbi 

jelentéstársítása konzerválódott a mai, megváltozott ökoszisztémában zajló diskurzusban 

is. A „blog” mint eszköz és platform a bevett genealógia szerint 1997-ban jelent meg az 

interneten, azonban 1999-ben, a Blogger megjelenésével indult el a népszerűsödés felé 

(Jones-Himelboim 2010). Technológiai újdonsága annak volt köszönhető, hogy míg 

korábban ahhoz, hogy valaki a weben szöveges tartalmat publikáljon, legalább közepes 

webszerkesztői készségekkel rendelkeznie kellett, tekintve hogy a rendelkezésre álló 

szoftverekkel nem volt éppen egyszerű a művelet. A blog ebben kínált alternatívát: egy 

szolgáltatónál – például a később a Google által felvásárolt Bloggeren – történő egyszerű 

regisztrációt követően egy intuitív szövegszerkesztő felület segítségével lehetett szöveget 

írni, majd egy gombnyomással nyilvánosságra hozni. A blogmotornak az addig bevett 

megoldásoktól eltérően tálalt technológiája más publikációs formát és más jellegű 

tartalmat, aktivitást katalizált. A publikációs forma, szemben az addig az internetet uraló, 

statikus, mozaikszerűen elrendezett tartalmakból összerakott portálformátummal, a blog 

az egyes tartalmak, a posztok lineáris folyamát jelenítette meg. A megnyitott oldal tetején 

kapott helyet a legfrissebb poszt, és lejjebb görgetve lehetett megtalálni a régebbieket.   

Ehhez a máig lényegében változatlan formátumhoz az első években egyfajta tipikus 

tartalom is társult. A publikálást liberalizáló platformot eleinte olyanok vették igénybe, 

akiknek korábban nem jutott eszébe tartalmakat nyilvánosságra hozni, így a tipikus 
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tartalmak amatőrök, személyesek voltak, jellemzően valóban naplók, olyannyira, hogy a 

magyar nyelvben a blog először „netnaplóként” jelent meg, és bár mára már 

meglehetősen kikopott a közbeszédből, a technológiai fejleményeket kevésbé követő 

rétegek körében továbbra is használatban van. A személyes jellegű tartalomhoz és a 

szokásos szerkesztési folyamatok hiányának percepciójához társultak magától értetődően 

a szubjektivitás, a függetlenség és a spontaneitás értékei, amelyek még ma is gyakori 

asszociációk, annak ellenére, hogy bár a blog mint technológia ugyan ma is lényegében 

ugyanaz, mint közel két évtizede volt, viszont kulturális és mediális jelentései radikálisan 

megváltoztak.  

Ahogy azt egy korábbi, a kritikai diskurzus és a blogoszféra kapcsolatáról szóló 

tanulmányomban írtam (Tófalvy 2008b), a blog jelentéseinek fokozatos átalakulásának 

lényege abban áll, hogy a kezdetben együttálló technológiai és tartalmi jegyek valamint 

előállítói rétegek elváltak egymástól. Azaz a kétezres évek első harmadától már egyre 

kevésbé csak valódi amatőrök írtak blogot, ennek következtében egyre gyakrabban 

jelentek meg a hagyományos újságírói és egyéb műfajok és tartalmak a blogokban. Ezzel 

pedig a korábban a blog fogalmától elválaszthatatlannak gondolt stiláris jegyek is új 

értelmezést, kontextust nyertek. A tartalmi átalakulás mintázata viszonylag könnyen 

követhető: ma már egy blog szólhat bármiről, bárhogyan – az egyetlenegy kritérium, ami 

bloggá minősíti a felületet, hogy a bejegyzések blogmotor segítségével kerüljenek fel. 

Tehát a kezdetben alapértelmezett, még a magyar fordításban is reflektált kapcsolat a 

technológiai platform és a közvetített tartalom között megszakadt.   

A blogformának az adaptációja a mainstream avagy professzionális médiában két 

párhuzamos téren volt megfigyelhető. Egyfelől a felhasználói tartalmak profi tartalmak 

mellé való emelésével, másfelől a szerkesztőségi tartalmak blogformátumba 

csatornázásában. Ehhez kapcsolható még a legújabb trend is, melyben az új, önmagukat 

hírsite-ként meghatározó, rendes szerkesztőséggel dolgozó online médiumok is 

blogmotorra épített oldalakat használnak, mint például Magyarországon a 444 vagy a Cink. 
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Mindhárom tendencia szintén olyan irányba hatott és hat, hogy a bloggerek és online 

újságírók közötti határ mára már gyakorlatilag teljesen elmosódott. 

Ironikus módon a blog gazdasági, tartalomszolgáltatói szerepének megváltozása 

nem vonta maga után rögtön a bloghoz társított stiláris és egyéb jelentések elhagyását, 

hanem éppen ellenkezőleg: a blog kezdeti funkciójának és szerepének imitálása vált az 

egyik legnagyobb felhajtóerejévé a blogformátum egyre kiterjedtebb professzionális 

alkalmazásainak. Az individuális és személyes kötődéseitől megszabadított blogokat 

immár az online piac legtöbb területen alkalmazzák, paradox módon igen gyakran éppen a 

személyesség, függetlenség illúzióját keltve: így indultak szaporodásnak a legkülönbözőbb 

kiadói, üzleti, szerkesztőségi, reklám és egyéb blogok. 

