12
















Pintér Róbert:




Compaq és Novell: egy hálózati reklám értelmezési kísérlete


































Készült 1997. január





Bevezetés


"Csak a fejlett kapitalizmusban jelenik meg az üzleti hirdetés, az, amit először Franciaországban neveztek 1820-ban reklámnak - bármennyire is magátólértetődőnek vált ez számunkra, mint a piaci gazdálkodás szembeötlő tartozéka, említésre méltó méreteket csak az ipari kapitalizmusnak a XIX. század második felében végbemenő koncentrációs folyamataival együtt ölt..." J. Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása, 276. old.

"A reklám, amely mára maga is iparrá vált, óriási fejlődésének magyarázására, egy második tényezőt kell bevonni, amely ugyancsak rokon a vallásos protestáns impulzusokkal: ez a prédikátorszellem..., ami azon a meggyőződésen alapul, hogy minden ember mivel az értelem isteni szikrájának birtokosa (...) csak meg kellene, hogy tanulja, hogy mi a jó, hogy máris elsajátítsa és a soha nem befejeződő tökéletesedésig, amely a lényegében található, kövesse azt." H. K. Ehmer: Megjegyzések a reklám metanyelvéhez - egy reklám analízise (in.: Művészetszociológia-Szöveggyűjtemény 2., szerk.: S. Nagy Katalin, 219. old.)

"A választott és jellemzően alkalmazott kifejezésmód, a kontextus, a nyilvánvalóvá tett és így széles társadalmi egyetértésen alapulónak tekintett előfeltevések társadalmi normákat, értékeket, viselkedési mintákat, kulturális koncepciókat sugallnak, közvetítenek... Ily módon a tömegkommunikációt közlemények feladására felhasználó csoportok alakítják az adott társadalom hiedelmeit." Derényi András: A reklám esete a magyar társadalommal (in.: Valóság, 1994/3, 68-69. old.)


	A XX. század végére - napjainkra -; a XXI. század kezdetére - mely új évezredet is jelent - hátrahagyjuk és egyben organikusan továbbéljük a múltunkat.
	A habermasi értelemben felfogott klasszikus polgári nyilvánosság A mai nyilvánosság előképe a polgári Európában jött létre a kapitalizmussal párhuzamosan. Ez a nyilvánosság az, amely a racionalitást helyezi a középpontjába és egyik legfőbb intézménye a vita, melynek célja a kormányzatot újfajta legitimációra kényszeríteni: nyilvános vitára saját döntéseinek igazolására. Az a nyilvánosság-felfogás, melyet Habermas képvisel lehetőségként kezeli a nyilvánosságot, mivel mindenki részt vehet benne, ha megfelelő műveltséggel és vagyonnal rendelkezik, tehát a feltételes mód helytálló, mert ezek a feltételek csak rendkívül keveseknek adattak meg. Viszont vagyont és műveltséget a liberális egyenlő esélyek alapján mindenki szerezhetett (megvolt rá a lehetősége). Ma - és a kapitalizmus hajnalán egyaránt - megkérdőjelezhető ez az esélyegyenlőség: álom vagy valóság?, mely napjainkra "szétesett" A nyilvánosság szétesése köszönhető annak a fejlődésnek, mely a nyilvánosságba való belépés feltételeként szabott vagyont és műveltséget alábbszállította. Ezzel azonban megváltozott a nyilvánosság tartalma, az addig racionális vita színpadias jelleget öltött és kiüresedett legitimációs ideológiává torzult. ismét átalakulóban van. Egyesek attól tartanak, hogy a szétesés szétesését éljük meg, a polgári nyilvánosság szétverését követi annak - egyelőre felfoghatatlan - átalakulása, többé-kevésbé akaratunktól függetlenül J. Baudrillard-ra gondolok, felfogását a későbbiekben bővebben ismertetem.. Ennek az átalakulásnak az egyik színtere az Internet A későbbiekben hálózat, Net és Internet fogalmait felváltva használom, mindhárom esetben ugyanarra fogok gondolni: a számítógépes hálózatokra általában., a globális információs hálózat, az új médium - médiumkonglomerátum? - mellyel szemben kicsit tanácstalanul állnak a kutatók, hiszen kétségtelen kihatással lesz az életünkre legfeljebb csak azt nem tudni milyen irányban hat. Mindeközben a kommunikációkutatók - talán paradigmatikus szűklátókörűségből - kevés bátortól eltekintve távolmaradnak az Internet kutatásától, tömegkommunikációként való értelmezésétől.
	 Az Internet életünkre gyakorolt hatása sokban függ attól a képtől, amelyet róla alkotunk saját magunk számára. Hiszen ez az a kép, amely a jövő Internet-es fejlesztéseit vezérli; az ebben a képben ható remények és félelmek egyvelege visszahat tárgyára és végérvényesen átalakítja azt. Tehát, aki ezt a képet formálhatja hatalommal bírhat a jövőnk felett, a jövő nyilvánosságszerkezete felett. Ha sikeresen hiteti el a céljának megfelelő képet, akkor az könnyen valósággá is válhat.
	Ennek a képnek a megformálásában egyrészt központi szerepet játszik a reklámipar, melyet ebben a felfogásban nyugodtan tekinthetünk tudatiparnak, kis túlzással valósággyárnak. Ha tehát meg akarjuk fogni az Internetről kialakuló képet, akkor reklámszociológiai elemzésre van szükségünk. Ez a kép persze jóval elrajzoltabb lesz, mint a valóság, cukormázzal bevont, gusztusosan becsomagolt világot fog lefesteni - legalábbis hipotézisünk szerint - eladhatósága érdekében. 
	A másik, talán kevésbé hatékonynak tűnő "képgyáros" hagyománnyal rendelkező tudatalakító az értelmiségi. A teljesség érdekében érdemes összevetni a reklámokból kiolvasható képet az értelmiség által adottal. Persze az a kép, amelyet az értelmiség ad, korántsem lesz olyan egységes, mint a reklámoké A reklámok által adott egységes képnek természetesen az azonos célban adhatjuk meg a magyarázatát, központi szervező elvük ugyanis az eladhatóság. Értelmiségnél ilyen egységes mozzanatról nem beszélhetünk, legfeljebb az értelmiségi hagyományokból fakadó elhivatottságról, csakhogy ez a posztmodern felbukkanásával már korántsem ragadható meg egyértelműen. Talán két irányzat körvonalazható (a szociológia berkeiben!), az egyik - szélsőségesen és érzékletesen megragadva - a posztmodern nihilizmus, a másik a pozitivista gőg, ha ezt a kettőt, mint egymást metsző tengelyeket képzeljük el, akkor egy koordinátarendszert kapunk, melyben a szociológusok pontokként helyezhetők el és koordinátáik ragadják meg szélsőségeiket (erről a felfogásról bővebben ld. Dessewffy Tibor cikkét a Replika 15-16. számában)., egyik végén a világvége hangulatot, kiüresedést hirdető felfogás található, míg a másikon az objektív, empirikus "valóságleírás", mely illeszkedik ennek az értelmiségi hagyományaiba. Hipotézisünk szerint így három képet kell, hogy kapjunk, a reklámoké pozitívabb, a világvége hangulatot árasztó értelmiségieké negatívabb képet fog festeni. Reményeink szerint a kutatásokon alapuló kép ezek között fog elhelyezkedni, leginkább megközelítve a valóságot.
	Sajátságos módon körbeérünk hát, ha kiindulunk a nyilvánosság átalakulásából - az Internet, mint tömegkommunikáció, a róla kialakuló ellentmondó képek, a reklámok és az értelmiségi értelmezések egymásutánjaiból visszajutunk a megváltozott nyilvánossághoz. Nem lehet tehát részt és egészt elválasztva megérteni, ha a reklámokban az Internetről adott képet akarjuk megragadni, egyúttal törekednünk kell az ezt körbeölelő valóság rekonstruálására is.



