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A Nagy Testvér viszonylagos valósága 
A digitális médiapanoptikon és a globális felügyelet

A globális adatgyűjtés és -tárolás (Big Data) jelenséghez, illetve az IKT-vállalatokhoz és 
államokhoz egyaránt kapcsolódóan kiterjedt empíria áll rendelkezésre. Ennek tükrében 
olyan intézményi szerkezetek és gyakorlatok körvonalazódnak, amelyek távolról nézve 
orwelli párhuzamokat mutathatnak. Jelen tanulmány a szóban forgó gazdasági-hatalmi 
erők és viszonyok, illetve számos tudományágon átívelő következményeik árnyalt meg-
közelítésére vállalkozik.

(Bevezetés) „Még az is elképzelhető volt, hogy mindenkit állandóan figyelnek. Mindenesetre 
akkor kapcsolódhattak be akárkinek a készülékébe, amikor csak akartak”1 – írja George 
Orwell (1986: 6) a totalitarianizmus társadalompolitikájáról a világ egyik legismertebb 
könyvének bevezető szakaszában. E világirodalmi referencia kissé váratlanul hathat egy 
szakmunka elején, ám a konkrét, témánkhoz fűződő kapcsolatának kibontakozása nem 
várat sokat magára. Ezen orwelli toposzt, illetve disztópikus modellt ugyanis megszám-
lálhatatlanul sokszor vonatkoztatták már, több-kevesebb érvényességgel, változatos kör-
nyezetekre, ideértve az infokommunikációs technológiákat is, a rendszeres adatgyűjtések 
metaforájaként (pl. Negroponte et al. 2013: 19; Harari 2018: 63).

A vélt vagy valós párhuzamok mellett szól, hogy maga Orwell (1986: 164; 168) is 
egyébként a médiatechnológia fejlődéséből eredeztette e hírhedt felügyeleti tevékenység 
műszaki alapjait művében.2 A Nagy Testvér nevével fémjelzett orwelli jelenség tulaj-
donságai azonban számtalan objektív okból nem rokoníthatók azon jelen társadalmi ta-
pasztalatokkal, amelyek e tanulmány témáját alkotják, a történelmi léptékektől az egyes 
szereplőkön át egyéb szociológiai tényezőkig. A megfigyelési rutinmechanizmus mind-
azonáltal nagyon is megjelenik a mindennapjainkban – ráadásul az idézet feltételezés-
szerű jellege helyett bizonyosságként – egyes jelen sajtóhírek tükrében legalábbis. Ilyen 
újság volt a Google részvénytársasághoz fűződő pilótanélküli robotrepülőgép általi 
árukézbesítés ellenséges ausztráliai fogadtatása is (Evans 2019), mely esetben egyből a 
kereskedelem, az IKT-behemótok, technológia és társadalom keresztmetszetéhez érünk. 
Ez az előzmény annál is inkább tanulságos, mivel általa felmerül, hogy egy, az ún. Big 
Data adatgyűjtési és -tárolási fenoménnel már eleve kapcsolatba hozott óriásvállalat 
ágazati határokat átlépve fejleszti szolgáltatási kínálatát. Márpedig ennek kiszolgáló ap-
parátusával a megfigyelési lehetőségek soha nem látott szintjét érte el.

A felhasználók kereskedelemi célok mentén történő pásztázására és az algoritmikusan 
szűrt, személyre szabott hirdetésekre is számos meghökkentő példát találni akár a 
mindennapokból is. Az anekdotákként számontartott, vagy szakirodalmi hitelességgel 
is dokumentált (Croteau–Hoynes 2014: 326–330; Schiller 2014; Harari 2018: 36; 
Iványi 2019a) esetek láttán egyes szerzők egyenesen egy ún. megfigyelési kapitalizmus 
[surveillance capitalism] tendenciáiról beszélnek (Zuboff 2014; Kampmar 2018; 
O’Connor 2019).

A fő kérdéskör immár nem arra irányul, hogy létezik-e e gyakorlat a mindennapokban. 
Hanem, hogy 1) az miként játszódik le: főleg kereskedelmi érdekeltségek mentén, 
vagy egyéb hatalmi tényezők, például államok részvételével is történik? További 
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kérdések a teljesség igénye nélkül, hogy 2) etikus-e mindez; illetve 3) egyéb adott 
esetben kedvező hatásaik kompenzálják-e előbbi befolyásokat?

A második és harmadik kérdéskört nem tiszte e sorok szerzőjének megítélni, e ta-
nulmány nem is célozza azok feltárását. Az elsővel összefüggésben a közelmúlt egyes, 
olyan nevekkel, mint az Assange- és Snowden- vagy Cambridge Analytica-botrányok 
– fémjelezhető világpolitikai visszhangot is kiváltó mozzanatai sejtetik, hogy olyan 
roppant politikai gazdaságtani és társadalmi mélységekről és horizontokról van szó, 
amelyek az üzleti szféra banalitásain messze túlmutatóan, számos szereplő részvételével 
terjednek ki.

Az, hogy a magánszektori szereplők adatgyűjtést folytathatnak, köztudomású. 
Jól ismert az algoritmikusok által keletkező, személyre szabott hirdetés jelensége 
önmagában is. Ezek az esetek éppúgy felvetnek társadalmi kockázatokat, mint amikor 
a visszaélések kezdeményezői, kedvezményezettjei állami szereplők. Ugyanakkor 
kétségtelenül ezek az utóbbi ügyek váltották ki a legnagyobb visszhangot világszerte.

E tanulmány egy általános elméleti keretezést követően rátér e téma közelmúltbeli és 
aktuális állami, illetve nagyhatalmi összefüggéseire, majd a kereskedelmi vonatkozású, 
az előbbiektől lényegesen elterjedtebb gyakorlatok áttekintésére vállalkozik. Eközben 
rámutat e két irány kombinációira és szinergiáira is, amit e kézirat előrehaladásával 
szeretnék tisztázni.

(Az infokommunikációs technológia3 inherens kétarcúsága) Érzékelve azok előretörését 
az elmúlt évtizedekben, egyesek (pl. Shirky 2011) üdvrivalgással fogadták világszerte 
és hazánkban is az új számítógépes hálózati technológiákat. Mások ugyan jóval óvato-
sabban, ám nem titkolták abbéli meggyőződésüket (pl. Szabó–Hámori 2006: 87), hogy e 
technológiák pozitív hatásai túlsúlyban vannak. Megint másoknál a digitális technológia 
és a hálózatok mintegy „végzetszerűségként”, az ennek megfelelő „piackonformitás” 
pedig normaerővel jelentkeztek (vö. Csepeli 2002: 175; György 1998: 196–7), talán a 
korabeli, hegemón neoliberális korszellemnek megfelelően is (Iványi 2017: 47).