Arra, hogy a blog online média-ökoszisztémában betöltött szerepének és a hozzá 

társított jelentések párhuzamos változása milyen konfliktusokhoz vezetett a blog 

konszolidációjának középső szakaszában, egy partikuláris médiapiacon, Magyarországon, 

jó példa lehet a nagyjából 2007-2008 környékén lezajlott, úgynevezett „kis kritika vita”. A 

vita gyújtópontjában az állt, hogy a hagyományosnak gondolt, elit irodalomkritikai 

diskurzust megújította-e, illetve megújíthatja-e az újnak és függetlennek látott online 

nyilvánosság, pontosabban az irodalomkritikai blogoszféra, még pontosabban a 

Könyvesblog megjelenése. Saját két hozzászólásomban (Tófalvy 2007, 2008b) amellett 

igyekeztem érvelni, hogy a vitának jelentős része nem reflektált arra a változásra, amely a 

blog mint technológia és a blog mint amatőr produktum és független tartalom 

szétválásaival következett be a blogoszférában. Azaz hiába volt a Könyvesblog is a része a 

fent leírt blog-professzionalizációnak a terméke – újságírók írtak nagyrészt a blogra és a 

blog maga gyakorlatilag az Index könyvkritikai rovataként működött – az irodalomkritikai 

közvélemény mégis még a blog korábbi jelentésrétegeit társította a publikációs 

platformhoz.  

Az idő múlásával és a platform jelentéseinek konszolidációjával a bloggerek és az 

újságírók közötti intézményes alapú diskurzív harcok ugyan elmúltak, de az öt-hat évvel 
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ezelőttihez hasonló, a blog szó finoman pejoratív jelzőként való használata még ma is él, a 

közéletben és a szakmán belüli párbeszédekben egyaránt. Az olyan esetek, mint amikor 

egy kormányszóvivő azzal próbálja elkerülni a választ az újságírói megkeresésre, hogy a lap 

„komolytalan bulvárblog”,33 vagy amikor egy beszélgetésben az egyik újságíró azt 

panaszolja, hogy a rangos újságírói díj zsűrije „leblogozott” egy feltörekvő online portált, 

mind azt példázzák, hogyan válnak ugyan intézményes tét nélküli, de máig használható 

nyelvi legitimációs eszközökké a platformokkal kapcsolatos értékítéletek. 

 

5.5. A külső platformalapú demarkáció retorikája  

 

„Zoey Barnes, Twitter, blogok, multimédia – ez mind a felszín. Divathóbortok. 

Ezek nem azok az alapok, amelyekre ezt az újságot építettük, és nem azok, 

amelyek életben tartják. A törzsközönségünk szomjazik az igazi, komoly 

hírekre. Ezekért az olvasókért dolgozom 80 órát egy héten. És ettől nem 

tántoríthat el semmilyen divathullám.” (Tom Hammerschmidt)34 

 

Az újságírás platformalapú demarkációs küzdelmei mára a populáris kultúra 

legkurrensebb termékeiben is megjelentek. A Netflix 2013. február 1-én, egyszerre tette 

elérhetővé az összes epizódját a Kevin Spacey főszereplésével készült House of Cards című 

filmsorozat első évadának, amely azonnal az átalakuló médiapiac új ikonjaként jelent meg 

a közbeszédben. A sorozat bár hagyományos televíziós formátumban készült, nem 

televízióban, hanem a Netflix digitális kínálatában jelent meg, és nem is televíziós vállalat 

33 Havasi Bertalan kormányszóvivő fogalmazott így a 444-ről egy tévesen elküldött e-mailben: „Ez egy 
komolytalan bulvárblog. Én nem válaszolnék. Mi a véleményed?” Havasi Bertalan őszinte pillanata. 444.hu, 
2013. augusztus 15. Online: http://444.hu/2013/08/15/havasi-bertalan-oszinte-pillanata/  
34 „Zoey Barnes, Twitter, blogs, enriched media, they're all surface. They're fads. They aren't the foundation 
this paper was built on, and they aren't what will keep it alive. We have a core readership that thirsts for 
hard news. Those are the people I work 80 hours a week for. And I won't be distracted by what's 
fashionable.”  
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készítette, hiszen a Netflix egészen addig voltaképpen digitális videokölcsönző volt. A 

House of Cards és a 21. századi média kapcsolata nem merül ki a megszületésének 

körülményeiben. A sorozat egyik cselekményszálának fókuszában a digitális világban 

megváltozó újságírói szerepek és a hatalom viszonya áll. Zoey Barnes, a Washington Post 

képzeletbeli megfelelőjénél, a Washington Heraldnál dolgozó fiatal újságírónő 

folyamatosan azért küzd, hogy politikai tudósításait ne csak hagyományos 

cikkformátumban, hanem a közösségi média eszközeivel is elkészíthesse. Blogot szeretne 

indítani a lapnál, és bevonni a Twittert és más eszközöket is a munkába. Szerkesztői, 

különösen a főszerkesztője – Tom Hammerschmidt – azonban ezt nem nézik jó szemmel. 

Némi személyes összetűzést követően Hammerschmidt kirúgja az addigra már az olvasók 

körében népszerűvé vált Barnes-t, amire már a tulajdonosnak is lépnie kell. Behívatja 

magához a főszerkesztőt, aki azelőtt mondja el az ötödik epizódban a fent idézett 

monológot, mielőtt a lap tulajdonosa aláíratná vele a felmondólevelét.      

Bár a fenti beszélgetés szereplőit a képzelet szülte, a tartalma nem is lehetne 

valóságosabb.35 Az utóbbi nyolc évben, amióta kommunikációs szakújságíróként dolgozva 

a szakma reflexióinak megfigyelése és értékelése is a munkám része volt, magam is tanúja 

voltam számtalan, gyakorlatilag ugyanezeket a fordulatokat használó és ugyanezeket a 

panaszokat felhánytorgató nyilatkozatnak. Ami ezekben a hol interjúszituációkban, hol 

konferencia-előadásokon, hol személyes beszélgetésekben elhangzó véleményekben, és 