A reklámelemzés módszertana H. K. Ehmer: Megjegyzések a reklám metanyelvéhez - egy reklám analízise (in.: Művészetszociológia-Szöveggyűjtemény 2., szerk.: S. Nagy Katalin) konkrét elemzése alapján.


	"Azt, hogy a művészet összevethetővé vált a reklámmal - Walter Benjamin szerint -, ama bűvös légkör elvesztésének köszönheti, mely hajdanában körüllengte. Manapság pedig hiábavalónak kell tekintenünk minden olyan kísérletet, mely a művészet egykor volt aurájának visszanyerésére irányul, mivel a kísérletek mindegyike magával a reklámmal azonos - a több tucat áru közül egyet-egyet kiragadó reklámmal, melynek azon joga, hogy magát "művészetnek" nevezze, épp oly gyakran hallható, mint amilyen gyakran vitatják." H. K. Ehmer: Mondrian-tól a Persil-öblítőig a "tiszta" ideológiájának elemzése a művészetben és reklámban (in.: Művészetszociológia-Szöveggyűjtemény 2., szerk. S. Nagy Katalin, 222. old.) Ehmer Walter Benjamin ismert művére utal: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Ffm. 1963
	Témánk szempontjából kikerülhető az a kérdés, hogy művészet-e a reklám, csupáncsak arra a párhuzamra szeretném felhívni a figyelmet, mely egy műalkotás és egy reklám elemzése között húzódik. Nézhetünk úgy egy reklámra, mintha műalkotás lenne, képeit és szövegeit összevethetjük, hogy eljussunk a mélyére, hogy megfejthessük üzenetét. Sőt, ha igazán meg akarunk érteni egy reklámot nem is igazán tehetünk mást, mint hogy a különböző jelentésrétegeket lefejtjük róla.
	Így beszélhetünk "szó szerinti üzenetről" - első szint -, arról, amit látunk - ez teljességgel érzékszervi, mivel egyelőre nem figyelünk a kódolásra. Majd a második szinten verbális üzeneteket vizsgálunk, jel és jelölt viszonyát, amelyben az is szerepet kap, hogy a szöveget hogyan írták: szín, írásmód, szóképzés módja. Mivel újsághirdetést fogunk vizsgálni nem térünk ki a szóbeli verbális üzenetekre, amelyek a hangos reklámokat jellemzik Harmadik szinten a kódolt ikonikus (szimbolikus) üzenet megfejtésére teszünk próbát, azaz a képet elemezzük a benne megbúvó jelentéstartalmat keresve: értékeket, magatartásformákat, ideológiát stb. A különböző szinteket az elemzés során összevetjük, hogy lehetséges ellentmondásokra tapintsunk rá vagy, hogy egymást erősítő, módosító kapcsolatokat találjunk.
	Ez a három szint a következőképpen épül egymásra A táblázatot ld. H. K. Ehmer: Megjegyzések a reklám metanyelvéhez - egy reklám analízise (in.: Művészetszociológia-Szöveggyűjtemény 2., szerk.: S. Nagy Katalin, 213. old.):



1. jelentő
2. jelentett



Nyelv
3. jel


I. JELENTŐ (forma)
II. JELENTETT (fogalom)



Mítosz
III. JEL (jelentőség)