Azóta bebizonyosodott, hogy az infokommunikációs technológia csakugyan lehető-
ségeket biztosít a társadalmi kölcsönhatások új alakzataihoz, új módszereket kínálva 
az idő és a tér korlátainak leküzdéséhez, és adott esetben azok befolyásolásához is. 
Csakhogy az is egyértelművé vált, hogy az internethasználat terjedésével nyilvánvaló 
aggályok merülnek fel mind (állam)biztonsági, mind adatvédelmi szempontból, mely 
utóbbiak egy új panoptikumot4 (Webster 2006: 222–4; Iványi 2014: 133; 2017: 47) 
körvonalaznak.

Ennek megfelelően a kilencvenes–kétezres években már számos figyelemfelhívás 
övezte a technológiák vélt vagy valós invazivitását (Castells 1996–8; Bayer 2005; 
Webster 2006 stb.) és e problémamegfogalmazások nem veszítettek indokoltságukból 
azóta sem.

Manuel Castells (2001: 164–81) spanyol szociológus dialektikus megközelítése 
egyszerre méltatta az internetet és általánosságban az információs technológiát a ben-
ne rejlő demokratikus potenciál miatt, és vetette fel a vonatkozó kihívásokat, ha nem is 
oly mértékben, mint egyes, bevezetőben nevesített szerzők később (pl. Zuboff 2014). 
Megállapítja e szellemben, hogy az állam ellenőrző hatalmának kiterjesztésére való 
törekvése megannyi betörési pontot jelent az állampolgárok szabad kommunikációjá-
nak felügyelete terén. Az állami megfigyelés azonban csak a felügyeleti érem egyik 
oldala, hiszen a magánszektori szereplők részéről is számos efféle megnyilvánulással 
találkozni a mindennapokban. Az internetes áruházak nyilvántartják a hozzájuk érkező 
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azonosító információkat, hogy a későbbiekben fel is használják azokat. A nagyválla-
latok rendszerint eleve ellenőrzik alkalmazottaik elektronikus levelezését és internet-
használatát. Eközben a két szféra kölcsönhatásait, illetve „taktikai szövetségét” jelzi, 
hogy a piackutatók adatbázisokat készítenek a szavazók politikai kötődéseiről, és e lis-
tát eladják a legtöbbet kínáló politikai erőknek (l. az azóta már megszűnt Cambridge 
Analytica cég nevével fémjelzett botrányt). (Bayer 2005: 43).

Jelen sorok szerzője Castells-hez hasonlóan szintén egy árnyaltabb nézőpontot 
képvisel. Miközben nem tekinti teljesen alaptalannak a megfigyelési kapitalizmusra 
és egyéb felügyeleti rendszerekre vonatkozó nézeteket bizonyos jelenkori fejlemé-
nyek árnyékában, érvényesnek tartja a magyar–lengyel származású Polanyi Levitt 
(2013: 256) azon megállapítását is, amely megragadja az infokommunikációs tech-
nológia kétarcúságát. Eszerint az „egyfelől betolakodó jellegével megfigyeléssel 
korlátozhatja szabadságunkat”, másfelől „ki is terjesztheti azt szociális hálózatok 
formájában”.

Ebben a megközelítésben a szociálpszichológus Csepeli György (2002: 175) azon 
értékelése, miszerint „a hálózatban forgalmazott információkhoz való hozzáférés […] 
iszonyatos politikai, kulturális és gazdasági erőforrások birtokába juttatja a felhasz-
nálókat”, noha kifejezetten nem domborítja ki e viszonyok árnyoldalát, valószínűsít-
hetően magába foglalja az ágencia kérdését és előrevetíti a változatos felhasználási 
mintázatok változatosságát is. Annak a szempontnak a részletezőbb körüljárása, hogy 
a kimenetel milyen mértékben múlik a felhasználói ténykedésen (Iványi 2015), ezúttal 
egyéb fókuszai miatt nem célja e tanulmánynak.

(Panoptikon és digitális média) E fenti és egyéb leírások érzékeltetik, hogy az aggá-
lyok nem új keletűek. Azonban a jelenlegi tendencia egyfelől soha nem látott mér-
tékkel zajlik, másfelől új gazdasági-hatalmi szereplők feltűnésével jár a horizonton, 
melyek tükrében megpillantani az infokommunikációs technológia fentebbiekben 
említett ambivalens spektrumának a kedvezőtlenebb térfelét is. Erre fókuszálunk a 
továbbiakban.

A szóban forgó új szereplők legfeljebb viszonylagosan, illetve mindenekelőtt a 
fentebb idézett szerzők okfejtései szempontjából újak. Közülük kettő emelkedik ki az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján.

A Google – amelyről már a bevezetésben is szó esett – globális horderejét és nem-
zetközi politikai gazdaságtani súlyát jelzi, hogy legkevesebb 78 irodát üzemeltet több 
mint 50 országban. Küldetési nyilatkozata ambiciózus napirendet sugall a kezdetektől, 
amennyiben a világ információinak a megszervezését és azok általános hozzáférhe-
tőségének és hasznosíthatóságának a biztosítását a missziójának tekinti. E céljaiban 
vertikálisan és horizontálisan szerteágazó profiljára támaszkodhat, amely messze túl-
nyúlik a kezdeti, internetes kereső tevékenységen. E tevékenységei közepette éppen-
séggel napjaink legnagyobb fogyasztójává a Google algoritmus vált (Harari 2018: 65).

Az immár a fényképek és rövid videók megosztásán alapuló Instagram közösségi 
hálózatot, illetve a Messenger és WhatsApp azonnali üzenetküldő szolgáltatásokat is 
nyújtó Facebook szintén globális hatalmi-gazdasági szereplő, ami egyre jelentősebb 
adatvédelmi és egyéb (pl. adóoptimalizálási) kritika tárgyává teszi.

Igaza lehet Dan Schillernek (2014: 136–7), aki szerint egy, a társadalmi hálózatokon, 
kereső szolgáltatásokon, hordozható készülékeken, érzékelő berendezéseken, adatköz-
pontokon nyugvó több milliárd dolláros ipar irányul az ún. big data marketingcélú gyűj-
tésére és kezelésére (vö. Iványi 2014; Derakhshan 2015). Egy vizsgálat, mely szerint 
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2009-ben 36/50 honlap tette lehetővé a látogatók adatainak harmadik fél általi nyomon 
követését, ilyenformán gyakorlatilag megvonva tőlük ezáltal a saját világhálós magán-
életük [privacy] feletti ellenőrzést, szintén betolakodó jellegű világhálós megfigyelésre 
enged következtetni. Márpedig ebben olyan IKT-óriások, mint a Facebook és a Google, 
amelyek folyamatos erőfeszítéseket tesznek a nyomon követési technológiák fej-
lesztésére, központi szerepet játszanak. Amint azt egy vizsgálat feltárta 2010-ben, 
a Facebook az azonosítási adatokat több tucatnyi külső hirdetési és nyomon köve-
tési szervezet számára továbbította, a Google pedig 2013-ban került lehallgatási 
botrányba, mely során felmerült a vád, hogy adatokat gyűjt az internethasználókról, 
akiknek személyre szabott, célzott hirdetéseket mutat (Schiller 2014: 130–137).

