
MINDENHATÓSÁG: A HATALOM 
KÉRDÉSEI A VILÁGHÁLÓN 

2021. február 18-án reggel, amikor az ausztrál 
Facebook-felhasználók megnyitották közösségi 
médiafelületüket, a hírfolyamuk üres volt. Pon-
tosabban egy hivatalos üzenetet1 találtak a Face-
booktól, melyben a cég értesítette őket, hogy le-
tiltotta a hírtartalmak megjelenítését egy ausztrál 
törvénytervezet miatt. Arról már nem esett szó a 
bejegyzésben, hogy az ausztrál kormány a Face-
book hírtartalmaihoz kapcsolt hirdetési bevéte-
leket szeretné megadóztatni.2 Ám a cég nemhogy 
fizetni nem akar, de öt napra elérhetetlenné tet-
te a felhasználók hírfolyamait. A Facebook eljá-
rása nemcsak azért problematikus, mert nem akar 
adót fizetni az ausztrál államnak, hanem azért is, 
mert visszaél a társadalmi kommunikációban be-
töltött megkerülhetetlen szerepével. Hiába ér-
velnek ugyanis azzal, hogy ha a Facebook lezár, 
akkor más felületekről elérhetőek a hírek, mivel 
2020-ban az ausztrálok majdnem kétharmada a 
Facebookról tájékozódott. Ez az arány a magyar 
lakosság esetében tavaly 61 százalék volt.3 Vagyis 
a Facebook mint vezető közösségi médiaplatform 
először elérte, hogy a felhasználók jó része már 
nem a klasszikus tömegkommunikációs eszközök 
(nyomtatott sajtó, rádió, televízió) hírtartalmát fo-
gyasztja, sőt még csak nem is a web 1-es honla-
pokét (magyarhirlap.hu, nepszava.hu, hír24 stb.), 
hanem azokat, amelyeket a web 2-es felületre — 
elsősorban a Facebookra — felkerülnek. Majd ezt 
követően egy, a cég számára gazdaságilag előny-
telen állami beavatkozás miatt blokkolta a hí-
rekhez, a társadalmi kommunikáció legfontosabb 
elemeihez való hozzáférést. A Facebook ezen ha-
talma ellen nemcsak az ausztrál kormány lépett 
fel, de az Egyesült Államokban 2021. február 5-
én Joe Biden, és három demokrata szenátor — 
Warner, Hirono és Klobuchar — is beterjesztette 
a törvényhozás elé a Biztonságos Tech (SAFE 
Tech) munkanevű javaslatát.4 Az Európai Unió pe-
dig 2021 tavaszán fogja tárgyalni a digitális szol-
gáltatásokról szóló, a nagy technológiai cégeket 
szorosabb ellenőrzés alá vonó javaslatot, a Digi-
tal Services Act-et.5 Kinek a kezében van tehát a 
hálózati hatalom? Az internethasználatban vezető 
helyen lévő platformok (Google, Facebook, Ama-
zon) vagy az őket kívülről szabályozó nemzeti 
vagy szupranacionális törvényhozói aktorok ke-
zében? Esetleg a felhasználókéban, akik a kö-
zösségi média segítségével olyan társadalmi vál-
tozásokat, mozgalmakat tudtak elindítani, mint 
például 2011-ben az Arab Tavasz volt? A tanul-

mány célja a hálózati felületekkel kapcsolatba hoz-
ható autoritás típusok bemutatása. 

A hálózati kommunikáció hatalmi kérdései 

A klasszikus médiaelméletek számos oldalról 
mutatják be és elemzik a médiumok és a hatalom 
viszonyát. Külön tudományág foglalkozik a mé-
dia és a politika integratív modelljeivel, a politikai 
kommunikáció történeti átalakulásaival és jelen 
perspektíváival, valamint a médiumokat szabá-
lyozó hatalom mibenlétével, legitimációjával és cél-
jaival. Jelen tanulmány kizárólag a hálózati média 
hatalmi viszonyainak, mintegy autoritás-térké-
pének felvázolására vállalkozik. Annak áttekintése 
a cél, hogy milyen hatalmi típusokkal jellemezhető 
egy-egy konkrét hálózat, az offline intézmények 
miként tudják kiterjeszteni a hatalmukat a virtuá-
 lis térre, az internetre, miként tudnak a „tömegek” 
alulról szerveződve hatalmat gyakorolni, miként 
tudjuk konceptualizálni a vernakuláris autoritást. 
Ugyanakkor az autoritás kérdésének tárgyalásakor 
nemcsak annak szerveződése, multidimenzio-
 nálissá válása, iránya (fentről lefelé, lentről felfelé 
a hierarchiában, hálózatosan kiterjedve), ötvöződése 
(hibridizációja), kiterjedése, de tartalma is érdekes 
lehet számunkra. 