A reklám igazán a harmadik szinten érdekes, ahol a reklám ideológiája elkülöníthetővé és vizsgálhatóvá válik. Ennek alapját a reklám metanyelve adja, mely bizonyos képeket implikál és előfeltevésektől terhes. Amennyiben a reklámot felületesen észleljük - márpedig a mindennapokban legtöbbször ez történik - úgy az a kép melyet a reklám kiindulásként elfogad nem kérdőjeleződhet meg, ugyanis nem tudatosul. Ez a kép rejtve marad. A reklámkészítők célja ezen kép elfogadtatása, s ennek jelentőségére hívja fel a figyelmet a mottónk, hiszen ezzel a közösség (megcélzottak) világról alkotott fogalmi kereteit kreálják. A valóságról való gondolkodásunkban és cselekedeteinkben pedig sokszor meghatározóak lehetnek ezek a képek, a legtöbb beállítódás, attitűd ugyanis sztereotípia, nem mélyen rögzült a kognitív struktúrába, nem mélyen beágyazott és nem tudatos hitvallás, hanem átgondolatlan és felületes, ami mindamellett szükségszerű: nem volnánk képesek a világról gondolkodni és cselekedni, ha mindenről saját magunknak kellene véleményt alkotnunk. A sztereotípiák beágyazatlanságáról és a véleményváltozásról bővebben ld.: Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom című könyvében írottakat Tehát nem kell feltétlenül manipulatív szándékot feltételeznünk és negatív módon megközelítenünk a reklámokat.
	A reklám által használt ábrázolás - például egy fiatal alulöltözött nő - a szimbolikus üzenet hordozója. Ezzel kapcsolatosan felmerülnek a következők: hogyan tagolható a kép, hol áll a befogadó (nézőpont, pl. sörösüveg olyan szögben ahogy egyébként ivás előtt látjuk), mire szólít fel a kép, összhangban van-e ez a szöveggel, milyen értékekre Néhány fontosabb értékkör: el a hétköznapoktól értékek; értéktárgyiasult értékek; társasági-kapcsolati értékek; fiatalság, mint önmagában vett érték; a technika mítosza, technika, mint érték; multikulturalizmus, sokszínűség, mint érték; hagyomány-nemzeti értékek; minőség, mint érték; tudatos környezetvédelem, mint érték; vallási értékek. (ld. Reklámszociológia - ELTE szeminárium 1996/97 őszi félév, előadó: Heller Mária) helyezi a hangsúlyt, stb?
	A reklámelemzés programszerűen tehát a következőket tartalmazza: leírása annak, amit látunk; verbális szöveg elemzése; a reklám képének elemzése és a három szint viszonyának feltárása.

Egy hálózati reklám elemzése ld. mellékelve. A reklám a HVG. 1996 április 13-i számában az első (belső) borítón jelent meg. Eredetije természetesen színes. Mivel csak ezt a reklámot fogjuk elemezni, ezért a munka során csak korlátozottan beszélhetünk általánosságban. A mintavétel nem tekinthető reprezentatívnak, hanem teljesen önkényes. Éppen ezért az ebben a reklámban az Internetről sugalmazott kép nem tekinthető "a reklámokban" az Internetről kialakított képnek. Ennek ellenére fogunk következtetéseket levonni, azon megfontolás mentén, hogy a reklám célja az eladás, tehát a különböző reklámoknak - melyek ugyanazt a terméket reklámozzák - kényszerűen egyvalamiben közösnek kell lenniük: terméküket szükségletként kell feltüntetniük (más kérdés, hogy sokszor ezt a szükségletet-igényt is maga a reklám hozza létre). Ezért a reklámozott terméket "jónak" kell feltüntetniük (függetlenül attól, hogy az-e), az eltérések abban találhatók, hogy ezt milyen stratégiával kívánják elérni. Tehát, ha azt a közös minimumot megtaláljuk - miért van szükség a termékre -  akkor egyetlen reklámot is általánosíthatunk.