(Algoritmikus nyomon követés és hirdetések a tőkekoncentráció szolgálatában) Régóta 
ismertek a digitális média és a világháló piaci, illetve politikai gazdaságtani összefüg-
gései. Davis és Owen (1998: 258–259) arra a következtetésre jutott, hogy az új média, 
ellentétben bizonyos nézetekkel, nem valamiféle új, demokratizálódást segítő eszköz. 
Ugyanis a nyereségmotívum, amely az új média szerkezetét és működését meghatároz-
za (Croteau–Hoynes 2014: 319–26), olyan koncentrációkban öltve testet, mint a „több 
százmilliárd dollárt érő” Facebook és Google (Harari 2018: 178), bizonyos fokig komp-
romittálja azon képességét, hogy valódi és értelmes polgári kezdeményezéseket valósít-
son meg (vö. Schiller 2014; Jungclaussen 2017).

Az 1990-es években az internet kereskedelmi alapokra helyeződésének első hullámával 
egyrészt számos sikeres üzleti modellt kereső vállalat fordította erőforrásait „kapu” portálok 
– mint az MSN vagy a Yahoo! – létrehozására, amelyek segítenek elindulni a felhasználók-
nak a háló felfedezésére. Másrészt olyan keresőprogramok megalkotására törekedtek, mint a 
Google, amelyekkel megtalálják, amit az interneten lévő, már-már végtelen tartalom között 
keresnek. Sok esetben e két funkciót egyazon weboldal egyesíti. E portálok jó példát képez-
nek egyebek mellett arra, hogy az internetben rejlő technológiai képességek a hagyományos 
kereskedelmi célok felé tájolhatók. A portálok lényegében az online média világának a ka-
pui: osztályozzák a webhelyeket, kulcsszavakat keresnek az internetes oldalakon, és még 
rövid áttekintéseket is adnak számos webhelyről. Néhány ezek közül az internet leglátoga-
tottabb oldalai közé tartozik, és az idők folyamán egyszerű leltározó rendszerekből gyakorla-
tilag a kereskedelmi hirdetések kiemelt felületeivé alakultak át (Croteau–Hoynes 2014: 321).

A koncentrációk tendenciáinak, irányának és annak érzékeltetésére, hogy már az ezredfor-
duló előtt milyen elképesztő politikai gazdasági erők találkoztak a világhálón, idézem 
Barabási Albert László (2003: 119–20) hálózatkutatót: „Az 1999-es Super Bowl (ame-
rikai futballbajnokság döntője) alatt számos SenkiNemIsmeri.com társaság – mint az 
OurBeginning.com, WebEx.com és az Epidemic Marketing – hirdetésenként kétmillió 
dollárt fizetett azért, hogy a Denver és St. Louis közötti párbajt követően az amerikai-
ak millióihoz eljuttassa a nevét. Ugyanebben az évben egyedül az E*Trade 300 millió 
dollárt költött önmaga bemutatására. Az egyik legnépszerűbb internetes kereső, az 
Alta Vista hirdetési költségvetése közel 100 millió dollár volt, és az America Online 
– az online világ Góliátja – sem maradt el ettől nagyon a maga 75 millió dolláros rek-
lámköltségével. 1999-ben több mint 3,2 milliárdot költöttek a világhálón megjelenő 
reklámokra, ami körülbelül a fele az azonos időszak alatt a – közel két évtizedes múlt-
tal rendelkező – kábeltelevíziózásban hirdetésekre költött összegnek.”

Eme aprólékos, ám elgondolkodtató kitérő után evidens, hogy az új médiatechnoló-
giák, amelyeket gyakran forradalmi fejlesztéseknek neveznek, sem védettek a reklám 
intézményi befolyásától. Mivel a hirdetők innovatív módszereket keresnek a hozzáértő 
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fogyasztók online figyelmének felkeltésére és összpontosítására, új stratégiákat fejlesz-
tenek ki és új hirdetési formákat használnak (Croteau–Hoynes 2014: 210). Hasonlóképp 
helytállónak bizonyul azon értékelésük is, hogy a fogyasztásra irányuló alkalmazások, 
amelyek a magas jövedelmű (jogi) személyi felhasználókat célozzák, vonzóak a poten-
ciális hirdetők számára. Ennek figyelembe vétele mellett azt mondhatjuk, hogy a reklám 
médiaiparban betöltött szerepének elemzése azt sugallja, hogy az „információs sztráda” 
hirdetésekkel van kikövezve és tőkeérdekeltségek mentén kanyarog.

Következtetésem szerint e kérdés távolról sem csak politikai gazdaságtani 
természetű, noha a koncentrációk nyilvánvaló ténye ekképp is tájolhatná. A hálózat-
alapú szolgáltatások a személyes információgyűjtés és -szerzés tengelyeivé váltak, a 
kereskedelmi hírszerzés világhálós apparátusa, vagyis a felügyelet kultúrája ugyanekkor 
a mindennapok része is lett. A tőke és a mindenütt jelenlévő állam egyaránt legitimációs 
kérdéseket vet fel, eközben intézményi elszámoltathatóságuk és a transzparencia 
napjainkra állandósulni látszó társadalmi igényekké váltak (vö. Schiller 2014: 137–141). 
Mint majd látni fogjuk, nemcsak politikai gazdaságtani, hanem világ- és geopolitikai 
kontextusokról is szó van.

Az adatok harmadik fél számára történő közvetítése, majd az igényeik szerinti célzott 
hirdetésekből is táplálkozó tőkekoncentráció a világháló-alapú termékláncok, illetve az 
IKT-növekedés hajtóerejét adják. Fuchs–Trottier (2014) szerint a megosztott tartalmak 
fogyasztója világhálós tevékenysége nagy részében tulajdonképpen profitot termel a 
Google, az Instagramot birtokló Facebook, a MySpace-t birtokló News Corp., vagy a 
Flickr-tulajdonos YouTube stb. és egyéb IKT-vállalatok számára.

Ugyanis nem túlzás az áttekintett előzményekre figyelemmel azt mondani, hogy napjainkra 
állandósult a világhálós hirdetések személyre szabásának gyakorlata, köszönhetően a 
felhasználói tevékenységek számítógépekkel és adatbázisokkal történő megfigyelésének, 
adattárolásának és kiértékelésének. A gazdasági megfigyelés összességében egy olyan 
mechanizmus, ami a Web 2.0/3.0-s tőkefelhalmozás alapjául szolgál.