A hálózati kommunikáció legtöbbet idézett 
szerzője a kétezres évek elején a spanyol társa-
dalomtudós, Manuel Castells volt, aki Az infor-
máció kora című háromkötetes művében a hatalom 
kérdéseire is kitért. A hatalom számára a visel-
kedés kikényszerítésének képességét jelenti, s en-
nek már nem a politikai rendszer az elsődleges 
letéteményese. Vagyis már nem a jogrend, az ál-
lamhatalom tudja — a közérdeket szem előtt tart-
va — a polgárait bizonyos cselekvésekre rávenni 
és más cselekvésektől eltántorítani. „A kulturá-
lis harcok az információ korának hatalmi harcai. 
Elsősorban a médiában és a médián keresztül vív-
ják őket. De nem a média a hatalom birtokosa. 
A hatalom, vagyis a viselkedés kikényszerítésének 
képessége az információcsere és a szimbólu-
mokkal való manipuláció hálózataiban rejlik” — 
írja a kutató.6 Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 
hatalom fogalma a hálózati társadalomban csa-
kis a hálózat fogalmán keresztül ragadható meg. 
Pár évvel később megjelent tanulmányában dif-
ferenciáltabban közelít a hálózaton azonosítható 
hatalmi formákhoz, s négy eltérő típust azonosít. 
A megkülönböztetés a hálózati társadalom társas 
és technológiai viszonyainak figyelembevételével 
történt. A négy hatalmi forma a globális hatalmi 
hálózat (networking power), hálózat belső műkö-
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dését szabályozó hatalom (network power), háló-
zat csomópontjai között létrejövő hatalom (net-
worked power), a hálózat létrehozásának és akti-
válásának hatalma (network-making power).7 

Elsőként a globális hatalmi hálózatot (network -
ing power) említi, ide sorolván azon cégeket és 
szervezeteket, amelyek a globális hálózati társa-
dalom magját alkotják. A bevezetőben látott példa 
alapján ide sorolhatjuk a Google-t, a Facebook ot 
vagy akár az Amazont is. A hatalomnak ez a for-
mája a bevonás–kizárás kettősségével működik, 
s annál erősebb a kizárás, minél nagyobb ha-
szonnal jár a bevonódás. A hálózatok összekap-
csolhatósága tekintetében kiemelt szerepük lesz 
a hálózati kapuőröknek, akik egy-egy hálózatba 
való belépés lehetősége felett őrködnek. Lát-
nunk kell, hogy a kapuőrzés fogalmát — mely ere-
detileg kizárólag információk szűrésére, illetve a 
médiarendszerbe való beengedésükre vonatko-
zott — Castells kiterjesztette a hálózati csomó-
pontokként megjelenő aktorokra is. 

Második típusként a hálózat belső működését 
szabályozó hatalmat (network power) emeli ki. Ez 
a forma a hálózaton történő társas interakciók ko-
ordinálásához szükséges szabályok eredménye-
képpen jön létre. Ebben az esetben a hatalmat nem 
a hálózatból való kizárással lehet gyakorolni, ha-
nem éppen ellenkezőleg, a bevonással (a hatálya 
alá vonással). 

A hálózat csomópontjai között létrejövő ha-
talmat (networked power) említi harmadikként a 
spanyol kutató. Ez azon társas szereplők hatalma 
a hálózaton belül, akik a többi társas szereplő fe-
lett befolyással rendelkeznek. Ennek korábbi 
formáját nevezte a médiakutatás Lazarsfeld nyo-
mán véleményvezérnek, a hálózati kommunikáció 
vonatkozásában influenszerekről beszélnek. Bár 
ez utóbbiak befolyásoló ereje csak szűk kontex-
tusokban mutatható ki. Vagyis a harmadik for-
májában a hatalomnak Castells a jelenség kap-
csolati oldalát hangsúlyozza. A hálózatos hatalom 
formái és folyamatai minden egyes hálózat te-
kintetében egyediek, a többitől eltérőek. 

