
Átalakuló média –
átalakuló
nyilvánosság?
Idén tavasszal Nemzetközi Újságíró Fesztivált rendeztek Perugiá-
ban, a gazdag programban egy kiemelt pódiumbeszélgetés is szere-
pelt, mely a biztonság (állambiztonság) és adatvédelem kérdését járta
körül Edward Snowden részvételével. Snowden volt az, aki 2013-ban
olyan amerikai állambiztonsági iratokat szivárogtatott ki a sajtónak,
melyek megítélése szerint bizonyítják, hogy az Egyesült Államok
megfigyelési ügyekben túllépett az alkotmányosság keretein, és sérti
az állampolgárok (és Amerika szövetségeseinek) jogait. Az amerikai
Nemzetbiztonsági Ügynökség egykori rendszergazdája az eset óta
menedékjoggal Oroszországban tartózkodik. Vannak, akik hősnek,
és vannak, akik árulónak tartják. Mindenesetre fontos megszólaló,
keresett személy — a szó több értelmében. Hittem is, nem is, hogy
Snowden a konferencián be fog jelentkezni Skype-on. Ám magam is,
aki nem voltam a helyszínen, de Livestreamen (YouTube-on keresz-
tül) követtem az eseményt, tanúja lehettem, hogy Snowden a prog-
ramkiírásnak megfelelően tényleg bejelentkezett, s hallhattam, mit
gondol a témáról. A kamera mutatta a teremben lévő több száz em-
bert, s akik kint maradtak, kivetítőn követhették a beszélgetést. Az
élő közvetítés a YouTube-on azt is lehetővé tette, hogy globális mé-
retekben követhető legyen a program. A videó-megosztó csatorna
azt is mutatta, hányan voltunk kíváncsiak az eseményre. Meglepő,
hogy míg az Oscar-gálát 2015-ben a YouTube-on keresztül 2 millió
ember nézte, Snowdent mindössze száznyolcvanan.

1. A társadalmi nyilvánosság átalakuló elméletei: 
Habermas, Taylor

A dolgozatnak nem célja a társadalmi nyilvánosság klasszikus el-
méleteinek átfogó bemutatása és elemzése, hiszen mind az alap-
műnek tartott Habermas-kötet, A társadalmi nyilvánosság szerkezet-
változása,1 mind annak kritikus, elemző bírálatai, továbbgondolásai2

jól ismertek a magyar tudományos közéletben. Így Habermas el-
méletéből csupán egyetlen pontot szeretnék kiemelni: a klasszikus
polgári nyilvánosság 19. századi átalakulását manipulatív nyilvá-
nossággá. A habermasi megközelítés mellett röviden bemutatom
Charles Taylor elgondolását is, mely azt hangsúlyozza, hogy a nyil-
vánossággal kapcsolatos elgondolásainkat nem csupán a norma-
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Egyetemi tanulmányait a
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nelem és kommunikáció
szakán végezte. A PPKE
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1Jürgen Habermas:
A társadalmi nyilvános-

ság szerkezetváltozása.
(Ford. Endreffy Zoltán,

Glavina Zsuzsa.) Század-
vég – Gondolat Kiadó,
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2Az elmélet különböző irá-
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Habermas and the Public
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tív–nem normatív tengelyen helyezhetjük el, hanem kulturalista–
akulturalista dimenzióban is gondolkodhatunk a kérdésről.3