	"Egy megbízható hálózattal a meghódíthatatlan is elérhető."
	Ha az első szinten keressük ennek a Compaq-Novell reklámnak a jelentését, akkor egyszerűen le kell írnunk, hogy mit látunk A leírás azért rendkívül fontos, mert megteremti azt a közös alapot, amelyre az elemzés épül, másrészt egy tüzetes vizsgálódás - feltehetően egy jó képleírás ilyen - olyan dolgokat is felszínre hozhat, melyek egyébként rejtve maradnának. - ezen a szinten a szöveg is képpé válik. A reklám legtetején - felső keret - nagybetűkkel egy rövid szlogen olvasható. Egy nem túl vastag hasábban (akárcsak egy újság hasábja) jóval kisebb betűkkel balszélen - bal oldali keret - szöveget látunk, melyben kis fekete - betűnagyságú - hegymászók is vannak. Ennek alján - bal alsó sarok - két logo található, köztük egy sematikus rajz. A reklám jobb szélén egy nagyon apró betűs egysornyi szöveg található. A reklám kb. 90 %-át egy kép foglalja el, melynek bal oldalán egy szikla - rajta egy fiatal hegymászóval - látható. A kép közepén egy síkságon kanyargó folyó, felette tiszta (kicsit felhős) ég, jobb szélén pedig egy szikla - mozgólépcsővel, rajta ugyanolyan fiatallal akárcsak a bal oldali hegymászó. A bal oldali szikla meredek (meredekebb a derékszögnél, visszahajlik). A jobb oldali szintén meredek, de a derékszöget még alulról sem közelíti meg.
	A reklám második szintje a verbális. Három részre tagolódik a verbális közlés: a legrövidebb a szlogen, hosszabb magyarázó jellegű a bal oldali hasáb, és a legjelentéktelenebbnek tűnő az elrejtett - csak az újságot elfordítva elolvasható - védjegyszöveg. A szlogen a megbízhatót emeli ki, mint a hálózat fő jellemzőjét (nem a hálózat áll az előtérben, hanem a cég, amely a megbízhatóság kritériumával írható le). A hálózat eszköz, melynek használatával a meghódíthatatlan és könnyen elérhető eggyé válik - ellentmondást oldanak fel; a feszültség, melyet keltettek gyorsan kioltódik. A szlogenben gyengécske rím is található: megbízható/elérhető, melyek hasonló hangzásuknál fogva az összekapcsoltság képzetét keltik. Így válik eggyé a megbízható és az elérhető (mely a meghódíthatatlanhoz közvetetten kapcsolódik) a könnyennel. Így a szlogennek az a rejtett üzenete, hogy Velünk minden könnyedén elérhető, mert megbízhatóak vagyunk. A "velünket" a kisebb szövegrészben előforduló, "mi tudatában vagyunk, hogy a megbízhatóság milyen fontos" is megerősíti.
	A kisebb szöveg másodlagos, azoknak szól, akik érdeklődhetnek a reklám tárgya iránt, akit ez nem érdekel gyorsan továbblapoz és nem áll meg elolvasni egy hosszabb szöveget. Ez szűrőnek is tekinthető: vajon ki az, aki elolvassa a szöveget? Feltehetően az, aki tudja, hogy mi az a hálózat, s, aki tudja, hogy a megbízhatóság nagyon fontos egy hálózatnál (vagy ha eddig nem tudta most már ezt is tudja). Éppen ezért egy csavarral össze kell kapcsolni a cégeket és a megbízhatóságot, illetve ezt a kapcsolatot kell megerősíteni. Ez öt lépésből áll, amit a reklám készítői pontosan elkülönítenek a kis fekete hegymászó figurával, aki a harmadik szinttel való kapcsolatot teremti meg a reklámban. 
	Az első pont egy triviális tény, mellyel nem lehet vitatkozni, még azok is elfogadják, akik a hálózatot magát elutasítják (mellesleg éppen ezért utasítják el): a hálózat megváltoztatja az életet. A "napjainkat"-tal egyúttal a közösség látszatát is megteremtik: ön és mi egyek vagyunk, egy világban élünk. A második pont az információ azonnaliságára, a könnyebb problémamegoldásra, a lehetőségek megsokszorozódására, az erőforrások kibővülésére hívja fel a figyelmet, mely egyetlen dolognak köszönhető, éspedig a hálózatnak. Aki az első pontnál elfogadta, hogy a hálózat mindent megváltoztat, annak most röviden összefoglalják mi a változás lényege. Az azonnaliság, a könnyű problémamegoldás, a lehetőségek korlátlansága és az erőforrások mögött - ami a jelent írja le - ki nem mondottan ott húzódik ezek ellentétbeli párja - ami a múltat jellemezte -, mint az információ időhöz kötöttsége és elévülése (ami egyértelműen hátrányt jelent), a nehéz, sőt megoldhatatlan problémák (kommunikációhiányból, informálatlanságból adódó nehézségek), a korlátozott lehetőségek és a tudat, hogy az erőforrások végesek (valami mindig gátat szab a korlátlan fejlődésnek). És mindezek a problémák a hálózattal egycsapásra eltűnnek(!) - amit csak köszönni lehet, tehát a hálózat egy nagyon jó dolog. Itt már magát a hálózatot állítják a középpontba, mint szükségletet.
	A harmadik pontban megjelennek a cégek. Az olvasóban a megbízhatóságra megteremtett fogékonyságot - szlogen rejtett üzenete - itt használják fel és seprik be ezáltal a nyereségét. A Mi és az Ön dichotómiáját feloldandónak mutatják be, ennek középpontjában a megbízhatóság fogalma áll, mely nagyon fontos a hálózatban és egyúttal az eladni kívánó cégek egyik legfőbb jellemzője: ezt a hálózatfejlesztés terén elért eredményeikből, a munkával eltöltött idejükből tudjuk. Az üzleti partnerekként-ben eltűnik a Mi és az Ön különállása, a hangsúly a közösen-re helyeződik át (partnerekként) és a tíz év a megbízhatóságot jelenti: akik ilyen sokáig tudtak tevékenykedni a napról-napra változó informatikai piacon azok igencsak magas innovációs készségekkel rendelkezhetnek, jelenvalóságukkal megbízható társak, akik mindig mindenhol ott vannak. A cégek legitimációját - akárcsak ezt már más reklámokból megismertük - bármilyen furcsán hangzik is a számítástechnika világában - a hagyomány jelenti. Mert ebben a világban nem években, hanem napokban mérik az időt.
	A negyedik pont azokat a boldogokat jeleníti meg, akik rendelkeznek a megbízható hálózattal (könnyen elérik a meghódíthatatlant) a cégek révén - azaz az üzleti partnereket, akik erre a biztos alapra építkeznek (kimondatlan implikáció). Az "És Ön?" az értékduálban való választás lehetőségét adja meg, az erre vagy arra való állás lehetőségét, amely könnyen kényszerként is értelmezhető. A "kizáró vagy" (vagy ez, vagy az, de valamelyik biztosan) értelmében a megbízhatóság is - mely összekapcsolódik a cégekkel - választandóvá lesz. A kérdés lényegében a megbízható-bizonytalan lehetőségeknek feleltethető meg. A nemleges válasz az "Ön nem megbízható partnerrel dolgozik"-at sugalmazza, tehát a konkurencia lejáratására, állásainak a meggyengítésére törekszik. 
	Az ötödik pont a döntéshez ad információt, telefon-és telexszámot, ami név és hivatkozási alap nélkül éppen a megbízhatóság és személyesség látszata ellen hat.
	A szöveg alatti sematikus rajz - pontokat összekötő N betű - az egyéneket és kapcsolatukat egyszerűsíti le, az N betű feltehetően a network-re utalhat. Az hogy nincs mindegyik pont összekötve az elszigeteltség és magárahagyatottság látszatát is adja (kirekesztettség). A network, mint a kiválasztottság jelenik meg: kevesek különleges kapcsolata.