A negyedik a hálózat létrehozásának és akti-
válásának hatalma (network-making power), az a ha-
talom, mely egy szereplő vagy szervezet általa de-
finiált cél, program vagy mozgalom vonatkozásában 
aktiválni tud egy hálózatot. S a domináns szerep-
lők és hálózatok stratégiai szövetségének érdekei 
mentén át tud váltani ezek között az aktiválható há-
lózatok között, illetve képes akár össze is kapcsol-
ni ezeket. Két komponenst is azonosít tehát Castells, 
az egyik a hálózatok létrehozásának a képessége, a 
másik a létrehozott hálózatok stratégiai célú ösz-
szekapcsolásainak időleges megteremtése. A két-
féle hatalom birtokosait programozóknak, illet-
ve kapcsolóknak nevezi. A programozó határozza 

meg a hálózat célját, s adott esetben képes azt akár 
újraprogramozni, míg a kapcsoló aktivizálja a cél-
nak leginkább megfelelő hálózatot. 

A Castells által felvázolt típusokat érdemes ki-
egészíteni, illetve továbbgondolni. A kiegészítés 
egyrészt azt jelenti, hogy nem tekinthetünk el a há-
lózat külső, jogi szabályozottságától, mely meg-
valósulhat nemzeti és szupranacionális szinten is. 
Ahogy a bevezetőben láttuk, ez igen konfliktusos 
terület. Sőt a szimbolikus hatalmi küzdelmek in-
tenzitása éppen azt jelzi, mennyire stratégiai kér-
désről van szó, amikor az internetre vonatkozó jogi 
szabályozás kimunkálódik, akár az Európai Uni-
óban, akár az Egyesült Államokban vagy éppen 
Ausztráliában. 

A hatalomról alkotott fenti elgondolást ki kell 
még egészítenünk az adatosítás (datafication) fo-
galmával, s az adatosítás lehetőségéből fakadó ha-
talommal. Definíciója szerint az adatosítás kifeje-
zések, helyek és társas interakciók átváltása online 
mérhető valós idejű adatokba, melyekkel nemcsak 
leírható a társas viselkedés és annak kontextusa, 
de előrejelzésére is alkalmas. Vagyis az emberi vi-
selkedéshez való újfajta hozzáférést és megértést 
biztosítanak. S nemcsak a viselkedés monitorozá-
sának értelmében, hanem az erre épülő tervezés vo-
natkozásában is.8 A felhasználókra, médiahaszná-
latukra, digitális eszközhasz nálatukra vonatkozó 
adatok birtoklása, ezen ada tok felhasználása (ér-
tékesítése, manipulálása) a 21. század egyik leg-
meghatározóbb hatalmi ereje. S ezt a fajta hatalmat 
nem lehet egyértelműen Castells egyik vagy má-
sik hatalmi formájához kötni a négy általa említett 
közül. Inkább azt mondhatjuk, hogy mind a négy 
forma profitálhat az adatosításból. 

A vernakuláris autoritás 

Az internet polgári felhasználásának időszakához 
kötjük a web 1.0 és a web 2.0 kifejezéseket. A web 
1.0-n a világháló Tim Berners-Lee által kidolgozott 
World Wide Web területét értjük, melyet 1993-tól 
használunk, s főként a weblapok, az e-mailek, a 
szinkron és aszinkron csevegés lehetőségét biz-
tosították. Az ezredforduló után jelentek meg azok 
a platformok, melyeket a felhasználók töltöttek 
(User-Generated Content) meg tartalommal, ilyen 
például a Facebook, a Twitter, az Instagram. Eze-
ken a felületeken a felhasználók esetében is azo-
nosíthatunk, afféle alulról szerveződő hatalmi erőt, 
dinamikát. Ezt használták ki például 2011-ben az 
Arab Tavasz idején az egyiptomi tüntetők, akik 
megdöntötték Mubarak elnök hatalmát.9 

Az interneten felhasználóként jelenlévők ha-
talmi dimenziójának lehetséges kutatási hátterét 
az etnográfia adja, mely a vernakuláris autoritás 
kifejezéssel írja le a jelenséget. A kifejezést a folk-
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lórkutatásban korábban „népi” jelentéssel fordí-
tották magyarra, s használják a köznép, a laikusok, 
az amatőrök által létrehozott szöveges vagy képi 
tartalmakkal kapcsolatban is. Majd miután az ez-
redfordulót követően a folklórkutatás is nyitott a 
hálózati kommunikáció irányába, kutatási kerete 
kibővült az internet felhasználói által létrehozott 
tartalmakkal. A vernakuláris kultúra klasszikus 
megjelenési felületeiről a hálózatra való átkerülés 
kutatási következményeiről írja Glózer Rita az 
Apertúra című folyóiratban megjelent cikkében: „Az 
útkeresés során a »népi kultúra« digitális változatát 
egyre inkább úgy határozták meg, mint az ama-
tőr, intézményektől független (de azokhoz mégis 
kötődő, hibrid), laikus médiaszövegek és média-
beli részvételi formák sokaságát.”10 