Dan Schiller (2014: 115) rámutatott, hogy a transznacionális vállalatok által birtokolt 
adatközpontok egyenlőtlenül oszlanak el a világrendszerben, mégpedig aránytalanul 
egyes centrumországok javára. Maga az Egyesült Államok messze a legnagyobb 
adattároló ország világviszonylatban. A Facebook adatközpontja Közép-Oregonban öt 
amerikaifutball-pálya méretű és bővül – írta az amerikai szerző 2014-ben megjelent 
könyvében. Mit szólt volna, ha tudja, hogy 2019-cel kezdődően már a tizenötödik 
ilyen létesítményét üzemelteti a vállalat, amerikai és európai helyszínek után immár 
Szingapúrban is (Peterson 2019), azon célkitűzése szellemében, hogy adatközpont-
kapacitásuk méretét növelje, miközben az infrastruktúrájuk „egyidejűleg még erősebbé 
és hatékonyabbá váljon”?

Vagy, mit szólhatott volna György Péter (1998: 164), aki magában „a globális 
shopping mallban,” illetve a transznacionalizálódó fogyasztás fizikális színtereiben is 
a „transzparens közösségi színterek mindenre kiterjedő, minél mélyebb és kiterjedtebb 
kontrollját” vélte felfedezni már a kilencvenes években is, ha e nyomon követéssel 
szembesül?

Egy további tanulság, hogy noha e fentieknek megfelelően egyenlőtlenül oszlanak 
meg az adatok (Schiller 2014), a kereskedelmi célú, globális színtéren megjelenő 
megfigyelési jelenségen ugyanakkor a fejlett és a fejlődő világ egyaránt, ráadásul 
kiegyensúlyozottan osztozik. Más szóval, ha az adott állam nem is feltétlenül igyekszik 
elgáncsolni, illetve szankcionálni az online aktivitást – hiszen a következmények, 
illetve szankcionálási minták már szerteágazó képet adnak (Iványi 2014) –, attól még 
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a kereskedelmi vagy egyéb célú tracking könnyűszerrel jelen lehet és van az államok 
politikai berendezkedésen átívelő teljes spektrumán.5

(Globális panoptikon: nagyhatalmi, illetve állami kapcsolódások) Az eddigiek már ön-
magukban is megelevenítenek egy olyan panoptikont – amelyben „szem előtt” vannak 
a felhasználók. Ha mindez nem is feltétlenül az orwelli Nagy Testvér mértékével zajlik, 
nyilvánvaló, hogy a kereskedelmi célú adatgyűjtés és -tárolás jelentős. A továbbiakban 
bemutatom e gyakorlatok világméretű kiterjedését, avagy a globális panoptikont, ami-
nek egyik ismérve a transznacionális IKT-vállalati együttműködés a politikai napirend-
jüket a nemzetközi porondon is érvényesíteni kész államokkal.

Paradox helyzetet eredményez, hogy az internet-cégek – retorikájukban a „szabadság 
bajnokai” – hozták létre és alkalmazták először a netes levelezők anonimitását feltörő 
technológiákat, behatolva a privát szférába. Ezáltal utat nyitottak a kormányzati megfi-
gyelésnek is, visszaélve a megszerzett személyes adatokkal. Castells (2001: 181) állítása 
szerint 5000 dollárért bárki nevét meg lehet tudni, és százával akadnak, akik hajlandók 
fizetni ilyen információkért. Mint ironikusan megállapítja: „a kormányok nem bíznak az 
állampolgárokban – ők tudják. És a polgárok bizalmatlanok a kormányuk iránt – ők meg 
eleget tudnak” (Bayer 2005: 43, vö. Derakhshan 2015; Harari 2018: 73–81).

Hangsúlyozom: a megfigyelés jól ismert jelenség világszerte, amely nemcsak 
a köztudat által változatos okból diktatúraként számontartott államok, hanem az 
úgynevezett liberális demokráciák esetében is előfordul. Hogy ez mennyire így van, 
alátámasztja az a tény, hogy a „demokratikus mintaországként” besorolt Egyesült 
Államok világelső az elektronikus megfigyelés jogi akadályait eltávolító erőfeszítések 
tekintetében, különösen az ezredforduló óta eltelt időszakban.

Sőt, tulajdonképpen a történelem máig legnagyobb globális visszhangot kiváltó 
internetes megfigyelési botrányai is az Egyesült Államokhoz kötődnek. A titkos 
amerikai diplomáciai üzeneteket is 2010-ben közzétevő ausztrál oknyomozó újságíró, 
Julian Assange (2012) felfedte, hogy az USA olyan internet-vállalatai, mint a Facebook 
és a Google „megfigyelő motorrá” [surveillance engine] alakították át a világhálót, hogy 
a felhasználók szokásait elemezve „kiszivattyúzzák” a kereskedelmileg hasznosítható 
adatokat.

Az ügy világpolitikai színtérre terelődött, amikor 2013 nyarán a Nemzetbiztonsági 
Ügynökség (NSA) egykori munkatársa, Edward Snowden jelentette be, hogy az 
Egyesült Államok rádióelektronikai, jelhírszerzéssel foglalkozó hírszerző szervezetének 
PRISM nevű programja hatalmas kiterjedésű adatgyűjtést tesz lehetővé. A program 
legalább kilenc nagy amerikai internetvállalattól (Microsoft, Yahoo!, Google, Facebook, 
Paltalk, YouTube, AOL, Skype és Apple) rendszeresen és tömegesen szerez és tárol 
a felhasználókra vonatkozó adatokat. Mindez 2007 óta történik a korábban említett 
törvénymódosítások adta jogi környezetben. A leleplező Snowden szerint mindez a 
köztudottnál jóval nagyobb, „veszélyes és törvénybe ütköző mértékben” folyt. Sőt, az 
amerikai kormányzatnak a gyanú szerint közvetlen hozzáférése volt (és talán van?) 
a Google, AOL, a Yahoo stb. nagyvállalatok által tárolt kommunikációs adatokhoz a 
PRISM internetfigyelő program révén.

Ennek megfelelően azon zsilipeket, amelyeken keresztül az elektronikus élet folyik, a 
nagy internetes közvetítők működtetik (vagy legalábbis működtették a közelmúltig) az 
Egyesült Államok Nemzeti Biztonsági Ügynökségével (NSA) összehangoltan. Snowden 
rámutatott arra, hogy az amerikai állam és a vállalati ügynökségek együttműködtek az 
emberi jogokkal történt szisztematikus és globális visszaélésekben. Ennek fényében 
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egyre inkább bizonyosnak tűnik, hogy egy rendkívül kiterjedt, területen kívüli on-
line rendszer nyert felvételt az amerikai katonai hírszerző komplexum hadrendjébe. 
A személyes adatok politikai gazdaságtana átlépett egy vízválasztót, amennyiben a 
világháló-alapú termékláncok alapvetően újradefiniálták, hogyan, hol és kinek a javára 
történik a felhasználói adatok gyűjtése, tárolása és megosztása.