Hammerschmidt fiktív monológjában közös, az a szakmai és a technológiai érték 

egymásnak megfeleltethetősége, ebből következően azok felcserélhetősége. Hiába vált 

már el nagyon hamar a blog és a közösségi média technológiája a közvetített és 

közvetíthető üzenettől és szerzői körtől, az általánosságban a klasszikus újságírói értékeket 

számon kérő kommentátorok célpontja egészen a mai napig gyakran „a bloggerek” 

homogén csoportja. Amikor tehát „blogokról”, „twitterről” és újként pozicionált 

35 Az egyik vezető médiaszakmai oldal, a Poynter értékelése szerint is: In ‘House of Cards,’ Slugline is the new 
Politico. Poynter.org, 2013. február 4. Online: http://www.poynter.org/latest-
news/mediawire/202921/how-realistic-are-the-journalism-issues-depicted-in-house-of-cards/   
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médiatechnológiákról van szó, akkor azok egyértelműen a rossz szakmai tendenciákra 

vonatkoznak és fordítva: az újságírás kemény vagy puha elveinek megsértése az új, 

károsnak tételezett technológiák térnyerésére referál.  A technológia határtárgyként 

funkcionál a szakma határairól szóló vitában (Star-Griesemer 1998) és az eltérő 

jelentéseket, értékeket hozzátársító érdekcsoportok eltérő módon alkalmazzák ezeket az 

attitűdöket a szakmai hálózatok megalkotásában.  

A blognál pár évvel később, főleg a Twitter 2006-os elindítása után elterjedtté váló 

közösségi média jelentései hasonló transzformációkon ment keresztül. A Time magazin 

2006-os Év embere36 címlapja, amely a szokásos híres vagy éppen jelentősnek ítélt 

személyiség helyett az online felhasználót, mint olyat helyezte a középpontba, az új 

technológia társadalmi megalkotásának nagyon korai, utópikus szakaszát szimbolizálta. A 

Time szerkesztői akkor még nem tudhatták, hogy a valamivel később beköszöntő 

gazdasági világválságban megroggyanó médiavállalatok számára éppen a címlapra emelt 

felhasználó jelenti majd a legnagyobb kihívást, hogy hogyan lehet a tradicionális, eredeti 

tartalomelőállítással felvenni a versenyt az egyre tömegesebbé váló felhasználói 

tartalmakkal.  

Ahogy tehát kezdett konszolidálódni a felhasználói tartalmak körüli, blogközpontú 

diskurzus, megjelent a közösségi médiát, a Facebookot és főleg a Twittert a középpontba 

helyező határmunkálat, és már nem a „bloggerek”, hanem a „twitterezők” váltak az 

újságírói értékeket potenciálisan veszélyeztető csoporttá.  Ahogy azt Arceneaux és Schmitz 

Weiss (2010) tanulmánya bemutatta, a Twitter első közel három évének fogadtatását is 

hasonló diskurzív konfliktusok kísérték a szakmában és a közvéleményben, mint a távíróét 

vagy a rádióét.  

Az értékek kapcsolásának folyamatossága mellett megfigyelhető a használt retorikai 

alakzatok, narratívák és metaforák folyamatossága is a platformalapú 

határmunkálatokban. A már Jay Rosen gondolatmenetében is felbukkanó „pizsamás 

36 You — Yes, You — Are TIME's Person of the Year. Time, 2006. december 25. 
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blogger” vezérmetafora Jonathan Klein volt CBS hírszerkesztő 2004-es véleménycikkéből 

származik, amely hasonlat hosszú évekre bevette magát a bloggereket delegitimálni 

kívánó közbeszéd mindennapjaira. A pizsama-vezérmetafora sikeressége valószínűleg 

annak volt köszönhető, hogy egyszerre rezonált a bloggerekkel kapcsolatos előítéletekre, 

és erősítette föl azokat az egyszerű és erős vizuális képzettársítással.  

Akárcsak a rádiósokkal kapcsolatos korábbi diskurzusokban, a bloggereket, mint 

„őket” elkülönítő retorikában is erőteljes szerepet kapott a bloggereket felelősségtudattal 

nem rendelkező, önállótlan fiatalkorúakként beállító eszközök sokasága, amelyeket Klein 

nyilatkozata a pizsamás blogger ernyője alá terelhetett be. Ahogy például Andrew Marr, a 

BBC volt politikai szerkesztője, jelenleg az Andrew Marr show házigazdája fogalmazott:  

 

„Sok blogger elveszett, pattanásos, egyedülálló, ágrólszakadt, kopasz, 

karfiolorrú fiatalembernek tűnik, akik az anyu házának a pincéjében ülnek és 

hőbörögnek. Nagyon dühös emberek ők. Rendben, az ország tele van nagyon 

dühös emberekkel. Néha mi magunk is azok vagyunk. Néhányan dühösek 

vagyunk és részegek is olykor. De az úgynevezett civil újságírás nem más, mint 

nagyon részeg emberek késő éjszakai hányása és hőbörgése. Ami néha 

fantasztikus, de nem fogja átvenni az újságírás helyét.” (l. Rosen 2011)37 

 

Vagy az ausztráliai Queenslandban székelő Townsville Bulletin szerkesztőségi írása: 

  

„A nagyszerű dolog az újságokban, akár utálsz, akár szeretsz minket, hogy az 

emberek hangja vagyunk. Reprezentáljuk a közösséget, a szemléletüket, a 

37 „A lot of bloggers seem to be socially inadequate, pimpled, single, slightly seedy, bald, cauliflower-nosed 
young men sitting in their mother’s basements and ranting. They are very angry people. OK – the country is 
full of very angry people. Many of us are angry people at times. Some of us are angry and drunk. But the so-
called citizen journalism is the spewings and rantings of very drunk people late at night. It is fantastic at 
times but it is not going to replace journalism.” (l. Rosen 2011) 
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céljaikat és reményeiket. Együtt ünnepeljük Észak Queensland győzelmeit és 

együtt siratjuk a veszteségeinket…A bloggerek viszont nem reprezentálnak 

semmit. Folyton csak panaszkodnak, siránkoznak és óbégatnak a 

társadalomban betöltött szerepünk felett, és mégsem járulnak hozzá semmivel 

sem, kivéve ami kielégíti a gyermeteg egójukat.” (l. Rosen 2011)38 

 

Mindezek a megszólalások nem csupán azt a gyakran előkerülő sztereotípiát építik, 

hogy a bloggerek a fiatalabb korosztályból kerülnek ki, hanem – hasonlóan a pár évvel 

korábban a számítógépes játékokkal játszó fiatalokkal szemben kialakított sztereotípiákhoz 

– öngondoskodásra képtelen, ápolatlan – és akár alkoholfüggő – félresiklott életű 

embereknek festik le őket, akiknek ebből következően minden megnyilvánulásuk 

hiteltelen és egyben szakmaiatlan.  