	A harmadik szöveg - amelyet csak az újságot elforgatva lehet elolvasni - a hitelesség és megbízhatóság látszatát erősíti meg, a bejegyzett kereskedelmi védjegynek feltehetőleg hinni lehet. Másrészt ez funkcionális jegyekkel is bír, hisz reklámot - információt a cégekről - extrém esetben más is készíthet nem csak a cégek, ezt azonban a védjegyként való bejegyzettség törvényi tiltása megelőzi. Harmadrészt, ha ezt külön is hangsúlyozzák az azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy hamisítják a  cégek termékeit és visszaélnek a nevükkel, márpedig leginkább annak a nevével lehet visszaélni, akinek jó a hírneve. Végeredményben azt sugallják tehát, hogy ezeknek a cégeknek jó a hírnevük.
	A reklám harmadik szintje a kép és az általa keltett hiedelmek, elfogadtatni kívánt fogalomrendszer, értékek, normák és viselkedésformák. A "jó reklám" ábrázolása megerősíti az első két szint üzenetét Kérdéses persze, hogy szabad-e egy elemzésben a "jó" fogalmával dolgozni, hiszen ez egy rendkívül értéktelített fogalom. Mi a jó? - kérdezhetnénk, s a válasz feltétlenül valamely értékek mentén strukturálódna. Ezen fenntartás ellenére kívánom használni a reklámra a "jó" fogalmát. Jó az a reklám - szempontunkból - amelyik eladhatóbbá teszi a terméket, ennek mértékét talán a hatásfokkal (eladás növekedésének arányával) lehetne mérhetővé tenni. Másrészt bonyolult jellemzések helyett talán közérthetőbb a "jó" fogalommal megközelíteni a problémát - mégha nem is kristálytiszta, hogy mit takar.
	A megerősítés - mely a kép célja - nem feltétlenül jelenti a verbális üzenet megismétlését, kelthet például disszonanciát is (egymásnak látszólag ellentmondó üzenetek a reklám eltérő szintjei között, melyek mégis megerősítik egymást) stb.  és parancsolóbb - a képiségből fakadóan, mert szimbólumokkal dolgozik -, mint azok együttvéve. A kép az, amelyet nem fordítunk le szavakra, hanem érzések, benyomások támadnak a nyomában. Mivel az érzéseket rendkívül nehéz lehet megfogalmazni, ezért védekezni is nehezebb ellenük, mint a szavakkal szemben, ahol racionális gondolatok könnyebben kerülhetnek kifejezésre. Vizsgálódásunk szempontjából mellékes, hogy TV-s reklámoknál a hangsúly, a mondattagolás... a nem verbális kommunikáció szintén kelthet érzéseket. Látott - leírt - szövegnél érzéseket legfeljebb a színek, a tagolás... tehát a szöveg képi elemei kelthetnek - persze ez sem elhanyagolandó hatás, de egy valódi kép hatásával szemben másodlagos.
	Az elemzett Compaq-Novell reklám képe - mint említettük - három fő részből áll: baloldali szikla; középső síkság folyóval,  éggel és felhőkkel; valamint jobboldali szikla. Már maga a kép elrendezése is sugalmaz bizonyos dolgokat. Egyrészt a bal-jobb elrendezés megfeleltethető a mi kultúránkban a múlt-jelen-jövő síkoknak. Olvasni balról-jobbra szoktunk, számegyeneseinken az értékek balról jobbra növekednek. A bal a visszanézés, a jobb pedig az előrenézés. A kép tehát háromfelé osztottságával a múlt-jelen-jövő tagoltságát adja. Másrészt a bal-jobb elrendezés az újságon belül is hangsúlyt kap. Mivel ez a reklám a belső borítón található, aki kinyitja az újságot rögtön szembetalálkozik vele. Viszont szociálpszichológiai tény az, hogy a jobb oldalt inkább figyeljük újságolvasásnál. Nem véletlen, tehát hogy a jobboldali reklámfelületek a drágábbak. Ha egy magazint kézbe veszünk - tételezzük fel, hogy nem a végéről kezdjük el olvasni! -, akkor, ha kinyitjuk az újságot azt a bal kezünkkel tesszük, miközben magunk elé nézünk, tehát a bal oldali lapot kihajtjuk a látóterünkből, és így csak a jobb oldali lap után látjuk meg - legtöbbször elfordítva a fejünket. Ha viszont sietünk és gyorsan "átpörgetjük" a lapot, akkor rendszerint ténylegesen csak a jobb oldali lapjait látjuk az újságnak, ott állva meg, ahol érdekesre bukkantunk. Csak itt nézzük meg a bal oldalt. A "jobb oldali hatás" ennél a reklámnál a kép jobb felére helyezi a hangsúlyt. A jobb oldali képrészlet közepén rögtön megragadja a tekintetünket a távolba meredő fiú (mellesleg nem tudhatjuk mit néz, feltehetően a meghódíthatatlanban gyönyörködik: beavatottság sugallása).
	Harmadrészt, feltehetjük azt a kérdést, hogy milyen szemszögből nézünk rá a képre. E szerint az alacsonyabban lévő fiúval egy szintről láthatjuk a képet (azonosítás a lejjebb, a múltban és a kevésbé előtérben lévő személlyel). A jobb oldali fiúra pedig felfelé nézünk (egyértelműen erre utalnak a mozgólépcsők: amelyiket egyetlen vonalnak látjuk az a szemmagasság).
	A kép középső fele - mely további két részre tagolódik: síkságra és felhőkre - a jelent ábrázolja. Az "Ön hálózata"-ként értelmezhető a kanyargó folyó, mely átszeli a síkságot. A kevés felhő talán azt a kevés gondot jelenti, mely árnyékot vet erre a "folyó-hálózatra". Mindenesetre ez a síkság lent található, jóval alattunk terül el. Ez persze több dolgot is jelenthet: például, hogy rálátásunk van a dolgokra, vagy, hogy a hálózat segítségével átláthatóak a dolgok (a szöveg is megerősíti ezt a tudatot). 
	A jobboldali fiúra nem vet árnyékot semmilyen felhő - sőt a Nap is az ő oldalán süt - és ő még több rálátással rendelkezik, sőt még felfelé is nézhet, ami nekünk nem lehetséges (feltehetően a mindent látás képességét a cégekre kell bíznunk).
	Kimondható tehát az a kézenfekvő leegyszerűsítés, hogy a bal oldali szikla jellemzi a múltat, ahol a lehetőségekért mindenkinek magának kellett megküzdenie. A középső jelenti azt a jelent, melyben a megbízhatóság, sziklaszilárdság még nincs meg, de a rálátás képessége már igen. A jobb oldali szikla pedig a lehetséges jövőt ábrázolhatja, ahol biztos alapon, partnerekként lehet közösen dolgozni. A biztos alap a mozgólépcső, amely suhan felfelé, amelyet egyúttal már megépítettek, kijárt út, nem fáradtságos egyéni küszködés.
	A bal oldali fiú minden bizonnyal "előmászó", azaz az a személy, aki a csapat élén megy hegymászáskor, rögzíti a kampókat: az ő feladata a legnehezebb, de egyben ő a legképzettebb is. Társaira a feszülő kötél utal, mellyel feltehetően össze vannak kapcsolva. Kis ellentmondást érezhetünk tehát itt: az igazi hegymászás gyönyöre a meghódíthatatlan legyőzése, általában egyszerre egyéni és csoportteljesítmény, ez pedig elvész a jobboldali képen. Feltehetően, aki így hódítja meg a csúcsokat nem érezhet személyes elégtételt kemény munkájáért, ugyanis mások izzadtak meg helyette, elvész tehát az öröm, legfeljebb a gyönyörködés maradhat meg.
	A három részre másképpen jellemző a mozgalmasság. A bal oldali kép lassú, megfeszített munkából fakadó mozgást jelez, a középső nyugodt hömpölygést, szinte egyhelyben állást, a jobboldali pedig egyenletes suhanást. Ez a harmadik mozgás a legkiszámíthatóbb, ebben jelenik meg tehát végérvényesen a megbízhatóság, mely a reklámozók fő mondanivalója a cégekről.