Edward Snowden kiszivárogtató-leleplező adatgyűjtése egyenesen azt jelezte, hogy 
az úgynevezett Öt Szem Szövetség (Five Eyes Alliance) – amelynek tagjai angol-
szász országok: az USA, Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland – digitális 
hírszerző szervei immár nem csupán az online kommunikációt szeretnék ellenőrizni. 
Appelbaum és szerzőtársai (2015) egyenesen azt állították, hogy e szereplők internetes 
összecsapásokat terveznek, hogy megbéníthassák a számítógépes hálózatokat és az ál-
taluk vezérelt kritikus infrastruktúra-rendszereket (áram- és vízellátás, gyárak, repülő-
terek, pénzintézetek stb.) 

Visszaérve a fővonalra, e PRISM keretében megvalósuló, jól dokumentált, elvileg 
nemzetbiztonsági megfontolásokból történő együttműködés láttán tulajdonképpen 
összeesküvés-elméleti kontextusra sincs szükség annak belátásához, hogy az 
információk központosulása akár a nagyhatalmi érdekérvényesítés előretolt bástyájaként 
is felfogható. Annál is inkább, hogy 2013-ban az amerikai Nemzeti Hírszerzés igazgatója 
maga is megerősítette a fenti állításokban rejlő igazságot, nevezetesen, hogy éveken át 
folytak adatgyűjtések nemzetbiztonsági megfontolásokból nemcsak a Google, hanem a 
Facebook által is. Schiller (2014: 205) szintén megerősíti, hogy a Google, a Hotmail, 
a Yahoo és a Facebook oldalakról teljes e-mail-címjegyzékeket szerzett meg az NSA. 
Olyan számítógépes játékok, internet alapú virtuális világok és okostelefonra telepíthető 
alkalmazások, mint a World of Warcraft, a Second Life, valamint az Angry Birds (!)6 is 
az NSA megfigyelőállásaivá és „pásztázott felületekké váltak”.7

Az eseménysor világszerte tanulságul szolgált az állampolgárok és vezetések számára 
csakúgy, mint egy sor tudományterület kutatói számára. Az Université de Paris VIII 
geopolitika francia intézetének (IFG) professzora, Frédérick Douzet értékelése szerint 
„Edward Snowden nyilvánosságra hozott titkos dokumentumai az Egyesült Államok 
Nemzetbiztonsági Ügynökségének (NSA) teljes körű megfigyeléséről minden kétséget 
kizáróan mutatják, hogy a geopolitika hozzájárul a modern világ konfliktusainak 
megértéséhez”. Abban is igaza lehet a szerzőnek, hogy a történtek után „az USA 
stratégiai érdekei és céljai továbbra is változatlanok maradtak” (2016: 21). E megállapítás 
árnyalataira a továbbiakban térünk ki.

Aouragh – Chakravartty (2016: 564) a digitális infrastruktúrát egy olyan totalitás 
kontextusába helyezi, amely a globális áruforgalmat a maga intézményesített 
struktúráival övezi. Fontosabb a témánk szempontjából azon megállapításuk, hogy e 
rendszer és a kísérő szakpolitikák együttesen nemcsak a globális pénzügyi tranzakciók 
és kereskedelem eszközei, hanem kifejezetten a felügyeleté is, amennyiben az online 
technológiai infrastruktúrákhoz, mint fentebb szóba került, futballpályányi méretű 
metaadat-tárolók kapcsolódnak. Sőt, azokhoz a digitális műsorszórás adatfolyamai 
tartoznak, amelyek komplex, űrbeli műholdhálózatokhoz is csatlakoznak.

A Szilícium-völgy és a nemzetbiztonsági/felügyeleti állam hátborzongató szövetsé-
gének és a gyakorlatilag korlátlan megfigyelési hatalomnak egy további szemléletes 
példáját látták egyesek (Harris 2014) a világhálós korszak legbefolyásosabb vállalata, 
a Google, illetve az NSA intenzív együttműködésében egy kínai hackertámadással ösz-
szefüggésben. Azt követően, hogy elmondása szerint közel háromtucat amerikai nagy-
vállalattal egyetemben „egy célzott és igen kifinomult támadás érte infrastruktúrájukat 
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Kínából”, a Google válaszul váratlan és egyben addig talán példátlan lépésre szánta el magát. 
A behatolást annak szerverforrásáig visszavezető vizsgálódása során szerzett információit 
megosztotta nemcsak a többi megtámadott nagyvállalattal, hanem az Egyesült Államok 
bűnüldöző szerveivel és hírszerző ügynökségeivel is. A Google és az amerikai közin-
tézmények együttműködésének nagyhatalmi érdekérvényesítésre és erőviszonyokra 
gyakorolt hatásairól majd a történelem fog számot adni, miként mindennek a majdani, 
társadalmi életben lejátszódó közjogi és közéleti implikációiról is.

Annyi ugyanakkor bizonyos, hogy a nagyvállalatok megkörnyékezésének a gyakor-
latával az Obama-kormányzat jól dokumentáltan nem, és valószínűsíthetően a jelenlegi 
2017. január óta hivatalban lévő Trump-vezetés sem szakított.

Előbbi adminisztráció olyannyira nem, hogy Barack Obama korábbi elnök 2014. január 
végén közzétette az adatszolgáltatás új szabályait, amelyek egyenesen azt írták elő, hogy 
az olyan IKT-vállalatok, mint a Google, a Microsoft, a Yahoo és a Facebook legyenek 
„nyitottabbak”, amikor a vezetés felhasználói adatokat igényel tőlük (Dubcovsky 2014).

A Facebook által a kormányzati igényeknek megfelelően kiadott felhasználói adatok 
száma azóta is egyenletesen növekszik. A vállalat 2019. május 23-án bejelentette: kormány-
ügynökségek 2018. második félévében világszerte 110 634 esetben igényeltek információkat 
felhasználókról. Ez az adat enyhe, 7%-os növekedést jelez a megelőző félévre vonatkozó 
értékhez (103 815 eset) képest. Tendencia bontakozik ki annak fényében, hogy 2013 óta 
minden félévben egyenletesen emelkednek az értékek és ezen az időhorizonton azok 
több mint megnégyszereződtek. Nem nyilvános, hogy az igénylések mekkora hányada 
történt titkosszolgálati hírszerzés céljából. Mindenesetre a kért (és kiadott) információ, 
amely vonatkozhat a felhasználóra, annak IP-cím szerinti tartózkodási helyére, illetve 
tartalmazhatja az általa küldött vagy fogadott üzeneteket is, szélsőséges esetekben utat 
engedhet az állami szervezetek titkos (és tiltott?) eszközökkel folytatott műveleteinek 
is. Egyébként az Amerikai Egyesült Államok 26 014 esetben támasztott igényt a fel-
használókra és egyéb tudnivalókra vonatkozó adatokra, aminek a Facebook több mint 
83%-os arányban eleget is tett. A sorban India (27 410) – amely egyben a Facebook 
második legnagyobb piaca is a világon –, majd Brazília (10 838), Nagy-Britannia 
(9571), Németország (8598), Franciaország (6628), Olaszország (3853), Mexikó (3184), 
Törökország (2806), és Pakisztán (2360) követte. Az első tíz helyen szemmel láthatóan 
erősen felül vannak reprezentálva azon parlamentáris demokráciák, amelyekhez nemigen 
szokás az állampolgárokkal kapcsolatos, rendszerszintű információszerzés képzetét társítani 
(Facebook Transparency Report 2019).