A „mi” és az „ők” elkülönítésére használt, a másik csoporttal szemben jellemzően 

általános érvényűnek szánt propozíciókat használó demarkációs és delegitimációs retorikai 

szerkezetek, elbeszélések, diskurzusok természetével talán a legkarakteresebben a 

rasszista és xenofób diskurzusok kutatásai foglalkoztak (Csepeli 1990), de ez korántsem 

jelenti azt, hogy csak ezekben a regiszterekben használatosak ezek a megoldások. Ahogy a 

határmunkálatok szinte minden intellektuális tevékenységhez kapcsolódva 

megtalálhatóak, úgy a legtöbb határmunkálat-gyakorlatban visszatérőek a kirekesztés, 

sztereotipizálás általi delegitimációs törekvések retorikai eszközei is. Ahogy azt például 

Kodaj Dániel (2001, Csepeli 1990 nyomán) megmutatta, Adorno könnyűzene-kritikájában 

is az antiszemita diskurzusban használt retorikai fordulatok köszönnek vissza, de hasonló 

mintázatok kerülnek elő akár egyes tudományágak határharcaiban is, mint például a 

38 „The great thing about newspapers is that, love us or hate us, we’re the voice of the people. We represent 
the community, their views, their aspirations and their hopes. We champion North Queensland’s wins and 
we commiserate during our losses… Bloggers, on the other hand, represent nothing. They whinge, carp and 
whine about our role in society, and yet they contribute nothing to it, other than satisfying their juvenile 
egos.” (l. Rosen 2011) 
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diskurzív pszichológia kognitivizmus-kritikájában (Tófalvy 2006), vagy éppen egyes zenei 

színterek műfaji konfliktusaiban is (Tófalvy 2008), és – mint azt az elemzett példákon 

keresztül bemutatom – az újságírás kortárs diskurzusaiban is.  

A retorikai alakzatokkal együttesen alkalmazott trópusok – elsősorban metaforák, 

analógiák, allegóriák – is hasonló elvek mentén működnek közre az álláspontok 

szemléltetésére. A diskurzusokban igen gyakran előfordulnak a legalapvetőbb kognitív 

viszonyítási pontokra, relációkra apelláló metaforikus szerkezetek (Lakoff 1987, Kövecses 

2005), a magas és a mély, a fent és a lent, a sötét és a világos, öreg és fiatal, régi és új 

ellentétpárjai, melyek az adott újságírói közeg magasabb-, vagy éppen alacsonyabb 

rendűsége melletti gondolatmeneteket hivatottak alátámasztani. Ugyanígy gyakran 

használt eszköz a legitimálni vagy delegitimálni kívánt újságírói gyakorlatok más 

természetű tevékenységekkel való párhuzamba állítása, analogikus összevetése.   

A retorikai eszközök és az alapvető kognitív reflexeket megmozgató metaforikus 

szerkezetek mellett már kulturális utalásokat, jelentéseket, asszociációkat is aktivizáló 

narratív struktúrák használatában az egyik legszembetűnőbb az időbeliség, mint 

szervezőelv sokoldalú, a megszólaló aktuális álláspontjától, pozíciójától függő használata. 

Az időben való haladás egyfelől lehet a fejlődés záloga: a fejlődéselvű narratív 

szerkezetekben (Hansot 1974) az időben egymásra következő események sorában az 

újabb gyakorlatok, szakmai eljárások szükségszerűen jobbak, fejlettebbek, mint a 

megelőző korokéi, tehát az idő múlása mintegy maga után vonja a szakma jobbá válását. 

Ebben a sémában az az újságíró legitim, aki azonosul a változó környezet aktuálisan 

legújabb elvárásaival, és illegitim, aki nem, vagy rosszul alkalmazkodik az újabb 

eljárásokhoz, esetleg nyíltan ellenzi azokat. Jelen van azonban egy másik elbeszélési keret 

is, amelyben éppen fordítva konstruálódik meg az értékek és az idő viszonya. Ebben a 

keretben – a nosztalgikus, vagy aranykor-narratívumban – az idő múlása éppenhogy 

visszafejlődést von maga után (Davis 1979). A nosztalgikus bírálatok jellemzően egyfajta 

hanyatlástörténeti narratívumként jelennek meg, melyben a szakma valaha volt jobb 
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állapotára való hivatkozással írják le a jelenlegi, silánynak észlelt állapotokat. Az 

újságírással kapcsolatos, legkülönbözőbb korszakokból származó, nosztalgikus érték-

dilemmák áttekintése során könnyen kirajzolódhat a kép, mely szerint az újságírás 

valójában megszületése óta folyamatos romlásban van.  

Természetesen mind a fejlődéselvű és a nosztalgikus narratívumok (Bevan 2013, 

Draaisma 2002) szerkezete, az értékek  retrospektív, nosztalgikus vagy éppen extrapolatív 

rekonstrukciója és pozícionálása is inkább az újságíráshoz kapcsolódó attitűdök, 

elbeszélések percepciójának egyfajta kognitív folyamatosságáról árulkodik, mintsem az 

újságírás valós, objektív egzisztenciális állapotáról. Ennek megfelelően a legkülönbözőbb 

értékekkel vagy előjelekkel operáló elbeszélések élhetnek egymással párhuzamosan egy 

adott szakmai közösség tágabb hálózatában, egymással összefüggő külső és belső 

demarkációs diskurzusaiban.  