2.1. A manipulatív nyilvánosság kialakulása Habermasnál

Habermas elméletét a nyilvánosság történelmi korszakolása felől
megragadva, röviden összegezve azt mondhatjuk, hogy nézete sze-
rint a középkor folyamán nem létezett az antik publicus–privatus
megkülönböztetése. A nyilvánosságot mint a magánélettől elválasz-
tott területet, a középkor folyamán nem lehet kimutatni. Ebben az idő-
szakban a nyilvánosság a hatalom bemutatására szolgál — ezért is
nevezi ezt Habermas reprezentatív nyilvánosságnak, hiszen a hata-
lom reprezentálását biztosítja a benne megjelenők számára. Ezt váltja
fel a 18. században a polgári nyilvánosság, mely a „politikailag okos-
kodó közönség” kritikai tereként létezik, valós fizikai tere pedig a pol-
gári szalon és a kávéház. A 19. század második felében a kultúrán el-
mélkedő közönséget felváltja egy kultúrát fogyasztó közönség, a
tömegközönség. Ezen széles réteg számára a kulturális hozzáférést
pszichológiailag könnyítették meg — írja Habermas —, ám míg a kul-
túrával való kapcsolat fejleszt, addig a tömegkultúra fogyasztása sem-
milyen nyomot sem hagy a befogadóban.4 Ennek a folyamatnak a
(mediális) közvetítője már nem a könyv — a par excellence polgári
művelődési eszköz —, hanem a penny sajtó, a bulvársajtó volt. Ezen
laptípus sajátossága, hogy a szórakoztató tartalom növekedésével
párhuzamosan folyamatosan csökken a politikai hírek részaránya, il-
letve ami a politikai témákból megmarad, az is színes köntöst ölt. Az
Egyesült Államokban már az 1836-os évtől megjelenik a penny
sajtó, melynek tulajdonosi köre elsősorban gazdasági lehetőséget
lát a médiában, és nem fórumot a közéleti kérdések megvitatására.
A tulajdonosok célja a lapok példányszámának növelése, az eladás
maximalizálása, még akkor is, ha ennek ára a tartalom politikamen -
tesítése; vizuálisan pedig a laza tördelés, sok ábra, illusztráció. Vagyis
a nyilvánosságnak mint szférának az átstrukturálódása a sajtó válto-
zásán keresztül ragadható meg. A sajtó egyre inkább vállalkozás jel-
legét ölti, a hirdetési lehetőséget, felületet mint árút hozza létre, s a
tartalmi-szerkesztőségi rész révén teszi eladhatóvá. A nyilvánosság
már nem a „közéleti okoskodás”, hanem a hirdetés közege lesz. A pol-
gári nyilvánosságot felváltja a manipulatív nyilvánosság.

A fent összegzett folyamathoz nagyon hasonló mintázattal talál-
kozunk majd a hálózati kommunikáció átalakulása során is, amikor
a web 1.0 portálokra építő működését felváltja a web 2.0-ként is-
mert közösségi média világa. Az átalakulás hátterében itt is gazda-
sági megfontolásokat találunk: a médium mint nyilvános tér több
hasznot jelent, ha nem a nyilvános okoskodásnak, hanem a marke-
tingnek engedünk benne teret.

Peters: A nyilvánosság
jelentése. In Angelusz

Róbert – Tardos Róbert –
Terestyéni Tamás (szerk.):

i. m. 614– 632.

3Charles Taylor:
Modernity and the

Rise of Public Sphere.
(The Tanner Lectures on
Human Values.) Stanford

University, California,
1992, 205.

4Jürgen Habermas:
i. m. 247.
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2.2. Taylor elmélete a társadalmi nyilvánosságról

Charles Taylor kanadai filozófus Habermastól eltérően a modernitás
történeti kontextusából bontja ki a nyilvánosság fogalmát. Alapvető
gondolata, hogy a modernitás nem egyetlen és egységes történeti fo-
lyamatként írható le, épp ellenkezőleg, sokféle modernitásként,
melyben a nyugati típusú megvalósulás csak egy a modernitások
között. A különbségek leírásának megragadására Taylor a társa-
dalmi imagináció fogalmát használja. Számára az imagináció nem
eszme vagy eszmék halmaza, hanem az, ami lehetővé teszi a társa-
dalmi gyakorlatokat azáltal, hogy értelmet ad, jelentést tulajdonít
nekik. Az a mód, ahogy az emberek elképzelik a társadalomban
való létüket, azt, hogy miként kapcsolódnak egymáshoz, miként
működnek a dolgok közöttük és tásaik között.5 A modernitás egy-
ben új elgondolás a morális rendről — véli Taylor. A morális rend
több mint normák összessége, mert tartalmaz egy normákon túli
komponenst is, ezt ő „ontikus” komponensnek, a létezés mikéntjé-
ről szóló komponensnek6 nevezi. A modernitás morális rendjében
is van ilyen, de abban már nem az Istenen vagy a kozmoszon, ter-
mészeten van a hangsúly, hanem magán az emberen. Taylor szerint
ez az új modell gazdasági eredetű, ráadásul kétféleképpen is; egy-
részt metaforikusan: a szervezett társadalom fő célkitűzése a biz-
tonság és a gazdasági fejlődés. Másrészt nem metaforikus értelem-
ben is: az erős gazdaság a társadalom kollektív célja. Taylor úgy
véli, ez az a pont a modernitás történetében, amikortól a társadalom
nem egyenlő, nem azonosítható a politikai közösséggel.7 Bár az át-
alakulás kapcsán Taylor három fontos területet elemez mélyreha-
tóan, (1) a gazdaságot, a szabad piac gondolatát, (2) a társadalmi
nyilvánosság előtérbe kerülését és (3) a demokratikus önrendelke-
zés, az önmagát kormányzó nép szemléletének és gyakorlatának
kialakulását, dolgozatomban kizárólag a nyilvánossággal kapcso-
latos gondolatok ismertetésére térek ki.

