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A jó, a rossz és az újságíró
Tófalvy Tamás: Digitális jó és rossz születése. Technológia, kultúra és az újság-

írás 21. századi átalakulása című könyvéről (L’Harmattan, Budapest, 2017, 280. 
oldal)

Különösen érdekes kisebbségi helyzetben dolgozó és ekként e szerep sajátos 
demarkációs vonalait is megtapasztaló újságíróként olvasni Tófalvy Tamás: Digi-
tális jó és rossz születése. Technológia, kultúra és az újságírás 21. századi átalaku-
lása című könyvét, amely sok mindenre rávilágít, és sok mindent érthetőbbé tesz. 
Úgy, hogy közben egy szót sem szól például a kisebbségi újságírásról, hisz nem is 
ez a célja: a digitális környezetben átalakuló újságírói szerepeket vizsgálja. Ám 
nézőpontja egyedi és igen  gyelemelkeltő, a határmunkálat szemszögéből mutat-
ja be a média és a sajtó társadalmi megítélését, rávilágítva arra: azt nem pusztán 

Rezumat (Bunul, răul și ziaristul. Despre cartea lui Tófalvy Tamás: Nașterea bunului și răului digital.)
Recenzia prezintă lucrarea lui Tófalvy Tamás: Nașterea bunului și răului digital. Transformarea tehnologiei, culturii și
jurnalismului în secolul 21. Volumul ridică întrebări provocatoare despre transformarea și aprecierea jurnalismului în perioada
actuală, despre ceea ce reprezintă jurnalism pe internet. În plus, cartea schiţează o istorie culturală alternativă a mass-mediei
digitale, punând în prim plan întrebarea: transformările din jurnalism au fost cauzate numai de tehnologie, sau și de modul în
care oamenii gândesc despre tehnologie?
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The review analyses Tamás Tófalvy’s book entitled The Birth of Digital Good and Bad. The evolution ofTechnology, Culture
and Journalism in the 20th Century. The book is posing provocative questions concerning the latest evolution of journalism,
mostly the role of online journalism. It also gives an alternate cultural history of the digital media focusing on the question:
did technology alone cause the changes in the journalistic practice, or was it infl uenced by the way people tend to think about
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a technológia, hanem a technológia használója is alakítja. A határmunkálat, ame-
lyet  omas F. Gieryn vezetett be a társadalomkutatásba, „az adott közösségi há-
lózaton belüli értékekre épül, és arra irányul, hogy a riválisnak látott tevékenysé-
geket (és természetesen azok művelőit) kirekessze, valamint az értékrendszerhez 
való illeszkedés mértéke alapján kialakítsa és legitimálja a közösségen belüli hie-
rarchiát.” (Tófalvy 2017, p. 44.). Ez a felvetés szolgál alapul a könyvben az újság-
írás-nem újságírás határainak vizsgálatához a múlt technológiai változásainak 
kontextusában és annak kultúrtörténeti felvázolásában. És éppen ez a felvetés az, 
amely továbbgondolkodásra késztetheti a folyamatos szerepzavarral szembesülő 
kisebbségi újságírót is, akinek tevékenységét – bár közelíthetők rá a szerző által is 
vázolt fókuszok, amelyek az újságíró fogalmát kísérlik meghatározni – még ma is 
leginkább „többségiszerűként” írhatjuk le, hisz gyakorta a saját maga által alko-
tott keretekhez igazodik az általa képviselt etnikai csoport védelméért. (Vö. Papp 
Z. Attila 2005.) Épp e sorok írásakor jelent meg a szlovák SME napilap és portál 
magyar főszerkesztőjének, Balog Beátának Kihez legyen lojális a szlovákiai ma-
gyar média? című írása, amelyben a szerző külön alcímet szentel a kisebbségi új-
ságírás de  niálási nehézségeinek (Harc az újságírás de  níciójáért). Úgy gondol-
ja: „nem vagyunk tisztában az újságírás- és a médiaetika alapszabályaival. Azzal, 
hogy ezek nem változnak se nemzetenként, se etnikai csoportokként. Vagyis nem 
kellene változniuk. Ahogy nem lehet túlságosan hajlítgatni a demokrácia értékeit, 
mivel ha azt egy bizonyos csoport mértékéhez szabjuk, akkor az már nem demok-
rácia, ugyanúgy nem hajlíthatóak bizonyos határokon túl az újságírás alapszabá-
lyai sem, mert akkor az már nem újságírás”. Megállapítja azt is: „gyakran a ki-
sebbségi politikusok is ugyanazt a hibát követik el, mint minden más politikus: 
tévesen de  niálják az újságírót és annak szerepét”. (Balog 2018.). Természetesen 
nem célom a könyvről szóló ismertetőben más irányt szabni az írásnak, mint amit 
a munka követ, csupán arra próbáltam rávilágítani, mennyire aktuálisak Tófalvy 
felvetései, mennyi árnyalata megfogalmazható e kérdéseknek, és mennyire élő té-
mái ezek az (újságíró-)társadalomnak. (A könyvből is kivilágló laza határok miatt 
érzem feltétlenül szükségét az előbbi, zárójeles megfogalmazásnak.) 