	A reklám egészén belül jól elkülöníthető a "hálózat"-ról előfeltételezett kép. Ez az ugyanis, amely a reklám kiindulási alapját, a közös "hangot" adja. Ez a második és a harmadik szinten fogalmazódik meg, azaz egyszerre verbálisan és képekben (érzésekben, értékekben és ideológiában). Verbális szinten az első állítás (szlogen), hogy nem minden hálózat "jó", csak a megbízható hálózatok. A második állítás, hogy a hálózat alapjaiban változtatja meg az életünket. A harmadik állítás szerint ez jó, mivel szemben a múlttal, a jelenben az információ azonnali, könnyebb a problémamegoldás, kibővülnek a lehetőségek és megnőnek az erőforrások. A negyedik állítás külön kiemeli - újra - a megbízhatóságot. Az ötödik és hatodik állítás a cégeket állítja a középpontba.
	A logo a hálózatot, mint kevesek kiválasztottságát és sokak kirekesztettségét mutatja be, nem mindenki férhet hozzá a hálózathoz. (N-jel)
	A kép szintjén elkülönül a múlt-jelen-jövő. A múltban, mikor nem volt még hálózat minden a legjobbak egyéni teljesítményén múlott, ez vitte előbbre a csoportot, legtöbbször a járatlan úton, de kecsegtetve a dicsőséggel és a kimagasló egyéni teljesítménnyel. A jelenben a hálózat az az eszköz, amely segítségével kisebb-nagyobb "gondfelhőktől" eltekintve a hálózat lassan és megállíthatatlanul hömpölyög a maga - már megszokott - útján. A jövőben a hálózat kiépültebbé válik, megbízhatóbbá, de egyúttal elvész a teljesítmény felett érzett jóleső öröm is: gyönyörködés váltja fel afelett, hogy a távoli, a nehezen meghódítható könnyen elérhetővé válik egyszerű eszközhasználattal. Eltűnnek a társak is, a hálózat aktuálisan egyetlen emberért működik, közös alap a munkához, ez a munka azonban már nem társas, hanem egyéni, a hálózat egyszerre eszköz és cél (egyedül utazás a mozgólépcsőn).



