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Hiába a szemüveg, ha nincs 
mögötte látás
Kulturális iparágak, kánonok és fi lterbuborékok

A Kulturális iparágak, kánonok és  lterbuborékok címmel megjelent tanul-
mánykötet a digitális világ művészetekre gyakorolt hatásaival és az algoritmusok 
általi szelekcióval foglalkozik. A könyvben található írások alapját a 2019 febru-
árjában a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének és az ELTE Média és 
Kommunikáció Tanszékének közös szervezésű, ugyanezen című konferenciáján 
elhangzott előadások jelentették – egy szöveget kivéve.  A kötet igyekszik feltér-
képezni azt, hogy az elmúlt időszak technológiai hatásai hogyan gyűrűztek be 
kulturális iparágak területére, miként alakították a véleményformálás módjait, és 
mivel áll szemben a fogyasztó.

Rezumat (Industrii culturale, canoane și bule a fi ltrelor)

Volumul de studiu Kulturális iparágak, kánonok és fi lterbuborékok [(Industrii culturale, canoane și bule a fi ltrelor (fi lter 
bubbles)] tratează efectele lumii digitale asupra artelor și selecţia prin algoritmi. Articolele din carte s-au bazat pe prelegeri 
susţinute la conferinţa Departamentului de Sociologie și Comunicare al Universităţii Tehnice din Budapesta și Departamentul de 
Media și Comunicare al Universităţii Eötvös Loránd în februarie 2019, cu același titlu – cu excepţia unui text. Volumul urmărește 
să identifi ce modul în care efectele tehnologice ale perioadei recente s-au răspândit în domeniul industriilor culturale și modul 
în care au modelat opiniile și obiceiurile consumatorului.
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Abstract  (Cultural Industries, Canon, and Filter Bubbles)
The study volume Kulturális iparágak, kánonok és fi lterbuborékok (Cultural Industries, Canon, and Filter Bubbles) deals 

with the eff ects of the digital world on the arts and selection by algorithms. The articles were based on lectures given at the 
conference of the Department of Sociology and Communication of BME and the Department of Media and Communication 
of ELTE in February 2019, with the same title – except for one text. The volume seeks to map how the technological eff ects of 
the recent period have spilled over into the fi eld of cultural industries, how they have shaped the ways in which opinions and 
consumer habits are formed.
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A vélemény- vagy  lterbuborék kifejezést 2010-ben alkotta meg Eli Pariser, 
és a digitális eszközöket használók saját preferenciái alapján rendeződő, vélemé-
nyükkel összecsengő információhalmazt takarja, amely algoritmusok és kereső-
motorok alapján kínálja a hiperperszonalizált tartalmakat a felhasználónak. A 
gyakorlatban ezek az információk egy olyan virtuális teret hoznak létre a felhasz-
nálók körül, amely összezár körülöttük, visszhangkamraként funkcionál, és nem 
engedi be az ellentétes észleléseket. A minőségi szelekció, ami korábban segítette 
az embereket a tájékozódásban és saját véleményük kialakításában, mára kive-
szőben van, és az azonos gondolatok otthonos homogenitása nagyszerű táptalaja 
annak, hogy ellentétes elvekkel és információkkal szinte nem is találkoznak az 
emberek a jól bevált, mindennapi internethasználat közben.

A könyv három nagy fejezetre tagolódik. Az első fejezet a Filterbuborékok 
címet viseli. Az itt olvasható két tanulmány e fogalomhoz kapcsolódóan járja kör-
be a témát a hírközösségek és a nyilvánosság szempontjából. A huszadik század 
elején megjelenő hírszolgáltatás internet általi reformjait üdvözlő pozitív elméle-
tek és elvárások – sajtószabadság, mindenki számára elérhetővé váló információk 
– ellenére Vincze Hanna Orsolya tanulmányából tisztán körvonalazódik, hogy 
a kívánt hatás elmaradt, és a digitalizáció nem hozta el az áhított független és 
cenzúrázatlan nyilvánosságot. A politikailag elkötelezett híroldalak és az algorit-
musok által szelektált információk vezetik a  gyelmet, mindez nem teszi lehetővé 
a felhasználó számára, hogy szabadon alkosson véleményt. Felmerül a kérdés, 
hogyan lehet visszhangkamrákban élni egy demokratikus társadalomban, vagy 
hogyan lehetséges, hogy a demokratikus társadalom visszhangkamrákban él, és 
mit kell tenni ahhoz, hogy ez a folyamat visszaforduljon.