A Twitterhez 2018. II. félévében hivatalosan 6904 megkeresés érkezett felhasználói 
fiókinformációk után érdeklődve, ami megegyezik a megelőző félévi jelentésbe fog-
lalt adattal, ugyanakkor több éves időtávlaton szemlélve a valaha volt legmagasabb 
(a Twitter 2012. I féléve óta teszi közzé a releváns jelentést) érték. A leggyakrab-
ban az Amerikai Egyesült Államok, Japán, Nagy-Britannia, India, Németország és 
Franciaország fordult a vállalathoz (Twitter Transparency Report 2019).

Schiller (2014) megjegyzi, hogy az USA és Európa adatvédelmi jogszabályai között 
jelentős különbségek vannak, az Egyesült Államokban – elképzelhető, hogy vállalati 
nyomásra, illetve ideológiai alapon – hagyományosan a kontinentálisnál rugalmasabb 
szabályozás van érvényben.

A Google arról számolt be, hogy 2018. II. félévére vonatkozóan minden idők leg-
magasabb mértékében, összesen 63 149 alkalommal kértek a világ kormányzatai ada-
tokat a felhasználókról, mely igénylések 67%-nak eleget tett az IKT-behemót (Google 
Transparency Report 2019).
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A hasonló megkeresések keserű piruláját bevonó átláthatósági cukormáz különben 
tízéves múltra tekint vissza. 2009-ben elsőként a Google fedte fel adatkiszolgáltatási 
mutatóit, amely gyakorlatot immár számos nagyvállalat követ: a Facebook, a Twitter, a 
Yahoo és a Microsoft is rendszeresen közzétesz hasonló jelentéseket.

E dokumentumok kitérnek a megosztott tartalmak különböző igények szerinti eltá-
volítására is. Dornfeld (2016: 46) megerősíti, hogy a kibertérrel kapcsolatos szabályo-
zás jelenlegi modelljében fontos szerep jut az iparban érdekelt nagy transznacionális 
cégeknek (pl. Google, Apple, Microsoft stb.), amelyek saját szabályaik szerint járnak 
el számos kérdésben, így például egyes – akár politikai – tartalmak eltávolításáról is 
saját belátásuk szerint döntenek.

Az adatok felfedésének egy szélsőséges, a kormányzati kéréseknek megfelelő adat-
kiadás rutinját horderőben messze felülmúló esete a fentebb már érintőlegesen szóba 
került Facebook–Cambridge Analytica adatbotrány. Ez minimum 87 millió Facebook-
felhasználó személyazonosításra alkalmas információinak a 2014-től történő összegyűj-
téséhez kapcsolódik, amit állítólag a későbbiekben Donald Trump 2016-os elnökválasz-
tási kampányában is közreműködő politikai kommunikációs tanácsadócég, a Cambridge 
Analytica folytatott (Kampmar 2018). Ezeket az eredményeket a vállalat a különböző, 
a választói akarat befolyásolásához kapcsolódó célokra használva fel. A Facebook köz-
ponti szerepe és részvétele mellett kevésbé köztudomású, hogy olyan „harmadik alkal-
mazások”, mint a Candy Crush, Uber, Spotify, Airbnb is – amelyek lehetővé teszik a 
Facebook-jelszóval történő belépést –, közvetetten szintén közreműködhetnek a szemé-
lyes adatokkal való visszaélések gyakorlatában – elviekben a felhasználó jóváhagyása 
mellett (Korosec 2018).

2017-ben a Trump-adminisztráció közzétette nemzetbiztonsági stratégiáját, amely 
megjegyzi: „ahogy az [internet] fejlődik, a kormányzatnak és a magánszektornak 
olyan rendszereket kell terveznie, amelyek a kezdetektől fogva magukban foglalják a 
megelőzést, a védelmet és a rugalmasságot, nem pedig utólagosan. Mindezt a szabad 
piacokat, a magánversenyt és a kormánynak a jogállamiság [rule of law] érvényesítésében 
játszott korlátozott, de fontos szerepét tiszteletben tartva kell megtennünk” (2017: 
13). Ebből kiolvashatók mind egy állampolgári szempontból kedvezőbb (hiszen a 
jogállamiságra kifejezetten utalás történik), mind egy kedvezőtlenebb fordulat jelei 
(hiszen új, hatékonyabb rendszerek tervezéséről és bevezetéséről is szó van).

Természetesen a világhálót nemcsak az Egyesült Államok tekinti kiemelt jelentőségű 
stratégiai térnek (vö. Brzezinski 2013). Ebben az összefüggésben elgondolkodtatóan 
mutat rá Slavoj Žižek (2016: 100) szlovén filozófus, hogy Edward Snowden éppenséggel 
„olyasmire derített fényt, amit nemcsak az Egyesült Államok tesz, hanem más hatalmak 
is – Kínától Oroszországig, Németországtól Izraelig –, technikai lehetőségeik szerint.

Hozzá kell tenni azt is, hogy Niall Ferguson amerikai történész – érdekes módon 
alig néhány évvel a Snowden-botrány után –, más hatalmakhoz társítja a szisztemati-
kus állampolgári adatgyűjtést, és ezzel összefüggésben az Alibaba vezetőjére, a „kínai 
Amazon” vezetőjére hivatkozik, akinek azt a nyilatkozatot tulajdonítja, hogy „a »Big 
Data« sokkal fontosabb a kínai politikai stabilitás szempontjából, mint bármi más”. 
Ferguson, jelezve, hogy a „túloldalon” is megjelenik az állami felügyelet vádja, mindezt 
úgy értékeli, hogy Kínában az állam korlátlan hozzáférést élvez a felhasználói adatok-
hoz. Abban pedig, hogy ezen túlmenően ez utóbbiak értékelésére szolgáló kapacitásokra 
is szert tett, a történész egyenesen a totalitarizmus új válfaját látja (Jungclaussen 2017). 
Nem kizárhatóan bizonyos elfogultsággal, ám más amerikai szerzők is (Mitchell–
Diamond 2018) felvetik a megfigyelés gyakorlatát azon máskülönben dinamikusan 
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növekvő, helyi közösségi hálózatok (Sina Weibo, Renren, Tencent, Douban, Wechat) 
kapcsán, amelyeket már évekkel ezelőtt is több mint félmilliárd ember használt online 
kommunikációra.