A hálózatok értelmiségi szemszögből


	"Az emberek azért ábrándoznak eredeti és zseniális gépekről, mert nem bíznak többé saját eredetiségükben, vagy mert szívesen lemondanak róla, hogy gépek közbeiktatásával birtokolják. Mert amit ezek a gépek nyújtanak, az a gondolkodás mutatványa, és a gépeket kezelő emberek sokkal inkább a gondolkodás mutatványának, mintsem a gondolkodásnak adják át magukat.
	Nem hiába nevezzük ezt a gondolkodást virtuálisnak: egy tökéletes, kimerítő tudás feltevéséhez kötődik, amely bizonytalan függőségben tartja. A gondolkodás aktusa ettől végtelenül különböző. A gondolkodás képességét fel sem lehet vetni többé, mint ahogy a szabadság kérdése is értelmetlen a jövendő generációk számára: úgy fogják átszelni az életet, mint valami légteret, ülésükhöz rögzítve. A Mesterséges Intelligencia Emberei is így szelik majd át mentális terüket, komputerükhez láncolva. A Virtuális Ember - számítógépe előtt, mozdulatlanul - a képernyőn át szeretkezik, és távkonferenciákon tart előadást. Testi, és kétségtelenül szellemi nyomorékká válik. Ezen az áron működőképes. Ahogy előre látható, hogy egy nap a szemüveg vagy a kontaktlencse szerves tartozéka lesz a fajnak, mely látását elvesztette, ugyanígy félő, hogy a mesterséges intelligencia és technika hordozói is a protézis szerepét fogják betölteni a fajnál, amelyből a gondolkodás kiveszett." Jean Baudrillard: Orgia után (in.: Liget 1994/1, 47. old.) Kiemelés tőlem (P.R.)
	Ha Baudrillard gondolatmenetét - szűken értelmezve: a nyilvánosság megváltozására összpontosítva - megpróbáljuk Habermas nyelvezetére lefordítani, akkor azt mondhatjuk, hogy valami után vagyunk, a világ szétesését éljük meg, tehát a klasszikus polgári nyilvánosság szétesésének szétesését is. Ez a folyamat akaratunktól független, mivel a múltban gyökerező eseménysorozatok hatásaiból áll össze és az Orgiában kereshető a kezdete: abban a pár évtizedes tobzódásban, melyet éppen most hagytunk el. Erre a korra jellemző volt mindennek a felszabadítása: "Az orgia a modernitás teljes berobbanásának pillanata, a felszabadulásé minden területen. A politika felszabadítása, a szexualitás felszabadítása, a termelő és romboló erők felszabadítása, a nő, a gyermek, a tudat alatti ösztönök felszabadítása, a művészet felszabadítása." uo. 44. old. Feltehető - és fel is tesszük a kézenfekvő kérdést -, hogy mi történik ezután, milyen a jelenünk? "A kioltott valóság helyébe a látvány lép, annyi minden más mellett a jelentésnek is vége van." Dessewffy Tibor: A kedélyes labirintus - Multikulturalizmus és posztkommunizmus (in.: Kritika 1996/12, 11. old.) Dessewffy fogalomrendszerében Baudrillard a "sivatag prófétája", a "beomlott kommunikációé". Két fontos jellemzővel írható le: antiliberális és anti ironikus. Tagadja a Másik létezését - az alany eltűnik a jelenben - másrészt nem kérdőjelezi meg a saját fogalomrendszerét, mellyel a valóságot leírja - ami mellesleg szerinte nem is létezik. Ugyanebben a kettős fogalompárban Habermas anti ironikus, liberális, mivel hisz az univerzális értékek létezésében: "Az "anti ironikus liberális"  abszolút tudományos igazságok megismerése felé tört, míg a morál és a kultúra területén mélységesen elkötelezett az univerzális értékek kutatása mellett..." (uo. 11. old.) Azért kell elhelyezni a tudományos térben ezt a két irányzatot, mivel ennek a kettőnek a hálózatokról alkotott felfogását vetjük össze a reklámból kiolvasottal, így ismernünk kell hátterüket. De ez esetben nem Habermas véleményét ismertetjük a hálózatról (forrásanyag hiányában), hanem a kommunikációkutatókét: feltételezzük ugyanis, hogy a liberális, anti ironikus hagyománynak leginkább ők feleltethetők meg. A jelentés vége és az emberi mivoltunktól való totális eltávolodás a jövőben, a gépek segítségével valósul meg: a gondolkodás megszűnik, eltűnnek az ember eddig alapvetőnek tűnő kérdései az életről és átadják helyüket a virtualitás kényelmes világának. Végeredményben negatív Utópiát rajzol Baudrillard: a hálózat teljesen megváltoztatja az életünket, de korántsem pozitív irányú ez a változás. A legfontosabb, ami jellemzi ezt az elgondolást, hogy a jövőbe tekint, jövő időben fogalmaz. 
	Egyrészt Baudrillard-on számonkérhető, hogy a választott idézetben a jelent és jövőt túláltalánosítva egybemossa. Egyszer a jelenről, másszor a távoljövő víziójáról ír. A túláltalánosítás alapja, az a hit, hogy ezekhez a hálózatokhoz mindenki egyenlő eséllyel csatlakozhat, ez a hallgatólagos feltételezés azonban nem áll. Másrészt saját fogalomrendszerén belül sem ellentmondásmentes ez a kép. Ki fog ugyanis távkonferenciákon előadni, és testileg szellemileg eltorzulni? Legfeljebb az értelmiségiek. Egyáltalán szükség lesz még távkonferenciákra, ha jelentés és gondolkodás eltűnik? Kik fognak kommunikálni egymással? Legfeljebb az értelmes gépek. 
	Baudrillard tehát saját helyzetét értelmezi általánosként, s húzza rá a nagyon is valóságos valóságra. Hálózatképe tehát teljesen negatív és egy nem elfogadható hipotézisre épül, továbbá a távoljövőt írja le - jóslásokba bocsátkozik, ez pedig súrolja a science-fiction határát. Egyvalamire ez a borzalmas kép is jó lehet: tudatosíthatja az esetleges veszélyeket, melyeknek a hálózatokat rendszeresen használók ki vannak téve. Hogy ez mennyire jelenvaló ld. Egy Internet narkós vallomásai (in.: Replika 13-14, 237-239). Ez azonban nagyon szűk csoportot jellemez - egyelőre.