Hogy nem csupán tartalomformák változá-
sáról, hanem új típusú cselekvésformákról van 
szó, az különösen jelentős a továbblépés szem-
pontjából. Ugyanis a tartalommal való cselekvés 
lehetősége alapozta meg az elmúlt tíz évben azt 
a tendenciát, amely során a vernakuláris kifeje-
zés jelentésbővülésen ment át. A felhasználók ál-
tal létrehozott tartalmak mellett a hatalmi formák 
eme újszerű — alulról szerveződő — változatá-
val kapcsolatban is használni kezdték a kifejezést, 
vernakuláris autoritásként utalva rá. Elsőként Ro-
bert Glenn Howard használta etnográfiai írása-
iban a hagyomány fogalmának értelmezésekor. 
Az amerikai kutató úgy tekint a hagyományára, 
mint autoritás forrására. Maga a hagyomány is 
diszkurzív módon formálódik, s ennek legfon-
tosabb módja az általa vernakuláris autoritásnak 
nevezett jelenség.11 A vernakuláris vagy népi, köz-
népi autoritás a formális intézményeken kívüli ha-
gyományra támaszkodik. Olyan hagyományra, 
melynek alapja a hétköznapi emberek egyéni ta-
pasztalata, melyet az intézmény alulértékel, eset-
leg lekezel. Az ugyancsak amerikai elemző, Eri-
ka Brody kapcsolati autoritásként (relational 
authority) írja le, Howard maga pedig korábbi mű-
veiben mint aggregált autoritás utalt rá. A ver-
nakuláris autoritás egyik jellegzetes „felbukkanási 
helye” a blog, melyből Howard többet is elemez.12  

Az amerikai kutató vizsgálatait a vallási auto-
ritás területére is kiterjesztette. Az foglalkoztatta, 
hogy a vallásos hit miként fejeződik, miként fe-
jezhető ki online, ennek milyen példái, mintázatai 
vannak. A személyes vallásosság, a mindennapi val-
lási tapasztalat megjelenési formáit érdemes ebben 
az elméleti keretben vizsgálni. Ezeken a megnyil-
vánulásokon nincsenek ott az egyház, a vallási in-
tézmény hitelesítő jelzései. Ennek persze több oka 
is van, mivel a valláshoz való tartozás nemcsak in-
dividualizálódott, de a hálózati felületeken meg-
lehetősen cseppfolyóssá is vált a 21. században, s 

mindeközben az egyházak szolgálata kilépett a fi-
zikailag lokalizált egyházközségek köréből. A má-
sik oldalon viszont, az alulról szerveződő közös-
ségek esetében azt vehetjük észre, hogy mivel a 
virtuális vallási csoportok tagjainak gyakran 
nincs fizikai értelemben egyházi közösségük, 
ezért a virtuális térben gyakran maga a közösség-
szervezés válik az elsődleges céllá, feladattá a 
vallási tapasz talat megosztásához. Hiszen a vallási 
gyakorlatok célja a digitális szférában már nem a 
„végső rend magától értetődő tudása”, ahogy 
Beckford fogalmazott, hanem sokkal inkább egyfajta 
transzcendens átélés élmény, személyes, erősen per-
szonalizált átélés élmény megmutatása.13 A verna-
kuláris autoritás vizsgálata tehát túllépett a folk-
lórkutatás területén a hálózat világában. Howard 
hangsúlyozza, hogy a vernakuláris részvétel nem-
csak a tartalmak — legyenek azok akár vallási akár 
más típusú kulturális posztok — megosztását ké-
pes elősegíteni, de számos esetben dokumentáltak 
olyan stratégiát, mely éppen a szűrés, a kontroll 
vagy a diverzitás reduk cióját célozta.14 