A nyilvánosság a filozófus szerint a társadalmi imaginációk egyik
alakváltozata. Taylor ennek kapcsán megkülönböztet topikus közös
teret: közös tér, ahol az emberek egy közös cél érdekében fizikai ér-
telemben is összegyűlnek. Illetve metatopikus közös teret: fizikai
értelemben itt már nem találkoznak az emberek. Taylor megemlíti,
hogy az állam és az egyház korábban is, a modernitás előtt is me -
ta topikusként létezett. Miben más a modernitás kori nyilvánosság
mint metatopikus tér a modernitás előtti államhoz vagy az egyházhoz
viszonyítva? A kérdés kapcsán Taylor három új elemet azonosít:

(1) A nyilvánosságnak a politikai szférától független identitása
van, ám célja a politika külső ellenőrzése.

(2) A társadalmi nyilvánosságnak hatalmában áll megítélni a le-
gitimitást.8

(3) A modernitás nyilvánosságának radikális szekularitása. „A sze -
kularitás általam használt fogalma azért radikális, mert nem csupán

5Charles Taylor: Modern
társadalmi imaginációk.
In: Niedermüller Péter –

Horváth Kata – Oblath
Márton – Zombory Máté

(szerk.): Sokféle moderni-
tás. A modernizáció

stratégiái és modelljei
a globális világban.

L’Harmattan Kiadó, Buda-
pest, 2008, 34–70, itt: 50.

6Azt is magában foglalja,
hogy honnan származnak

a jogosultságok, és
a cselekvő kinek tartozik

felelősséggel.

7Nem véletlen, írja, hogy
ekkorra datálható a civil
társadalom fogalmának

megjelenése.

8A legitimitás kérdésére
Habermas is reflektál,

könyvének második
kiadásához 1990-ben írt

előszavában, lásd Jürgen
Habermas: i. m. 40.
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a társadalom isteni megalapozásának eszméjével áll szemben, ha -
nem minden olyan eszmével, amely azt állítja, hogy a társadalmat
konstituáló erő túlmutat az éppen aktuális, közös cselekvés szint-
jén.” Vagyis a társadalmi nyilvánosságot semmi sem alapozza meg
azon cselekvésen kívül, melyeket e szférán belül végzünk.9

Tételmondattá alakítva az eddigieket azt mondhatjuk, hogy Tay-
lor szerint a társadalmi nyilvánosság: politikán kívüli, szekuláris,
metatopikus tér.

3. A társadalmi nyilvánosság kérdése a hálózati kommunikáció
korában

A hálózati kommunikáció alapját jelentő technológiai fejlesztések
az 1960-as években kifejezetten (hideg)háborús céllal történtek, s a
hálózat polgári felhasználásának ötlete, valamint gyakorlata az
1970-es években jelent meg. Az internet legelterjedtebb, hiperlin -
kekkel összekötött dokumentumrendszerét, a world wide web-et
1993-ben hozták létre a svájci CERN laboratóriumában, az angol
Tim Berners-Lee irányításával.10 Az internet-történelem korszako-
lásában a web 1.0 idejének nevezzük azt a szakaszt, mely 1993-tól
a közösségi média megjelenéséig, 2004-ig tartott; s web 2.0-ként11