 

5.6. Az újságírás belső hierarchiái 

 

„Tisztában vagyok azzal, hogy az elképzeléseim szembemennek néhány kiváló 

korai kritikával, melyek olyan nagyrabecsült lapokban jelentek meg, mint a 

New Yorker vagy a New York Times. De minden tiszteletem mellett (amit e 

kritikák szerzői valóban megérdemelnek), egyszerűen azt gondolom, hogy nem 

»vették a lapot«. Valahogy elmentek a Newsroom mélysége, széles látóköre, 

felismerései mellett. Talán azért, mert ők sajtós emberek.” (Dan Rather)39 

 

39 „I'm aware that my musings run counter to some of the more prominent early reviews in high-profile 
publications such as The New Yorker and the New York Times. But with all due respect (and I have a lot of it 
for those reviewers), I just don't think they »get it«; they've somehow missed the breadth, depth and »got it 
right« qualities – and importance – of Newsroom. Maybe it's because they are print people.” (Dan Rather) 
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Dan Rather televíziós újságíró, évtizedekig a CBS televízió munkatársa, a Newsroom 

című tévésorozat Gawkeren közölt kritikájában40 a fenti sorokkal vezette fel a véleményét, 

a lehető legkevésbé konkrétan, de azért határozottan jelezve, hogy úgy gondolja: egy 

televíziós szerkesztőségről szóló tévésorozatot a print médiában szocializálódott újságírók 

egyszerűen nem érthetnek meg úgy, ahogyan azt kellene. Kijelentésére természetesen 

hamar megérkeztek a felzaklatottabb, vagy éppen mérsékeltebb hangvételű reakciók 

(Hess 2012), illusztrálva, hogy a meglehetősen nehezen megragadható, a feltételezett 

szakmai habitus-, attitűd-, hozzáállás- vagy preferenciabeli különbségekre építő 

presztízsharcok jelen vannak a szakmai hagyományban.  

A szakmán belüli vitákban, eszmecserékben már nem az újságíró és nem-újságíró 

elkülönítése a tét, hanem az újságírói közösségen beül a szakmai hierarchia újratárgyalása, 

fenntartása és értékekkel való felruházása, sok esetben a technológiához társított értékek 

diskurzusában. A különböző médiaplatformokon dolgozó, publikáló újságírók különböző 

tulajdonságokkal, társadalmi státusszal, munkafelfogással, preferenciákkal, értékekkel 

társítják egymás tevékenységét, hol nyíltabban, hol áttételesebben. Így jöhettek létre 

például a befolyásos televíziós személyiség sztereotípiáit mozgósító, szakmai presztízsről 

és hierarchiáról szóló diskurzusok, vagy később, az online médiának a lapkiadás 

mindennapjaiba való beépülésével a „print zászlóshajónak” dolgozó újságíró, és a 

nyomtatott lapnak alárendelt online verziónak dolgozó hírszerkesztő közötti 

presztízskülönbségek.  

5.6.1. Online és offline szerkesztőségek 

 

Rupert Murdoch, a világ egyik legnagyobb médiabirodalmának, a News Corp.-nak a 

vezérigazgatója 2005. április 15-én, az amerikai lapszerkesztők szövetégének (American 

40 Dan Rather Reviewed The Newsroom for Us and Liked It. Gawker, 2012. június 25. Online: 
http://gawker.com/5920929/dan-rather-reviewed-the-newsroom-for-us-and-liked-it  
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Society of Newspaper Editors) Washingtonban megrendezett kongresszusán elmondott 

beszédében így fogalmazott:  

 

„Hölgyeim és Uraim, ma teljesen nyíltan szeretnék szólni Önökhöz. Amiről 

beszélni szeretnék, az mindannyiunkhoz közel álló és kedves téma: az újságok 

szerepe a digitális korban. Alig múlik el nap anélkül, hogy ne esne szó arról, 

hogyan írják meg az új technológiák a nyomtatott sajtó nekrológját. Mégis, 

különös módon, mint iparág, legtöbben meglehetősen elbizakodottak voltunk. 

Természetesen, én sem tettem meg mindent amit meg kellett volna tennem a 

kora kilencvenes évek kezdeti izgatottságát követően. Azt gyanítom, hogy 

sokan akik most itt ülnek a teremben, hasonlóan cselekedtek, csendben 

remélve, hogy ez a digitális forradalomnak nevezett dolog szépen eltűnik majd. 

Hát, nem tűnt el…és nem is fog…ez egy olyan valóság, amihez a lehető 

leggyorsabban alkalmazkodnunk kell.”41  

 

Murdoch vallomását részben az az üzleti felismerés motiválhatta, ami beszédének 

elhangzásakor már meghatározta a szakmai diskurzusokat: radikálisan változtatni kell az 

online platformokat kezelő kiadói hozzáállásokon, ha talpon szeretnének maradni az 

olvasók figyelméért folytatott küzdelemben. Bár Murdoch már 2005-ben arról 

panaszkodott, hogy a hírek naponta hirdetik az újságírás halálát, de még nem tudhatta, 

hogy három évvel később, a gazdasági világválság kirobbanását követően valóban 

41 „Ladies and gentlemen, I come before you today with the best of my intentions. My subject is one near 
and dear to all of use: the role of newspapers in this digital age. Scarcely a day goes by without some claim 
that new technologies are fast writing newsprint’s obituary. Yet, as an industry, most of us have been 
remarkably, unaccoun- tably complacent. Certainly, I didn’t do as much as I should have after all the 
excitement of the late 1990s. I suspect many of you in this room did the same, quietly hoping that this thing 
called the digital revolution would just limp away. Well, it hasn’t...it won’t... and it’s a reality we had better 
get used to and fast.” Lásd: ‘‘The Challenges of the Online World.’’  Rupert Murdoch's speech to the 
American Society of Newspaper Editors, Washington DC, April 13 2005 (text from the News Corp website) 
The Guardian, 2005. Április 14. Online:  
http://www.theguardian.com/media/2005/apr/14/citynews.newmedia  
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mindennaposak lesznek a hírek, amelyek akár évszázados hagyománnyal rendelkező 

nyomtatott napilapok megszüntetéséről szólnak; folyamatos muníciót szolgáltatva annak 

a vezérnarratívának, ami a technológia által felszámolt újságírásról szól. 