Mint fentebb elárultam, a világ számos országában, ideértve a demokratikus be-
rendezkedéseket csakúgy, mint a diktatórikus szociológiai szerkezeteket, soha nem 
látott megfigyelési rendszerek létesültek. Az izraeli történész, Yuval Noah Harari 
(2018: 64–5) beszámol arról, hogy hazája például vezető szerepet játszik a megfigyelési 
technológia területén, amennyiben Ciszjordániában a „totális megfigyelési rendszer egy 
működőképes prototípusát” hozta létre. Már napjainkban is, valahányszor a palesztinok 
telefonhívást kezdeményeznek, megosztanak valamit az online közösségi hálózatok leg-
nagyobbikán, vagy utaznak egyik városból a másikba, valószínűleg az izraeli mikrofo-
nok, kamerák, drónok vagy kémszoftverek általi megfigyelés alatt állnak. Algoritmusok 
elemzik ezeket az összegyűjtött adatokat, segítve az izraeli biztonsági erőket, hogy 
utóbbiak pontosan meghatározzák és semlegesítsék azt, amit potenciális fenyegetésnek 
tartanak. A szerző mindezt alátámasztandó, hivatkozik egy 2017. októberi incidensre, 
mely során egy palesztin a saját Facebook-oldalára küldött egy képet, amelynek ba-
nális feliratát a Facebook fordítási algoritmus tévesen fenyegető üzenetként fordította. 
Mindennek hatósági-bűnüldözési következményei lettek. Harari a történtekben annak 
előnézetét véli felfedezni, ami „emberek milliárdjaira vár ezen a bolygón”.

Az elnyomó rendszerek kétségtelenül képesek a technológia által az eltérő vélemény rész-
leges elfojtására, közvetlenül és közvetve is. A drasztikusabb módszerekről már esett szó, 
ám céljaikat akár azáltal is elérhetik a hatalmi szereplők, ha rábírják a Facebookot és más 
digitális médiavállalatokat arra, hogy eltüntessék az „online éterből” a számukra kedvezőtlen 
tartalmakat. Utóbbiak döntése, ha nem is kizárólagosan, ám túlnyomórészt azzal függ össze, 
hogy a hatalmi tényezőkkel erőik és érdekeik keresztezik-e egymást, és ha igen, miként.

Természetesen a közösségi média vállalatok és támogatóik a transznacionális tech-
nokrata elit részéről megvédhetik e döntéseket, mondván, nincs más választásuk, mint 
tiszteletben tartani a működésüket engedélyező, adott ország jogszabályi környezetét. 
Abban az esetben, ha például a Facebook, dacolva az orosz tisztviselők kérésével, meg-
tagadná mindezt, úgy a legnagyobb valószínűség szerint piacot vesztene. E vállalatok 
érdekei azt is diktálhatják, hogy jobb fenntartani a korlátozott jelenlétet, mint teljesen 
kiszorulni az adott műveleti színtérről.

Bármennyire is szeretnék a véleménynyilvánítás szabadságának hívei azt, hogy a 
Facebook és más internetvállalatok értékalapú síkra szálljanak, ezek a vállalatok felte-
hetőleg a magasztos ideákat csak addig képviselik, amíg az jövedelmező üzleti lehető-
ségeik feláldozását nem jelenti. Ezt a jelenséget, parafrazálva Cassidy (2015) egy meg-
állapítását, nevezhetjük „következetlen filantro-kapitalizmusnak” is.

(Befejezés) Minthogy a digitális média alkalmazásai nyilvánvalóan és mindinkább jelen 
vannak a mindennapokban az élet sajátos részeként, az emberben keletkezhet az az ér-
zés, hogy ezek az eszközök egy új nyilvánosság megtestesítői. Ebben van részigazság. 
Azonban a technológiákat működtető transznacionális vállalatok túl gyakran működnek 
együtt a társadalmi erőtér egyéb hatalmi tényezőivel ahhoz, hogy idealizáljuk e viszo-
nyokat, megfeledkezve kompromisszumaik reáliáiról.

Miközben az online hirdetésekben megmutatkozó tőkekoncentrációk önmagukban is 
elgondolkodtatóak, a személyre szabott algoritmikus tracking jelenség tényszerű tapasz-
talatai jelzik, hogy e politikai gazdaságtani tendenciáikon túl egyéb, például világ- és 
geopolitikai következményekről is szó van.
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A pár évtizede már-már közhelyszerűen vont Orwell-párhuzam eredetileg 
telescreen általi megfigyelésénél e szóban forgó gyakorlatok valójában sokkal kevésbé 
központosítottak és közvetlenek, talán nem is annyira invazívak vagy drasztikusak. 
Ám ettől még nagyon is jelen vannak, új, kritikus rétegekkel látva el a digitális 
nyilvánosságról és kommunikációs szabadságról alkotott felfogásainkat azon kérdések 
szövegösszefüggésében is, hogy ki, milyen célból és milyen időhorizonton gyűjt és 
tárolja – mégpedig a történelem során soha nem látott mértékben – a felhasználói 
adatokat.

E tanulmány elsősorban nem a megfigyelés társadalmi kockázatainak bemutatását 
tűzte ki célul, a politikai gazdasági mechanizmusok intézményi körvonalainak a 
felrajzolására szorítkozva mindennek legfeljebb implicit engedett teret. Zárásképp 
mindenesetre felidézzük Milan Kundera (2016: 42–43) Halhatatlanság című regényének 
sorait az alábbiak szerint: „Naponta ezer és ezer pillantás döf belénk, de ez nem elég: 
lesz még egy intézményesített tekintetünk, mely egy másodpercre se hagy el bennünket, 
hogy követhessen minket az utcán, az erdőben, az orvosnál, a műtőasztalon, az ágyban; 
életünk képe mindenestül archiválva lesz.”

Hussein Derakhshan (2015) iráni blogger és Yuval Noah Harari (2018)8 izraeli 
történész elgondolkodtató értékeléseinek tanulsága közös: a megfigyelés általános 
jelenség, melynek eredményeként a világ kiszámíthatóvá válik az olyan gazdasági-
hatalmi szereplők, mint a kormányzatok, a nagyvállalatok számára. Ha mindez igaz, 
úgy nem kizárt, hogy idővel az embert e szereplők jobban fogják ismerni, mint ő 
önnönmagát. Márpedig, az előrelátás képessége önmagában is hatalmat jelent.
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JEGYZETEK

1 Az eredeti angol szöveg: It was even conceivable 
that they watched everybody all the time. But at 
any rate they could plug in your wire whenever 
they wanted to.

2 Minthogy az orwelli Nagy Testvér toposzt 
tendenciózusan vonatkoztatják az infokommuni-
kációs megfigyelési jelenségre, egy szó erejéig 
összehasonlítanám a két szövegkörnyezetet. A 
műben e felügyelet, ha nem is kizárólagosan, ám 
elsődlegesen a párttagokra irányult, és a születés-
től a halálig, vagyis egy életen át tart: „a múltban 
egyetlen kormánynak sem állt módjában polgárait 
állandó felügyelet alatt tartani. A nyomtatás felta-
lálása azonban megkönnyítette a közvélemény be-
folyásolását, s a film és a rádió tovább fejlesztette ezt 
a folyamatot. A televízió felfedezésével, s azzal, hogy 
a technika haladása lehetővé tette, hogy ugyanazon a 
készüléken egyidejűleg adni és venni lehessen, vége 
lett a magánéletnek. Minden polgár, vagy legalábbis 
minden olyan polgár, aki elég fontos ahhoz, hogy 
érdemes legyen szemmel tartani, a napnak mind a 
huszonnégy órájában a rendőrség szeme előtt s a 
hivatalos propaganda hallótávolságán belül tartható” 
(1986: 164).