Az „Open Science” elvek részben megvalósulni látszanak, hiszen intézményi 
törekvések realizálódtak annak érdekében, hogy a kutatási eredmények publiká-
lása szabadon elérhető, visszakutatható, reprodukálható információkból álljon: 
korlátok nélkül áramolhat a tudás, és nemzetközi kooperációk jöhetnek létre ku-
tatók között. Ahhoz, hogy az adatok megfelelően legyenek feltöltve, és mindez 
megvalósulhasson, az Európai Bizottság 2016-ban léptette életbe „FAIR” alapel-
veit, ajánlásait. A tudás szabad áramlásához szükséges az is, hogy a kutatók – a 
megfelelő licenszek mellett – bizalommal mutassák meg eredményeiket. Maróthy 
Szilvia gyakorlati példán keresztül azt vizsgálja, hogyan lehetséges a Nyugat és a 
korszak folyóiratait összegyűjteni, majd digitalizálni, és milyen problémákba üt-
között a csapat a feladat kivitelezésekor. A projekt rámutatott arra, hogy számos 
terület alacsony feldolgozottsággal bír: a szükséges adatok nehezen megtalálható-
ak, a meglévő információk hiányosak és rossz minőségűek.

A második, legnagyobb terjedelemmel bíró fejezet, a Kánonok a jelenkori 
kanonizációs folyamatokat elemzi hálózati szempontból, vizsgálja, hogyan ala-
kítja a kánonfogalmat és a kritikai szemléletet a közösségi média. Ste  en Mau 
szerint a kritikai szempont két kategóriáját különböztethetjük meg: az egyik a 
szélesebb nyilvánosság felé irányuló, népszerű módusz, a másik a szakértői. A 
jelen kritikusai is e két szereplehetőség közül választhatnak: témájukat bemutat-
hatják tudományos megközelítéssel, amelynek hagyományos felülete a nyomta-
tott sajtó, vagy írhatnak népszerűsítő szempontok alapján az online térben.  
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RECENZIÓ

A kánonba került művek a kollektív emlékezet részei, folyamatos kapcsoló-
dási pontot jelentenek az emberek között. Rákai Orsolya a kánonba kerülés felté-
teleként jelöli meg a  gyelem megszületését. Mikor kaphat  gyelmet az irodalmi 
alkotás? Ha a szerző  atalon meghal, és egy könyvet hagy maga után, vagy akkor, 
ha termékeny évtizedek állnak mögötte? A szerző arra keres választ, hogyan ala-
kítja át a kanonizáció gyakorlatát a digitalizáció és a hálózatosodás.

Mélyi József tanulmányában a műkritika változásait és az új kritikai nyilvá-
nosságot veszi górcső alá. A közösségi média térhódítása – különös tekintettel a 
Facebook és az Instagram megjelenésére – újrade  niálta az irodalmi nyilvános-
ság fogalmát. Havasréti József az újonnan kialakult, laicizálódott szalonkultúra 
mellett a szerzők online felületeken való megjelenését is bemutatja: mit osztanak 
meg, hogyan kommunikálnak, mit váltanak ki a kommentek a közönségből. 

Bárány Tibor az irodalomkritika régi és új kritikusait jellemzi esettanulmá-
nyán keresztül. Jesse Burton A babaház úrnője című könyvének magyar platfor-
mokon megjelent 24 kritikáját elemzi aszerint, hogy a különböző kritikusok ho-
gyan mutatták be a művet, mennyire  gyeltek arra, hogy beszéljenek a szerzőről, 
hogy elhelyezzék a szöveget az irodalomtörténetben, ismertessék a cselekményt. 
A tanulmány arra is keresi a választ, hogy mit mutatnak írásaik nyelvi megalko-
tottságuk alapján. 

A kötet utolsó fejezete a kulturális iparágak helyzetéről beszél. Fazekas Ger-
gely tanulmányából kiderül, hogy a 20. század elejéig a zeneszerzők a kortárs 
zenére  gyeltek, és a zene jövőjének meghatározására törekedtek. A szerző arra 
keresi a választ, hogy mikor érhetett véget a klasszikus zene, és hogyan indultak 
el a szerzők visszafelé a zenetörténet kiszáradt folyómedrében. 