az azóta eltelt időt. A web 2.0 felület esetében a felhasználói aktivi-
tás sokkal erőteljesebb. Hiszen a médiahasználók nemcsak szemlé-
lői lehetnek egy honlapnak, esetleg elektronikus leveleket írhatnak,
hanem maguk is létrehozhatnak tartalmakat, sőt, a web 2.0 kifeje-
zetten ezen felhasználók által létrehozott tartalmakból (user-
generated content) építkezik. Természetesen ezen átalakuláshoz to-
vábbi technológiai előrelépés (konvergencia) kellett, nevezetesen az
okostelefonok elterjedése, mely valódi, azonnali lehetőségként biz-
tosította a kép, mozgókép, szöveg rögzítését és közzétételét a kö-
zösségi média felületein. A legnépszerűbb web 2.0-es platformok
közé a Facebook tartozik egymilliárdos, a Twitter 310 milliós, a
Linkedin 255 milliós és a Pinterest 250 milliós havi felhasználói körrel.

A hálózati kommunikációs szakirodalom a kezdetektől úgy te-
kintett a hálózat „terére”, mint potenciális köztérre, a nyilvánosság
új, digitális agórájára.12 Tanulmányom következő részében azt sze-
retném körüljárni, hogy ezen elképzelések, remények miként ala-
kultak át a web 1.0, illetve a web 2.0 időszakában.

A web 1.0 vonatkozásában a Chicagói Egyetem médiatanszéké -
nek vezetője, Zizi Papacharissi foglalta össze a hálózati kommuni-
káció nyilvánosságának sajátosságait.13 A kutató az ezredfordulón
úgy vélte, hogy a virtuális szféra még csak nyilvános tér (public
space), s igen kérdéses, hogy továbbfejlődik-e nyilvános szférává
(public sphere)? Tanulmányának egyik alapkérdése, hogy az inter-
net alapú technológia adatkeresési és tárolási tulajdonságai vajon
olyan információkkal látják-e el a közéleti vita résztvevőit, melyek
másképp nem érhetők el. Egyáltalán reprezentatív jellegű-e (nem

9Charles Taylor:
Modern társadalmi

imaginációk, i. m. 60.

10Az internet történetéről
részletesen lásd Szűts

Zoltán: Az internetes
kommunikáció története

és elméletei. Médiakutató,
2012 tavasz; http://www.

mediakutato.hu/cikk/2012
_01_tavasz/01_internetes
_kommunikacio_tortenete/ 

11A web 2.0 elnevezés
eredetileg Dale

Dougherty-től származik,
de Tim O’Reilly nyomán

vált ismerté, népszerűvé,
aki elnökként az O’Reilly

Media 2004-es Social
Media konferenciáján

használta a kifejezést.

12Lásd Theodore Roszak
és Mark Poster elképzelé-

seit, részletesen: Martin
Lister – Jon Dovey – Seth

Giddings – Iain Grant –
Kieran Kelly: New Media:
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Routledge, New York,

2009, 218–221.
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kutató, 2003. tavasz;
http://mediakutato.hu/cikk

/2003_01_tavasz/07_
virtualis_szfera/?q=

Papacharissi#Papacharissi
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habermasi értelemben) az a nyilvános tér? A hozzáférés és a jártas-
ság egyenlő mértékben adott-e az emberek számára? Mindez azért
lényeges a nyilvánosság szempontjából, mert a technológia távoli
pontokat is összekapcsolhat, ám ezzel egyidejűleg közelieket frag -
mentálhat. Összességében Papacharissi úgy véli, hogy a globális
kapitalizmus miatt a net a jelenlegi politikai kultúrához fog iga-
zodni, nem fogja megváltoztatni, átalakítani azt. Ennek bizonyítá-
sára három területet jár körbe, (1) az információ hozzáférésének
kérdését, (2) a globalizáció versus fragmentáció, és végül (3) az
elüzletiesedés kérdését.

