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és értelmezi újra, a sense(s) fogalmának többér-
telműségét kijátszva, az érzékszervi észlelés poli-
fonikusságának jelentőségét hangsúlyozza a hely 
megképződésében. Eric Prieto a tudat megteste-
sült [embodied] jellegére hivatkozva érvel a feno-
menológiai megközelítés érvényessége mellett, 
test és elme descartes-i elválasztásából vezetve le 
a hely fogalmának devalválódását. Érvelését 
olyan szubjektivitáselméletbe ágyazza, amely 
szerint hely és szubjektum kölcsönösen konstitu-
álják egymást. Tim Cresswell Elisabeth Bishop 
életművének vizsgálatán keresztül a költészetet 
az otthon – a par excellence hely – megteremtésé-
nek (kudarcos) kísérleteként tematizálja. A hely 
fogalma mindazonáltal nem mentes a politikai 
implikációktól vagy a (társadalom)kritikai po-
tenciáltól, ahogy az világossá válik például Amy 
D. Wells tanulmányából, aki a tér hellyé formálá-
sának (textuális) gyakorlatát emancipatórikus 
cselekedetként értelmezi Nathalie Barney femi-
nista költő életművében.

A tanulmányokat végigolvasva fontos belá-
tásnak tűnik, hogy túlzottan leegyszerűsítő nar-
ratíva mellett köteleződünk el, ha a „tér korsza-
káról” és az „idő korszakáról” szóló foucault-i 
kijelentés eredeti intencióját eltorzítva túl komo-
lyan vesszük tér és idő elválasztását. A kilencve-
nes években kezdődő, úgynevezett irodalomel-
méleti térbeli fordulat [spatial turn] nem az idő 
kategóriájának kiiktatását, diszkreditálását vagy 
a történeti analízis felfüggesztésének szükséges-
ségét jelenti, hanem sokkal inkább egy olyan kor-
szakváltást, amellyel a térbeli viszonyokra irá-
nyuló fokozott figyelem és újfajta érzékenység 
magával hozza a temporalitás működésének új-
ragondolását is. Ez a lineáris, fejlődéselvű idő 
képzetével való szakítást jelenti, valamint Eins-
tein tér és idő elválaszthatatlanságáról szóló téte-
lével összhangban annak a felvilágosodás korá-
ban gyökerező mesterséges felosztásnak a meg-
haladását, amely a (dinamikus) idő és a (statikus) 
tér oppozícióját tételezi. (293.) Árulkodó e tekin-
tetben, hogy a kötet szerzői közül hárman is a 
bahtyini kronotoposz koncepciójához nyúlnak 
vissza, amely tér és idő összefonódására alapoz.

A diskurzus alakulásának lehetséges iránya 
is e belátással összhangban rajzolódik ki a kötet 
egyik legizgalmasabb tanulmányából, amelyet 
Russell West-Pavlov jegyez. Az úgynevezett affec
tive turn a térelméletek egyes felismeréseit radi-

kalizálva a valóság spacio-temporális szervező-
désének felismeréséből indul ki, az univerzumot 
nem diszkrét dolgok halmazának, hanem „dina-
mikus folyamatok hálózatának” látja, az ember 
helyét pedig humán és nem-humán ágensek bo-
nyolult és decentralizált hálózatában jelöli ki. 
(293.)
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Szűts Zoltán új könyvében nem kevesebbre 
vállalkozik, mint hogy korunk digitális forradal-
ma médiumának történetét, a modern média-
technológiák folyamatosan alakuló, változó for-
máinak új kommunikációs lehetőségeit, az online 
folyamatok kulturális, társadalmi rendszerekbe 
való beágyazódását foglalja össze és mutassa be a 
magyar olvasók számára. 

Témáját egyrészt történeti dimenzióban, 
másrészt szimultán jelenségként is vizsgálja: a 
számítógépre vonatkozó technikatörténeti feje-
zeteket az internetes kommunikáció sajátossága-
it, annak specifikus műfajait, jelenségeit ismerte-
tő fejezetek követik, valamint az egyes témák be-
mutatása során az internetről annak társadalom-
ra és kultúrára gyakorolt hatásával foglalkozó, 
gyakorlati példákkal illusztrált elméleti fejtegeté-
seket olvashatunk. Az internetes kommunikáció 
és média a társadalom és kultúra alrendszereinek 
részévé vált, a digitális kultúra, az okoseszközök 
tudatos használata, az információs műveltség és 
adatkezelés szabályozása – hogy csak néhány té-
mát említsünk – alapvetően határozzák meg a 
kultúrában, társadalomban elfoglalt új média fel-
használói pozíciónkat, felvetve azt a nagyon fon-
tos kérdést is, hogy az olvasást maguk a médiu-
mok hogyan befolyásolták és hogyan alakították 
át. A könyv argumentációjának elméleti alapve-
tése, hogy az internet és a hagyományos kommu-
nikációs technológiák ellentéte helyett azok kon-
vergenciájáról van szó, a szerző a kommunikáció 
és média egymáshoz szorosan kapcsolódó, egy-
másba szivárgó jelenségét értelmezi, az érdekli, 
hogy a kommunikáció ágensei hogyan kapcso-
lódnak egymáshoz. 
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A könyv öt nagy fejezetből és 54 kisebb feje-
zetből áll, mely fejezetek további alfejezetekre 
bomlanak. Szerkezetileg egy Nulladik és egy 
X-dik rész öleli körül a nagy fejezeteket. A beve-
zetőt a hálózatok elméletének és a számítógépek 
történetének szenteli, az első rész az internettu-
domány alaposabb elméleti összefoglalójaként a 
digitális hálózatok megjelenésének előzményeit 
tárgyalja, hogyan vált az új technológia a modern 
társadalom alappillérévé. Az 1967–1989 közötti 
időszak felfedezéseit, az egységesülést, az 1980-
as évek második felében bekövetkező változáso-
kat a HyperCard rendszer vezeti be, amely a hy-
pertextuális technológiát teszi lehetővé. (172.) 
Megtudhatjuk, hogy az Arpanet feladásának mi-
lyen jelentősége van (ekkortól válik le a katonai, 
akadémiai szférából, és válik a mindennapok ré-
szévé, alakul ki a hálózatosság); hogyan válik az 
internet a társadalmi kommunikáció színterévé, 
hogyan alakulnak ki az online közösségek, az 
1990-es évektől hogyan alakul át az új, hálózati 
kommunikációs technológiák következtében a 
társadalom információs társadalommá. 