A News Corp. vezetőjének e szokatlanul őszinte megnyilvánulásának fontossága 

viszont abban rejlik, hogy betekintést enged mindezen technológiaközpontú, technológiai 

determinista elbeszélések által elrejtett társadalmi konstrukciós folyamatba – amely 

éppen arról szól, hogy maga az újságírás szervezeti, kiadói oldala, vezetőinek hozzáállása 

hogyan határozta meg az új technológia, az internet felhasználását és értelmezését az 

újságírásban. Szemben az idealizált elbeszéléssel, melyben a technológiai újítások 

forradalmasítják a munkát, illetve a determinisztikus felfogással, mely szerint a kívülről 

érkező technológia felbomlasztotta az újságírás hagyományát, az online média korai 

korszakának kiadói stratégiai azt mutatják, hogy éppen ellenkezőleg zajlottak le az 

események.   

Az internet, mint potenciális tömegkommunikációs eszköz és felület globálisan a 

kilencvenes évek közepétől került be az akkor már a médiapiacon jelen lévő 

médiavállalatok látókörébe. Az angolszász világban – az Egyesült Államokban, Nagy 

Britanniában, Kanadában és Ausztráliában – valamint a Nyugat-Európai médiában – 

Franciaországban, Németországban – is ekkortájt jelennek meg az akkori napilapok első 

webes verziói, portáljai (Fortunati et al. 2009). A volt szocialista blokk országaiban, így 

Magyarországon is, a folyamat kis csúszással zajlik le, jellemzően a kilencvenes évek 

harmadik harmadában. A print láb nélkül, már eredetileg is a webre tervezett és a weben 

indított online médiumok ekkor még aránylag kis számban vannak jelen, és az 

olvasótáboruk is jelentősen kisebb.42      

Az ekkortájt domináns kiadói stratégiák túlnyomórészt a Murdoch fent idézett 

visszatekintéséből megismert hozzáállást képviselték az online verziókkal szemben. 

42 Magyarországon az első webalapú, printfüggetlen online médium az Index elődje, az Internetto volt, 
amely 1995-ben indult el. 
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Alapvetően nem üzleti kihívásnak, potenciálisan forradalmi eszköznek, megtérülő 

befektetésnek látták a portálokat és általánosságban az internetet, hanem egyfajta sajátos 

nyűgnek, kényszernek, ami egyre nehezebben megkerülhetőnek tűnt, és aminek ezért 

engedni kellett. Ezt az attitűdöt nevezi Nguyen (2008) „félelemvezérelt innovációnak”, 

azaz olyan defenzív üzletfejlesztési stratégiának, amely csupán egy vélt veszélyt kíván 

minimalizálni a technológiai innovációk részeges integrálásával, anélkül, hogy az 

innovációkhoz kötött problémákat újraértelmezné: 

 

„Ezeknek a félelemvezérelt faktoroknak a kombinációja – a meggyőződéses hit 

az új technológia romboló hatásában, a régi eljárások és értékek alkalmazása 

az új környezetben és az ellenállás a források bevonására a kísérletekhez – 

gyakran olyan médiatárgyak létrejöttéhez vezet, amelyeket leginkább a »régi 

bor új palackban« metaforával lehet leírni, azaz amelyekben valójában semmi 

új sincsen. Mindez több médiavállalkozás esetében vagy rövidéletű 

próbálkozásokhoz vezetett, vagy olyan fejlesztésekhez, amelyek nem tudták 

kihasználni a kísérleti technológiák lehetőségeit.” (Nguyen 2008 93-94)43 

 

De pontosan miben nyilvánultak meg ezek a kiadói stratégiák? Egyszerre üzleti, 

innovációs, tartalomfejlesztési és humán erőforrás-döntésekben, valamint a kiadói 

kommunikációban és attitűdökben, amelyek közül nem lehet meghatározni a 

kezdeményező, végső okként meghatározó faktort, inkább egymást feltételező 

folyamatokról volt szó, melyek folyamatos visszacsatolást és megerősítést adtak a 

rendszer stabilitásának megőrzéséhez. Az üzleti oldalon meghatározó körülmény volt, 

43 „A combination of these fear-generated factors – the obsession with the new technology’s destructive 
power, the application of old processes and values to the new and the reluctance to commit resources to 
experiments – often results in new media artefacts that can be likened to »new bottles with old wine«, i.e. 
new products with nothing really new at all. All this has led many new media ventures to be either short-
lived or developed in a manner that is not pertinent to the full potential of the experimented technologies.” 
(Nguyen 2008 93-94) 
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hogy a kilencvenes évek közepén az online felületek értékesítéséhez ugyan nem fűztek 

nagy reményeket a kiadók, de az nem merült fel, hogy pénzt kérjenek az olvasóktól a 

tartalomért – részben éppen azért, mert maguk a kiadók is sem tulajdonítottak értéket a 

tartalomnak, amely online megjelent. A kezdetekkor tehát elindult ugyan az online 

felületek hirdetés-értékesítése, de mindvégig azzal a félelemmel, hogy az az online 

hirdetésre fordított pénzek valamilyen módon az akkor még a profitcentert jelentő print 

láb hirdetési bevételeit csökkenthetik. Ezek között a feszültségek között alakult ki az online 

írott média ma is meghatározó üzleti modellje, melyben az olvasók számára ingyenes 

tartalom melletti felületet értékesítik a hirdetőknek, ekkor alakult ki.   

Az innovációpolitikában szintén hasonló bizonytalanságok domináltak (Boczkowski 

2004): az újszerű, az internet akkori lehetőségeit kihasználó, és az akkor extrapolált 

lehetőségekkel számoló audiovizuális megoldások túl költségesek lettek volna, és az akkori 

ökoszisztémában felesleges túlinnoválásnak, ezért egészen az ezredfordulóig nem 

történtek olyan jelentős fejlesztések, amelyek megpróbáltak volna elszakadni az online 

felületet a nyomtatott lap digitális másolatának tekintő szemlélettől.  