Az információ-hozzáférés kérdése: Az internet technológiai sa-
játosságai miatt jó eszköz lehet a politikai participációhoz. De fi-
gyelembe kell venni, hogy az internethez való hozzáférés nem je-
lent feltétlenül nagyobb politikai aktivitást, illetve racionálisabb
diskurzust. Inkább azt tapasztalhatjuk a digitális térben, hogy a
közéleti, politikai vita ugyan átültetődött az internetre, de jellegé-
ben semmit nem változott. Azt is számba kell venni, hogy az infor-
mációhoz való hozzáférés nem tesz bennünket automatikusan tá-
jékozottá, tájékozottabbá. Ezzel kapcsolatban két „csalóka” pontra
is rávilágít a szakirodalom: egyrészt az információval való túltelí-
tettség az aktivitás illúzióját teremti meg, másrészt az online politi-
kai véleménynyilvánítás a befolyásosság hamis érzetét kelti a média-
használóban.

Globalizáció vagy fragmentáció: A viták kiszélesedése (földrajzi
és számszerűségi értelemben) nem azonos a racionalizálódással,
nagyon sok konfliktus, személyeskedés jellemzi az internetes térben
zajló vitákat. Másrészt a globális kommunikációt lehetővé tevő
technológia nem biztosít nagyobb megértést a különböző hátterű
emberek között.

Elüzletiesedés: Az internet felülete vállalkozásokhoz kötődik, s a
reklámbevételnek mindig nagyobb hatása van a műsorszerkezetre,
a tartalomra, mint a demokratikus ideáloknak.14

Végül Papacharissi így összegzi meglátásait: „A virtuális szféra
tükrözi az új társadalmi mozgalmak dinamikáját, amelyek már nem
hagyományosan politikai, hanem kulturális területen küzdenek.
A virtuális szféra még nem valóság, hanem vízió.”15

Tekintsük most át, hogy a hálózati kommunikáció web 2.0-es
időszakában, amikor minden korábbihoz képest jóval aktívabb
lehet a médiahasználó, és valós cselekedetek megvalósítására is al-
kalmas maga a médiaközeg,16 mi valósult meg a nyilvános szférá-
ból? A kérdés végiggondolásához Papacharissi szempontjait hasz-
nálom, végül reflektálok Taylor nyilvánosság-fogalmára.

A web 2.0 nyilvánossága tekintetében mit mondhatunk az infor-
máció-hozzáférés kérdéséről, nagyobb lett-e a politikai aktivitás, ra-
cionálisabb lett-e diskurzus? A válasz egyértelműen: nem. Bár, ahogy
a bevezető történetből láthattuk, a technológia segítségével köny-
nyebben hozzáférhető az információ, hiszen Snowden egy olaszor-

Három szempont

14Ezt a pontot részletesen
kifejti Papacharissi egy

későbbi könyvében:
A Pivate Sphere:

Democracy in a Digital
Age. Polity Press,

Malden, MA, 2010.

15Zizi Papacharissi:
A virtuális szféra, i. m.

16A média fogalmának és
használatának ez irányú
álalakulásához lásd álta-

lános médiaelméletből
Couldry, vallás és média-
használat kapcsolatában

Hoover írását. Nick
Couldry: Social Theory

and Digital Media
Practice. Polity Press,

Cambridge, 2012;
Stewart M. Hoover:

Religion in the Media
Age. Routledge,

Francis & Taylor, 2006.
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szági konferenciára Oroszországból jelentkezett be, s bárhol látható
volt a YouTube segítségével, de az igazi kérdés az, hogy vajon ráta-
lálunk-e ezekre az információkra egy olyan digitális környezetben,
ahol csak a Facebook egymilliárdos felhasználói köre naponta 4,2
milliárd megosztást tesz, a YouTube-ra percenként több napnyi anya-
got töltenek fel? Az információra való rátalálást persze segíthetik a
keresőmotorok és saját beállításaink is. Mit látunk a politikai aktivi-
tásnál? A Magyar Ifjúság 2012-es kutatás egyik pontja arra kérdez rá,
hogy milyen tevékenységet és milyen gyakran végeznek a közösségi
portálokon. (Az internet-hozzáféréssel rendelkező fiatalok 94 száza-
léka regisztrált felhasználó a Facebookon.) Mire használják leggyak-
rabban a közösségi oldalakat: többnyire magánjellegű információ-
hoz hozzászólnak — 43 százalék, vagy magukról megosztanak — 39
százalék, cégekkel, márkákkal kapcsolatban végzett tevékenység —
14 százalék. A politikai témával kapcsolatban 12 százalék mondta,
hogy hozzászól, míg 71 százalék sosem tenne ilyet, 11 százalék kez-
deményez efféle vitát, 72 százalék viszont soha.17 Az adatokból lát-
szik, hogy a politikai aktivitás inkább csökken, semmint nő. Ha ehhez
hozzátesszük azt is, hogy a média egyben politikai szocializációs
szintér is, akkor ez különösen elgondolkodtató.18 Ráadásul az utóbbi
időben nyilvánosságra került adatok azt is alátámasztják, hogy a po-
litikailag aktívabb hozzászólók többnyire nem érdekmentes ágensek,
hanem egyik vagy másik politikai érdekcsoport fizetett kommentelői.