Tófalvi Tamás és Barna Emília közösen írt tanulmányában a zenestreamingek 
algoritmusok által meghatározott ízléshierarchiájáról és ennek a zeneipar-
ra gyakorolt hatásáról esik szó. Valóban jobb ízléssel bírnak az algoritmusok, 
mint a hús-vér zenei kurátorok? Hogyan termeli újra a streamingszolgáltatás 
a társadalmi egyenlőtlenségeket? Ha közelebbről vizsgáljuk a szolgáltatók ál-
tal kínált hiperperszonalizált tartalmakat és toplistákat, láthatóvá válnak a 
genderegyenlőtlenségek: a legtöbbet játszott címek előadói között nagyobb 
arányban szerepelnek fér  ak, mint nők. Elmondható az is, hogy a zeneipar sze-
replői, a zenei kurátorok nagyvárosi, kozmopolita életmódot képviselő, jó anyagi 
helyzettel bíró, közép- vagy felső középosztálybeli, magas kulturális tőkével ren-
delkező  atal fér  ak. 

Ahhoz, hogy megértsük az HBO kelet-európai működését, Keszeg Anna 
előbb a csatorna alapítástörténetével és paradigmaváltó szerepével foglalkozik. 
A mai sorozatok a 80-as években az HBO által elindított komplex, társadalmi 
problémákra, politikai eseményekre, szexualitásra, perifériára szorult emberek 
történeteire, tabuként kezelt témákra re  ektáló saját gyártású tartalmainak kon-
cepcióján alapulnak. A sorozatokra jellemző a lezárás nyitottsága: egy teljesen 
hétköznapi szituációt látunk – a maga szimbolikájával –, nincs meglepő zárlat, 
és a végkifejletet értelmezését pedig ránk bízzák az írók. A tanulmány hossza-
san foglalkozik az Aranyélet című amerikai mintákat is követő, részben az északi 
krimivel is párba állítható magyar gyártású HBO sorozattal: az utolsó kockák 
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visszarepítik a családot a rendszerváltás legerősebb vizuális szimbóluma, a panel 
falai közé. 

Czékmány Anna és Sidó Anna a Pető   Irodalmi Múzeummal közös mun-
kában egy olyan virtuális kiállítás létrehozásán dolgoznak, amely lehetővé teszi a 
múzeum digitalizált gyűjteményének online térben való kiállítását. Keresik a le-
hetőségeit annak, hogyan lehet bevonni az online látogatót a kurálás folyamatába, 
ebben mekkora egyéni szabadságot lehet vagy érdemes hagyni, és hogyan érhető 
el az, hogy a látogatók interakcióba lépjenek a kiállítással. A Tied a gyűjtemény! 
– virtuális tárlatok valós térben című kiállítás 2018 márciusában valósult meg: 
a kiválasztott irodalmi művekhez középiskolás tanulók állították össze a tárlat 
tartalmát, részben az interneten elérhető információk alapján, amelyek kiinduló-
pontját a Digitális Irodalmi Intézet anyagai jelentették.

A Typotex kiadásában megjelent kötet borítójának gra  kája rezonál a szer-
zők európaiságával: a narancsvörös epinglé, a kékfrontos bútorzat, a dobozostévé 
és a pepita járólap a 70-es évek enteriőrjének modernkori változatát idézi. Összes-
ségében a kötet tudományos volta ellenére is olvasmányos, és élvezetesen vezeti 
az érdeklődő  gyelmét. A szerzők számos fogalommal és elméleti belátással is-
mertetik meg az olvasót. Külön kiemelendő, hogy olyan példákon keresztül is ér-
zékelhetővé válnak a feldolgozott témák, amelyeknek az olvasó is részese lehetett 
egykor: ülhetett a Művészetek Palotájában az Arvo Part-koncerten, olvashatta A 
babaház úrnőjét, izgulhatott a Miklós család sorsán az Aranyéletet nézve, vagy 
használhatott már Spotify-t. A tanulmányoknak mégis súlyuk van: olyan alapve-
tő kortárs hatásokat ismertetnek – több esetben a felmerült problémákra is keres-
nek megoldási lehetőségeket –, amelyek a digitalizációs folyamatok révén globális 
szinten tapasztalhatóak. A közösségi médiát átható verbális agresszió észrevehető 
a hírközlés platformjain és a művészeti irányok által vezetett pro  loknál is. A vé-
leményalkotás egyre markánsabb jelleget mutat, a társadalomba beszivárgó pola-
rizáció pedig tetten érhető a nem szakavatott, kevésbé érzékeny felhasználók szá-
mára is. Ezen jelenségek vizsgálata azért fontos, mert meghatározzák jelenünket, 
formálják véleményeinket. Fontos, hogy olyan re  exiók szülessenek e témákról, 
amelyek lehetővé teszik az online közösségi hatások által teremtett világ újraér-
telmezését.