A második rész a világháló létrejöttével, ter-
mészetével, sajátosságaival foglalkozik, nyomon 
követhetjük, hogy a paradigmaváltó Web 2.0 a 
mindennapok részévé válva milyen társadalmi, 
kulturális változásokat idézett elő. Figyelemre 
méltó, hogy ebben a vonatkozásban miképp érté-
keli Szűts Zoltán az új típusú tartalmak, a befoga-
dás, az új kommunikációs formák használatát. A 
kétféle nézet, az optimista és pesszimista olvasa-
tok helyett egyfajta középutat hangsúlyoz, és ki-
emeli a központi kontroll csökkenésének, a háló-
zati tartalmak liberalizációjának szerepét. A má-
sodik rész ötödik fejezetétől kevesebb technika-
történeti leírást olvashatunk, 1994-től ugyanis az 
online környezet változásai megnehezítik a köny-
nyebb beazonosításokat. A szerző állítása szerint 
az internet 1994-től a társadalom és a kultúra mé-
lyebb rétegeibe ágyazódik. (186.) Itt jegyezném 
meg, hogy főként az internet amerikai történetét 
olvassuk, bizonyos pontokon a vonatkozó kultú-
ra tapasztalataihoz való igazítás megkönnyítette 
volna az értelmezést. (A szerző maga utal rá, 
hogy leginkább nemzetközi példákkal dolgozik, 
a magyar internettörténet egy későbbi kutatás 
anyagának ígérkezik.)

A harmadik rész a Web 2.0 és a közösségi 
média társadalomra, kultúrára való hatását vizs-

gálja: azt, hogyan változott meg a felhasználói és 
szolgáltatói attitűd. A korábbi szerkesztő-, hiva-
tásos kommunikátor központú paradigmával 
szemben a hangsúly a közzétételről a megosztás-
ra, a passzív jelenléttől a részvétel felé tolódott, 
mely pozíció lehetőségfeltétele a megváltozott 
világhálói környezetben (is) keresendő. A fejezet 
az új kommunikációs és médiakörnyezet szinte 
minden kortárs jelenségével, jellemzőjével (töb-
bek között a címkézéssel, hashtaggel, a kooperá-
ció fontosságával, a hatalom és nyilvánosság, 
szabályozás átalakulásával, a politikai kommuni-
kációra való hatásával stb.) – leginkább kisebb 
alfejezetek erejéig – foglalkozik. 

Az egyes fejezetek és alfejezetek a kézikönyv, 
illetve a lexikonszerűen építkező mozaikos szer-
kesztés benyomását keltik, de a témák feldolgo-
zását az olvasó számára a számos példa, irodalmi 
utalásrendszerbe való becsatlakoztatása teszi él-
vezetessé. 

A papír (és e-könyv) formátumban megjelent 
könyv tárgya valójában egy folyamatosan válto-
zó jelenség, melynek történetét, elméletét megír-
ni önmagában is óriási vállalkozás, de alapvető-
en utal arra a lehetetlenségre, melyet maga a 
médium sajátossága implikál: a könyv csak egy 
munkafolyamat félbeszakadásával állhatott elő 
ebben a formában, mert a téma kidolgozása ön-
magában lezárhatatlan, befejezhetetlen. Ahogy 
az online kommunikáció és média a hypertext, az 
elágazásokra építő információszerzés és -átadás 
elvét érvényesíti, a könyv is sok esetben töri meg 
saját kronológiáját, és a tudománytörténetet és 
elméletet közreadó történetmondás a mellékuta-
kat beiktató, szétágazó diszkurzív teret épít ki 
magának. A másfél évtizedes kutatómunka ered-
ményeként előállt könyv anyaga félezer oldalnyi 
terjedelmű, egyszerre egyetemi tankönyv és ké-
zikönyv, valamint a témában ezután indított ku-
tatások bázisa kíván lenni.

Jablonczay Tímea
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