Ugyanez a stratégia dominált a tartalommenedzsmentben is. Az online lapok 

tartalmának túlnyomó százaléka egészen az ezredfordulóig – Magyarországon még tovább 

– a nyomtatott lapok már megjelent tartalmának az újraközlése volt (Boczkowski 2004). A 

napilapok tehát, a nyomtatott platform sajátosságainak, a lapzártarendszernek 

köszönhetően az adott napon közölték a tegnapi eseményekből szerkesztett híreket, majd 

az online felületen egy vagy több nap további csúszással jelentek meg a napilapban 

leközölt anyagok. Ez a stratégia egyfelől az akkori technológiai keretek között kialakított 

önvédelem volt: a kiadók nem akarták korábban feltenni az internetre a cikkeket, nehogy 

az olvasótáborban csökkenjen az értékesített lapok eladása – exkluzív módon az online 

felületre tartalmat gyártani pedig szintén nem tűnt racionális lépésnek akkor, amikor 

gyakorlatilag a bevételek összessége a print termék eladásaiból és hirdetési bevételeiből 

származott. A kilencvenes évek közepétől tehát jó időre stabilizálódott a print 

 
 



145 Dinoszauruszoktól névtelenekig: Platformalapú határmunkálatok az újságírásban 
 

zászlóshajóhoz képest másodlagos online felület (Fortunati et al. 2009) státusza és 

szerepe, kisebb presztízzsel, kisebb pénzzel, a szakmán belüli alacsonyabb hierarchikus 

pozícióval. 

Az online felületek elsődlegesen print-archívumként való hasznosításából 

következően a humán erőforrás-stratégiákban is megjelentek ezek a preferenciák és 

különbségek: az online láb munkatársainak kevésbé összetett és komoly munkát kellett 

(illetve lehetett) végezniük, és egyben kevesebb pénzt is kerestek a munkájukkal, mint a 

print ágnál dolgozó kollégáik. Ennek a stratégiának köszönhetően alakultak ki azok a 

„szerkesztőségi b-csapatok” amelyek bár a nagynevű lapnál dolgoztak, de valójában 

mégsem, mert „csak” az online felület impresszumában szerepeltek, és jellemzően csak 

oda is írtak.  

Az elkövetkező években bár az online felületek fontosabbá váltak a kiadók 

szemében, a változás az újságíróknak továbbra is meglehetősen sok frusztrációt okozott. A 

kétezres évek elejétől kezdve egyre több és több feladat hárult az online újságírókra, 

akiknek a fokozatosan bevezetett innovációk és konvergens együttműködések miatt már 

nem csak a szöveges, hanem gyakran a képi és mozgóképes tartalomelőállításban is 

otthonosan kellet mozogniuk. Az „egyszemélyes stáb” megnövekedett és diverzifikált 

munkaterhelése, a továbbra is fennálló alulfizetettség, a folyamatosan változó 

munkakörülmények, új munkaeszközök által gerjesztett konfliktusok (Huang et al. 2006, 

Eriksson-Zetterquist–Lindberg–Styhre 2009) mellett pedig a kétezres évek közepétől az 

addig gondosan elválasztott print és online szerkesztőségek integrálásával kellett 

szembenézniük az újságíróknak. 

Az addig hermetikusan elzárt, alacsonyabb rendűként pozícionált online, és 

vezetőnek tekintett print szerkesztőségek összevonása egyszerre több szálon futó 

konfliktusokat eredményezett. A presztízskülönbségek mellett egyszerre jelent meg a 

generációs, munkamódszerbeli és szemléleti különbségek összeütközése. Az idősebb print 

kollégák nem szívesen írtak a lenézett online felületre, az online-on nevelkedett 
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fiatalabbak írásai pedig nehezebben voltak beilleszthetőek a nyomtatott lapba. Többször 

felmerülő motívum volt az interjúim, beszélgetéseim során az eltérő munkabeosztások 

konfliktusa: a 24 órás, lapzárta nélküli ciklusban dolgozó újságíróknak nehéz volt elviselni a 

megelőző évtizedekben esti, vagy éppen heti egyszeri leadási határidőhöz szokott, idősebb 

kollégák munkarendjét.    

Miközben a tradicionális, konvergens médiavállalatok berkein belül ezek a 

konfliktusok zajlottak, a kilencvenes évek végén, a kétezres évek elején már eredetileg is a 

webre tervezett lapok csak online munkára koncentráló szerkesztőségei jóval 

sikeresebben küzdöttek meg a szemléletbeli és technológiai kihívásokkal.  Ironikus módon 

pedig a pár évvel korábban másodrendűként keretezett online újságírók új generációjának 

a hangja a kétezres évek közepétől már erőteljesebben jelenik meg, nagyjából ekkortól 

terjednek el a lassan mozduló print „dinoszauruszok” reformkísérletein élcelődő belső 

viccek és retorikák.  

 

5.7. Változó ökoszisztéma, továbbélő értékek 

 

A 2008-as világválság által is megrengetett médiavilágban, ahol már nem a print és 

online média belső konfliktusai, hanem az üzleti modellek fenntarthatatlanságának 

problémája és az egyre inkább teret nyerő civil médiaplatformok, online aggregátorok 

jelentek és jelennek meg fő veszélyforrásként, lassan átrendeződtek a demarkáció 

diskurzusai is:   

 

„Amíg néhány évvel ezelőtt a vita a tradícionális újságírók és az új, »online« 

újságírók konfliktusáról szólt, addig mostanában a fókusz elmozdult az újságíró 

potenciális eltűnése felé, aki folyamatosan a lecserélhetőség kockázatában él, 

a print és az online sajtóban egyaránt, egy olyan új médiamunkás álral, 

 
 