Arra is érdemes kitérni, hogy a web 2.0 aktivitása valójában mi-
féle, milyen minőségű aktivitást is jelent? Számos tanulmány fog-
lalkozik azzal, hogy a valós politikai, társadalmi átalakulások ki-
kényszerítésében milyen szerepe volt a közösségi médiának, az
Arab Tavasz eseményei a legkutatottabbak ebből a szempontból.
Összességében azt lehet mondani, hogy a közösségi média nem új-
rapozícionálta a valós politikai akciókat, csupán a valós akciók jobb,
hatékonyabb, gyorsabb koordinációját tette lehetővé. Valamint sze-
repet játszott ezek dokumentálásában és ezen dokumentumok nyil-
vánossá tételében.19 Ha a közösségi média tágabb aktivitási mintáit
tekintjük, akkor említsük meg Ethan Zuckerman vonatkozó elmé-
letét („the cute cat theory of digital activism”), mely úgy összegez-
hető, hogy a médiafelhasználók elsősorban jópofa képeket osztanak
meg házi kedvenceikről, s aktivitásuk többnyire azt jelenti, hogy az
alacsony „költséggel” letudható, népszerű kérdésekre, ügyekre rea-
gálnak.20 Ezt használják ki azok a kampányok, melyek vizuális része
a „cuki cicákat” idézi, de mélyebb üzenetre, illetve problémára irá-
nyítja a figyelmet. Tegyük hozzá — mérsékelt sikerrel.

Nézzük meg, hogy a web 1.0-hez képest racionálisabb lett-e a web
2.0-n a diskurzus? A válasz itt is nem. Amit látunk, az nem a racio-
nalitás, hanem a szórakoztatás felé halad, a mémkultúra, a mémek
elterjedése vonalán. Bár a mémeknek kétségtelenül lehet társada-
lomkritikai vagy politikai kritikai éle, az elsősorban szórakoztatási
céllal fogalmazódik meg.

17Kitta Gergely:
Médiahasználat a magyar

ifjúság körében. In
Székely Levente (szerk.):

Magyar Ifjúság 2012 –
Tanulmánykötet. Kutató-

pont Kiadó, Budapest,
2013, 250–283.

18Magyar vonatkozásban
is összevethetjük ezt a

web 1.0-es időszakról szó-
ló írással, kutatással, mely
pozitívabb képet mu tatott,
mint a web 2.0-es. Dányi

Endre – Altorjai Szilvia:
A kritikus tömeg és a kriti-

kusok tömege. Az
e-demokrata vizsgálata

Magyar országon. Média-
kutató, 2003 ősz; http://

mediakutato.hu/cikk/2003_
03_osz/05_kritikus_tomeg/

?q=D%C3%A1nyi+Endre
#D%C3%A1nyi+Endre

19Clay Shirsky:
The Political Power of
Social Media. Foreign

Affairs, 2011; https://www.
foreignaffairs.com/articles

/2010-12-20/political-
power-social-media

20Ethan Zuckerman:
The Cute Cat Theory:
The China Corollary.