3 Elképzelhető, hogy a technológia megítélése a 
történelem folyamán mindig is ambivalens volt, 
ennyiben a vonatkozó ellentmondásos megítélés 
nem az infokommunikációs technológia sajátjai. 
Lebegyev (1964: 385) retteg a vonatoktól 
Dosztojevszkij A félkegyelmű c. regényében, 
azokat csillaghullásokból eredeztetve (!), ahogy 
Madách Imre Az ember tragédiájának (1862) XI. 
londoni színében egy italmérő helyen az egyik 
munkás megjegyzi, elsősorban egzisztenciális 
okokból, társának, hogy „a gépek, mondom, ördög 
művei…”. A haditechnika kártékony hatásainak 
szintén hatalmas irodalma van, elegendő Babits 
Elzájára gondolni.

4 A panoptikon fogalmat Webster (2006: 222–4) azon 
meglátása által ihletetten, aki a benthami panop-
tikum Foucault által eredetileg a hatalmi eloszlási 
és ellenőrzési mintázatokra értett metaforáját egész 
konkrétan az információs technológia korára vonat-
koztatja (vö. Iványi 2014).

5 Ne tévessze meg az olvasót, ha ez a kategorizációs 
kísérlet kissé ellentmondást nem tűrőnek hat. 
Az államok e besorolása során mindenesetre tény, 
hogy azok jelentős részére – talán összességére? –

  jellemző, hogy változatos okokból kifolyólag 
érdekeltek állampolgáraikkal kapcsolatos in-
formációk szerzésében és feldolgozásában, sőt, 
tevékenyen részt is vesznek mindebben. Jól lát-
ható, hogy az internetes megfigyelés tekinteté-
ben, amely valószínűsíthetően egyebek mellett 
az előbbi cél szolgálatában is állhat, tulajdon-
képpen nincs jelentős különbség az utóbbi évek 
politológiai irodalma (vö. Romsics 1999: 343) 
által logikusan megkülönböztetett parlamentá-
ris demokráciák és autoriter rendszerek között. 
Ezt leszámítva egyéb területeken természetesen 
már alapvető eltéréseket találunk (tömegmozgal-
mak elfojtására való irányultság, többé-kevésbé 
korlátozott érdekérvényesítési mechanizmusok, 
kisebb vagy nagyobb mértékben sérült polgári és 
politikai jogok stb.), ezért nagyon is van létjogo-
sultsága az általános használatban lévő, hegemón 
tipológiának.

6 Ki gondolta volna, hogy a finn szoftver-
cég, a Rovio által gyártott Angry Birds játék 
felhasználóinak adatait titokban az NSA saját 
céljaira használta fel? – teszi fel a kérdést Schiller 
(2014: 141).

7 E leleplezésnek világraszóló utórezgései voltak: 
Franciaország a „kulturális kivételesség” ürügyén 
protekcionizmusát kezdte előtérbe tolni például 
az Egyesült Államok és az EU közötti transzatlan-
ti kereskedelmi tárgyalások során. Brazília, amely 
hozzáfogott saját internetipara fejlesztéséhez és 
az amerikai központú internettől való függőségé-
nek a felszámolásához, és Németország, amely a 
TTIP egyezményhez adatvédelmi szigorításokat 
javasolt, közös ENSZ-határozatot szövegezett 
meg az internetes magánélethez [privacy] való 
jogról. Marshall (2018: 293) is ír a latin-amerikai 
ország és az Egyesült Államok összezördüléséről, 
aminek egy félreismerhetetlen jeleként Dilma 
Roussef brazil államfő lemondta washingtoni lá-
togatását, amikor tudomást szerzett az NSA utána 
való kémkedéséről. A brit külügyi szakértő ennek 
a konfliktusnak tudta be azt is, hogy a történtek-
re válaszul svéd vadászrepülőgépeket vásárolt 
Brazília.

 Oroszország és Ecuador tartós menedékjogot 
ajánlott Snowdennek, akit az Európai Parlament 
meghívott, hogy tanúvallomást tegyen az ameri-
kai megfigyelést övező nyomozási eljárás során. 

Zizek, Slavoj (2016) Zűr a Paradicsomban. A történelem végétől a kapitalizmus végéig. Budapest: Európa 
Könyvkiadó.

Zuboff, Shoshana (2014) A Digital Declaration. Frankfurter Allgemeine Zeitung, szeptember 15. https://
web.archive.org/web/20141221170008/https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/the-digital-debate/
shoshan-zuboff-on-big-data-as-surveillance-capitalism-13152525.html
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India, ahol különben központilag, állambiz-
tonsági megfontolásokból lebeszélték a kor-
mánytisztviselőket pl. a Google Gmail leve-
lező szolgáltatás használatáról, az amerikai 
többszereplős modellt hiteltelennek nyilvání-
totta, és világszerte bizalmi válságot okoztak a 
történtek olyan internetes testületekkel szem-
ben, mint az ICANN vagy az IANA (Schiller 
2014: 205–211).

 Mindez amekkora horderejű botránnyá terebélye-
sedett világszerte, annyira tisztázatlanok annak 
érdemi köz- és szakpolitikai következményei 
egyes vélemények szerint például uniós szin-
ten. „Az EU immár negyedik éve képtelen az 
NSA-botrányra hatékony választ adni” – írta 

Schiffer András (2018: 429) ügyvéd és politikus 
2017-ben, érzékeltetve e folyamatok nemzeti és 
nemzetek feletti relevanciáját.

8 Harari 21 Lessons for the 21st Century című 
könyvében több fejezetet áldoz az infokommu-
nikációs és biotechnológiai előretörések társa-
dalmi szövődményei bemutatásának. Ebben az 
összefüggésben kifejezetten nevesíti a Google, 
Amazon, Facebook IKT-behemótokat, amelyek 
egyfelől soha nem látott mértékű információs 
hatalomkoncentráció birtokosai, másfelől emlí-
tést tesz e cégek egyes alkalmazásairól, amelyek 
már napjainkban is kimondottan biotechnológiai 
adatkezelési potenciált és ambíciókat jeleznek 
(pl. Google Glass – 2018: 92).

Dr. Iványi Márton Pál a Budapesti Corvinus Egyetemen tudományos fokozatot (PhD) szerzett, a digitális média 
társadalmi, geopolitikai, nemzetközi politikai gazdaságtani és ideológiai jellemvonásait vizsgáló kommuniká-
ciókutató. Interdiszciplináris kutatásai mellett nyelvészeti, irodalomtörténeti és közéleti témákkal foglalkozik.