És mindez nem újszerű, amint a könyv is rámutat, az újságírói szerep örök 
mozgó és örökmozgó célpont, egyszerűen a szakma sajátságai miatt. Tófalvy 
„kvázi-szakmának” nevezi (Tófalvy 2017, p. 50.), mert „a szakmákkal szemben 
támasztott egyes, abszolút, lényegi követelményeknek alkalmakként igen, de az 
összességüknek egyszerre már semmiképpen sem felel meg.” (Tófalvy 2017, p. 
50.). Mindezt az újságírás mint  zetett szakmai tevékenység intézményesülésé-
től kezdődően kultúrtörténeti kontextusba ágyazza, s áttekintésének végén is arra 
a következtetésre jut, hogy az újságírás „mindvégig egy átlagos szakmánál ne-
hezebben meghatározható, illékony határokkal rendelkező professzió” maradt. 
(Tófalvy 2017, p. 53.)

Hogy az újságírás határmunkálatait elemezze, a szerző átgondolja és tágabb 
értelemben használva az újságíró szakmára vonatkoztatja Susan L. Star és James 
R. Griesemer határtárgyfogalmát. Minthogy az egyik legfontosabb határtárgy az 
újságírást övező vitákban a technológia, áttekintést nyújt a technológia és kultú-
ra viszonyának alakulásáról, társadalmi, kulturális beágyazódásának természe-
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téről. A technológiához kapcsolódó értékek alakulásáról, a 20–21. századi – de lé-
nyegüknél fogva gyakorlatilag a médiával egyidős, a jó és a rossz tengely mentén 
folyamatosan újrakonstruálódó – technooptimista és technopesszimista attitű-
dökről egy, a folyamatokra rávilágító táblázatot is közöl a kötet végén. Mindebből 
kiviláglik az a jól körvonalazható folyamat is, hogy hogyan lesz az újból régi tech-
nológia az éppen aktuális társadalmi és kulturális kontextusban. A szerző négy 
fázist különít el az erről szóló közgondolkodásban, retorikában: 

1. az innovációs aktus során az innovációban érdekeltek érdekeiknek megfe-
lelően pozicionálják az innovációt a közbeszédben, meghatározzák a hozzá kap-
csolható értékeket;

2. az értelmezési rugalmasság és kon  iktus fázisa az innováció szélesebb 
körben való láthatóvá válása nyomán következik, amikor már sokak számára 
hozzáférhetővé, és „szimbolikus térben (identitás, legitimitás, ízlés, erkölcs) rele-
vánssá lesznek a közvélemény számára” (Tófalvy 2017, p. 137.);

 3. a lezárás időszakában a még szélesebb körben való hozzáférést követően a 
technológia mainstreammé válik;

4. konszolidáció és retrospekció során a technológia már elavultként értel-
meződik.

 A szerző arra világít rá, a technológiai jó és rossz megalkotásának folya-
matai a szakmai jó és rossz megalkotási folyamataihoz kapcsolhatók, pontosab-
ban az ezekhez a pólusokhoz sorolható nézetek átfedik egymást, interakcióba lép-
hetnek. Mindezt a kevert határmunkálat fogalmával írja le, melynek „lényege az, 
hogy több különböző terület (esetünkben a technológia és az újságírás) érték-
rendjének egyes elemeit teszi egymással felcserélhetővé).” (Tófalvy  2017, p. 15.)

 Az igényes tudományossága mellett olvasmányosan megírt kötet tehát uni-
verzális látásmódot, az aktuális, a szakmát övező kon  iktusok tárgyától és jelle-
gétől független perspektívát, értelmezési keretet kínál e viták szerkezetének meg-
értéséhez és értelmezéséhez. Mindegy, hogy szakmai, etikai, technológia vagy ge-
nerációs törésvonalak mentén bontakoznak ki az újságírás mibenlétét, feladatát 
övező viták, lényegük a szerző (egyébként maga is újságíró, kultúrakutató, kom-
munikációs szakértő) által használt fogalmi eszköztárral megfogható – éppen ez 
az, ami miatt a könyv médiamunkások és médiával foglalkozó szakemberek szá-
mára feltétlenül ajánlható.
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