2007; http://www.
ethanzuckerman.com/blog

/2007/12/03/cute-cat-theory
-the-china-corollary/

21Ez az átalakulás nem a
véletlen műve. Az 1990-es
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További komoly probléma a politikai aktivitás tekintetében a va-
lódi hírforrások beszűkülésének kérdése. Mivel a különböző forrá-
sokból, médiumoktól származó hírek ma már nem a web 1.0-es fe-
lületről, hanem a Facebookról „fogyasztódnak”. Magyarul jóval
nagyobb az olvasottsága annak a hírnek, publicisztikai írásnak,
mely nemcsak a médium honlapján (nol.hu, mno.hu, valasz.hu),
hanem annak Facebook oldalán is megjelenik.

Papacharissi második pontja a globalizáció vagy fragmentáció
kérdésével foglalkozott. Ezzel kapcsolatban a web 2.0 esetében azt
mondhatjuk, hogy a politika elsődleges kerete még mindig nem-
zetállami — nem globális. A globális láthatóság egyelőre konflik-
tusokkal terhelt, konfliktusokat és nem közeledéseket termel.

S eljutottunk a legfontosabb kérdésig, az elüzletiesedéshez. A web
2.0 a web 1.0-hez képest sokkal erőteljesebben üzleti jellegű.21 S épp
ezért vélem úgy, hogy analógiaként gondolhatunk arra a folya-
matra, melyet Habermas a klasszikus polgári nyilvánosság helyébe
lépő manipulatív nyilvánosság létrejötténél feltárt. Vagyis az egyre
inkább üzletivé váló média a haszonmaximalizálás érdekében po-
litikai értelemben kiüresedik. Ha nem is egyezik meg minden ele-
mében a folyamat, azért komoly hasonlóságokat láthatunk.

Tanulmányon végén röviden visszautalnék Charles Taylor elmé-
letére, mely szerint a nyilvánosság politikán kívüli, szekuláris, me -
tatopikus tér. Ennek keretében mit lehet mondani a web 2.0 média-
nyilvánosságáról? Politikán kívüli — igen, de célja nem a politikai
kontroll megteremtése, ahogy az Taylor elméletében szerepelt,
hanem marketing jellegű. Megítél(het)i, megteremtheti a legitimá-
ciót — bár a lehetőség adott, nem a legitimáció megteremtése, meg-
ítélése a fő szervezőerő, hanem a tetszés, a like. S bár kétségkívül
szekuláris és metatopikus tér, ám a fentiek miatt úgy vélem, mégsem
tarthatjuk nyilvánosságnak a web 2.0-t, a közösségi média felületét.

évek végére a hálózati
kommunikációra építő,

kereskedelmi tevékenysé-
get folytató cégek jó része
tőzsdére ment. Akkoriban
ezt remek befektetésnek

tartották, jól jegyezték
a részvényeket, ám az

ágazat nem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket,

s rendkívül sok cég csődbe
ment az ezredfordulóra.

Erre a folyamatra utalnak
a „dotkom lufi kidurranása”

népszerű elnevezéssel.
Ezután a fejlesztők, például

O’Reilly is kifejezetten
azon dolgoztak, hogy egy

gazdasági értelemben
sikeresebbnek bizonyuló

platformot hozzanak létre,
s ez lett a web 2.0.

Bár szlogen szinten szere-
pelt programjukban a

hálózat demokratizálása,
vélhetően nem politikai

értelemben gondoltak rá,
hanem a széleskörű

elérhetőség gazdasági
jelentőségére figyeltek.
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A VIGILIA KIADÓ ÚJDONSÁGA

NOTKER WOLF

Ne nyugtalankodjék a szívetek!
Hogyan élhetünk teljes életet?

Notker Wolf a bencés rend legfőbb vezetője, prímásapátja igen
sokoldalú egyéniség: gondolkodása, életstílusa mélyen benne
gyökerezik a bencés lelkiségben, másfelől viszont a rend vezető-
je ként szinte folyamatosan utazik szerte a világban, hogy fölke-
res se a rendnek a világ szinte minden pontján megtalálható ko-
lostorait. Könyve a szerzetesélet példájából kiindulva kínál
tanácsokat a kiegyensúlyozottabb, boldogabb élethez, időnk he-
lyes beosztásához, az élettel együtt járó konfliktusok elkerülésé-
hez vagy kezeléséhez.

Ára: 2.800 Ft

5_AndokMónika_Átalakuló média_Layout 1  2015.05.15.  12:59  Page 429