147 Dinoszauruszoktól névtelenekig: Platformalapú határmunkálatok az újságírásban 
 

amelynek kisebb védettsége és kevesebb joga van, és akit inkább lehet 

hírproducernek nevezni mintsem újságírónak.” (Fortunati et al. 2009, 935)44 

 

A mai, külső demarkációs diskurzusok és a megelőző, belső platformalapú 

küzdelmek párhuzamai természetesen nem feltétlenül jelentik azt, hogy pusztán azért jött 

létre a bloggerek és újságírók, illetve a közösségi médiahasználók és újságírók demarkációs 

harca, mert a kilencvenes évek közepén az újságírótársadalomban kialakult a print-online 

hierarchia első változata. Egyfelől annak a hangsúlyozása volt a célom, hogy a 

technológiákhoz kapcsolt értékek legalább olyan karakteresen formálják a technológia 

használatát és valós felhasználási hatókörét, mint ahogy azt a technológia értékeket és 

szokásokat meghatározó természetéről gondoljuk. Azért is alakulhattak így az online 

felületek, így az online tartalmak és az azokat előállító újságírók sorsai, mert az online 

technológia megalkotásának kiadói ideológiája középpontjában a print platform 

presztízse, és az internet alacsonyabb rendűsége állt, és nem azért, mert az internet, mint 

innováció megjelenése megváltoztatta egy csapásra az újságírást. 

Másrészt amellett érveltem, hogy a legutóbbi idők platformalapú vitái nem új 

közegbe érkeztek, hanem nagy hagyománnyal rendelkező diskurzív térbe illeszkedtek be. 

Az értékes, kulturálisan magasabb rendű print felület felsőbbrendűsége az online-al 

szemben részben a már az első fejezetben ismertetett, a digitális technológiákkal 

kapcsolatos előítéletekben és értékítéletekben gyökerezik, ezt a dichotómiát pedig csak 

tovább fokozta a technológiai attitűd mentén kialakult szakmai, kiadói törésvonalak 

hálózata. A digitális rosszhoz és a print jóhoz kapcsolt ezen értékítéletek pedig olyan 

stabilnak bizonyulnak, hogy még a kiadói stratégiák részleges vagy radikális átalakulása és 

a média-ökoszisztéma jelentős átformálódása után, még 2012-ben is arról számolt be 

44 „If a few years ago the debate concerned the distinction between traditional journalists and new »online« 
journalists, more recently the focus has shifted to the potential demise of the reporter who risks being 
replaced, in print as well as online, by new kinds of worker, with less protection and fewer rights, who can 
be more accurately labelled news producers rather than journalists.” (Fortunati et al. 2009, 935) 
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nekem az egyik vezető magyar hetilapnál dolgozó újságíró, hogy interjúalanyainak nagy 

része „elszomorodik”, amikor megtudja, hogy nem a print lapban, hanem a honlapon 

jelenne meg a vele készült beszélgetés.  

Az online civil és a profi újságírók közötti presztízsharc és határmunkálat nem 

előzmények nélkül alakult ki az újságírásban, és nem kizárólag az új technológiai 

platformok megjelenésének volt köszönhető. Az újságírás úgynevezett válságát a külső 

technológiai újításokra visszavezető társadalmi konstrukció kialakulása mélyen összefügg a 

technológiának az újságíráson belül kialakított jelentéseivel, azaz az online tartalmak és 

online újságírás kezdetektől fogva másodrendűként való beállításával. Bár ma már a 

médiavállalatok vezetőinek jelentős része és az újságírók, tartalomelőállítók többsége sem 

tételezi potenciálisan másodrendűnek az online, vagy akár a civil tartalomelőállítást 

(Blaagaard 2013), a fent idézett példák azt is mutatják, hogy mind a retorikai fordulatok, 

mind az értékdiszpozíciók lassabban kopnak ki a szakmai közbeszédből, mint ahogyan az 

azt létrehozó technológiai-kulturális ökoszisztéma változik. 

Az újságírói és médiaszakma technológiákhoz kapcsolt értékítéletei alakították 

maguknak a technológiáknak a sorsát, fejlesztési irányaikat és a szakmába való 

befogadásukat. A disszertációban azt kíséreltem meg bemutatni, hogy az új 

technológiákhoz társított értékítéletek hogyan kapcsolódnak össze az angolszász 

orientációjú újságírás diskurzív határmunkálataival és a belső szakmai hierarchia 

kialakításával.  

Egyfelől azt demonstráltam, hogy a médiaplatformokhoz társított értékek és a 

szakma megformálásához használt ideológiák erőterében zajló diskurzusok – amit 

platformalapú demarkációnak nevezek – aktívan formálják a technológiai platformok 

innovációs mintázatait, alakulását és használatát. Másfelől azt, hogy a jelenkori 

platformalapú határmunkálatok társadalmi megalkotásának mintázatai jelentős szerkezeti 

és retorikai párhuzamokat mutatnak a megelőző évszázad elektronikus 

kommunikációtechnológiáit övező demarkációs vitákkal. Harmadrészt pedig azt, hogy a 
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médiaplatformok nem csak technológiai eszközként és kommunikációs hálózatként, 

hanem megismerési és társas térként, kulturális-diskurzív közegként is működnek a 

szakma kulturális rendszerében. Az egyes közösségek médiaplatformokhoz társított 

kulturális jelentéseinek térképe tehát egyszerre árulkodhat a jelentések társas, 

ismeretelméleti és kommunikatív előfeltételezéseiről, beágyazottságáról. A szakmai 

határok és hierarchia konstrukciója szorosan összekapcsolódik a publikációhoz használt 

médiaplatformok használatával, és a hozzájuk kapcsolódó értékítéletekkel.   
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2. ábra: Az amerikai Newsweek 2012. július 12-i címlapja: „iCrazy. Panic. Depression. 
Psychosis. How Connection Addiction is Rewiring our Brains.” (Forrás: Newsweek) 
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4. ábra: A nőknek tervezett Ordinary modell (Forrás: Pinch-Bijker ([1987] 2005))
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