A vernakuláris autoritás elgondolható Steven 
Lukes tipológiája szerint is, aki három változatot 
különböztet meg, az egyik a döntéshozatali ha-
talom, a másik a nem döntéshozatali hatalom és 
a harmadik az ideológiai hatalom. A döntésho-
zatali hatalom értelmezhető akként is egy kö-
zösségben, vallási közösségben, hogy a tagok el-
dönthetik, mikor és kit tesznek meg csomóponttá, 
mikor és kire irányítják a közösség figyelmét, amely 
lehet pozitív támogató figyelem, de negatív fi-
gyelem is. A nem döntéshozatali hatalmat a klasz-
szikus politológia elméletekben, elemzésekben az 
értelmiségi elithez, a mindenkori agendát meg-
határozó „megmondó emberek”-hez kötötték. Ám 
a hálózati világban ez a hatalomtípus nem az off-
line világ értelmiségi elitjéhez köthető, hanem a tár-
sas horizontokat széles körben lefedő influen-
szerekhez, illetve az őket követő, befolyásukat 
diverzifikáló vernakuláris jelenléthez. S a háló-
zatnak magának nyilván van — hangsúlyozottan 
változó tartalmú — ideo lógiai hatalma. 

A vernakuláris autoritás jelensége szorosan ösz-
szekapcsolódik a vallási kontextus átalakulását jel-
ző egyéb folyamatokkal. Ilyen az individualizá-
ció, a közvallás (public religion) alulról építkező 
jelensége és a valláshoz kapcsolódó opciók, illet-
ve opcionális választások multiplikálódásának 
kérdése. Összességében elmondhatjuk, hogy a há-
lózaton a vernakuláris hatalom könnyebben ér-
zékelhető, mint a hagyományos, intézményekhez 
kötött autoritás, de nem biztos, hogy tartósabb is. 
Mert bár könnyebben, rövidebb idő alatt épül ki, 
hamarabb is fog lebomlani, mint a klasszikus, 
offline autoritásformák. 
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Összegzés 

A vallásszociológia klasszikusainál, például Ber-
gernél, azt láthatjuk, hogy az autoritás fogalma hie-
rarchikusan ábrázolva a (társadalmi) rend és az ér-
telem fogalma alatt jelenik meg. A hálózati 
kommunikációban az autoritás fogalma a tech-
nológiának van alávetve, vagy, ahogy Castells fo-
galmaz, a hatalom csak a hálózat logikájával ér-
telmezhető. Természetesen a technológiai hálózat 
és annak tartalmai külső (jogi) ellenőrzés alatt 
áll(hat)nak, ám éppen az itt zajló szimbolikus küz-
delmek ereje mutatja, mekkora tétje van ennek a 
kérdésnek a 21. században. A technológia alá so-
rolt autoritás fogalma már nem a rendhez vagy az 
értelemhez fog kötődni, hanem a kontroll, az 
adatosítás és a figyelemirányítás folyamataihoz a 
platformok tulajdonosai részéről. Míg a felhasz-
nálók oldaláról olyan fogalmakhoz, mint az iden-
titás, a hitelesség, a választhatóság és az önkén-
tesség. Határai képlékenyek lesznek, s maga a 
jelenség is multiplikálódik. Az internet azonban 
nemcsak multiplikálta, de a felhasználó szem-
pontjából perszonalizálta, személyre szabhatóvá és 
választhatóvá tette az autoritást. A jelenséget He-
elas és Woodhead a szubjektív fordulat kifejezéssel 
illette, mely azt jelenti, hogy az emberek az egyé-
ni autonómia szubjektív döntési körébe tartozónak 
gondolják annak eldöntését, hogy alávetik-e ma-
gukat bizonyos autoritásoknak vagy sem?15 A vá-
lasztás ereje azt jelenti, hogy a digitális szférában 
a felhasználó dönt arról, hogy mikor, milyen há-
lózati autoritásformának fogja magát alávetni, 
mennyi ideig és miért teszi ezt. Bármikor dönthet 
úgy, hogy kilép egy csoportból, nem fogadja el az 
iránymutatást, nem követi a csoport normáit, 
egyszerűen kilép a közösségből. Hiszen mind a be-
, mind a kilépés önkéntes aktus, nem (vagy ne-
hezen) kikényszeríthető a hálózati felületeken. Ösz-
szegezve azt mondhatjuk, hogy online autoritásról 
nem, csakis autoritásokról beszélhetünk, melyek 
lehetnek a hálózat világához képest külső autori-
tások, míg a hálózaton belül megkülönböztethe-
tünk felülről és alulról szerveződő formákat, me-
lyek folyamatosan, diszkurzív módon változnak, 
esetenként hibridizálódnak is. 
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