	"Az Internet egy sokoldalú tömegkommunikáció, azaz a kommunikáció sok különböző konfigurációját tartalmazza...: (a) két ember közötti aszinkron kommunikáció, ilyen például az E-mail; (b) sok ember közötti aszinkron kommunikáció, mint például a Usenet, az elektronikus hirdetőtáblák és a Listserverek...(c) szinkron kommunikáció, amely lehet két ember közötti, és lehet olyan, ahol egy ember sok más személlyel áll kapcsolatban... (d) aszinkron kommunikáció, amely azt jelenti, hogy a fogadó megkeresi azt a helyet, ahol megkapja a szükséges információt..." Merrill Morris - Christine Ogan: Az Internet, mint tömegkommunikáció (in.: Replika, 23-24, 278. old.) 
	"... a Net-kommunikáció öt meghatározó tulajdonságára koncentráljunk: a multimédiára, a hipertextualitásra, a csomagkapcsolt átvitelre, az egyidejűségre és az interaktivitásra...(Hatás az érzékekre) Szöveg, hang, kép, animáció, video, virtuális valóság mozgáskódjai, sőt még a szag is megjelenik már a Neten...(Lineáris-e a kommunikáció?) A linearitás akadályai megszűntek. Hagyományosan ezek az akadályok a kommunikációt egy előre meghatározott sorrend és az író olvasó feletti uralmának Prokrusztész-ágyába kényszerítették...A World Wide Web hipertextuális...(A kommunikáció topológiája)... a Netet úgy tervezték, hogy az útirányokkal szemben közömbös legyen. Ehelyett tömegkapcsolt... (Az egyidejűség rugalmassága)...A hálózat kitágítja az egybefüggő egyidejűség határait... (Interaktivitás) ... a kommunikáció milyen mértékben hat vissza önmagára, mennyire táplálkozik a múltból és mennyire válaszol rá" John Newhagen és Sheizaf Rafaeli beszélgetése: Miért kell a kommunikációkutatóknak tanulmányozniuk az Internetet? (in.: Replika, 23-24, 285-286. old.)
	A hálózat tömegkommunikációként való értelmezése mögött egy tudományos igényességgel kidolgozott fogalomrendszer áll. Ez a megközelítés céljának a valóságfeltárást, annak leírását tartalmazza, tehát nem minősíti a hálózatot sem jónak, sem rossznak. Másrészt nem képszerű, hanem verbális, nem érzéseket közvetít a Netről, hanem definíciókat ad, megfoghatóvá és ezáltal vitathatóvá teszi a vizsgálandó jelenséget. Harmadrészt a kommunikáció-felfogás jelen idejű, a leírás a most-ra koncentrál. Nincs megvetendő múlt, vagy akár pozitív, negatív Utópia a jövőben. Persze ez a felfogás sem tagadja, hogy a Net alapvetően megváltoztatja az életet, mely a kommunikáció köré és általa szerveződik. Viszont egzaktul le is írja mely fogalmakkal ragadható meg ez a változás: az Internet, mint szórakoztatási és kommunikációs forma kihatása a közönségre; az ehhez való túlzott kötődés (addikció) kérdése; a hitelesség átalakulása; a közönség, mint korlátozottan üzenetközvetítő lehetőségekkel élő felhasználó, az Internet elérhetősége (használók köre) stb. Bővebben ld. Morris - Ogan: id. mű 279-281. old. Ezek szerint az Internet sok még megválaszolatlan kérdést vet fel, melyeket kutatni kell. A legfontosabb ugyanis, hogy tisztában legyünk azzal, hogy melyek a legfontosabb kérdések és, hogy milyen kihatással lehetünk az Internet jövőjére és egyúttal a sajátunkra.



A Net három megközelítésének összevetése


	"A reklám legyen a lehető leghihetőbb. Azaz a néző számára valóságosnak elfogadható környezetet mutasson be, igaz dolgokról igaz, legalábbis hihető módon szóljon. A reklám lényege ugyanis, hogy a megcélzott közönség tagjainál pozitív irányú attitűdváltozást érjen el a reklámozott termék, szolgáltatás, esemény vagy ideológia irányában." Derényi András: A reklám esete a magyar társadalommal (in.: Valóság, 1994/3, 72. old.)
	Ha egy reklámot elemezni akarunk két dimenzióban kell folynia az elemzésnek: egyrészt a reklámon belül vizsgálni kell a reklám mondanivalóját, másrészt a reklámon kívül (a reklám környezetében) vizsgálni kell a hitelességét, az általa sugalmazott kép helytállóságát. Ehhez lehetőleg a valóságot objektívan leíró, a reklámtól független hiteles képre van szükség. A reklámelemzés legvégső célja a belső és külső egymásnak való megfeleltetése. Igaz-e a reklám? Ennek a kérdésnek a megválaszolása azért különösen fontos, mert az általa nyújtott kép könnyen olyan hiedelemmé válhat, mely a valóság helyére telepszik, eltakarja azt és így csak az értő szem előtt lesz látható az igaz. 
	Ha a mi esetünkben végezzük el ezt az összevetést, akkor a három ábrázolt képet kell egymással összehasonlitanunk. Mindhárom képben - milyen is a Net - megtalálható az az előzetes feltevés, hogy az Internet vizsgálódásra érdemes jelenség. Üzlet, negatív vízió vagy új kommunikációs forma: egyvalami biztos, hogy megváltoztatja a világunkat. A három kép innentől azonban eltér egymástól. A legelső - a reklámbeli kép - kicsit ellentmondásos. Célja ugyanis egy pozitív kép vázolása, azonban ebben - talán akaratlanul is - megjelennek negatív elemek. A jobboldali fiú magánya a lehetséges jövőt vázolja, ahol elvész az erőfeszítés jelentősége. Pozitívum ugyan a Netet leíró szövegbeli fogalomrendszer (információ azonnalisága, kibővülő problémamegoldás...) de ez a kettő együttesen hat és így alakít ki egy a valósághoz közelálló képet. A reklámbeli kép erősen közelít a hitelesnek tekinthető kommunikációelméleti megközelítéshez. Elhanyagolja azonban tudatosan kiemelni a vitás kérdéseket, így lekerekítettebb képet ad a jelenségről, mint amilyen az valójában. 
	A három kép különbözősége az idő-dimenzió mentén ragadható meg leginkább. A kommunikációelméleti kép teljességgel jelen idejű - szélsőségesen fogalmazva nem foglalkozik béljóslásokkal. A reklámbeli kép már egy kicsit a jövőbe csúszik, leírása a közeljövőn alapul, emiatt sérül az objektivitás és a "milyen is valójában" helyére a "milyen lesz", "milyennek kellene lennie" egyvelege kerül. A "kellene" hatása miatt értéktelítetté válik az adott kép: a Net egy pozitív dolog. Ezt erősíti az összevetés, mely a neki tetszőt emeli ki a múlt-jelen-jövő reklámbeli tagolásában. A harmadik kép szintén a jövőbeli állapotokat tárja elénk, de annyira távoli jövőt, hogy a jelennel való összevetés értelmetlenné válik. Most, amikor az emberiség töredéke használja csak a Netet elképzelhetetlen egy olyan világ, ahol mindenki azonos módon bekapcsolódhat a világhálóba, és csak azon keresztül érintkezik embertársaival. Ennek vázolása Baudrillard számára sem sikerül: egy olyan világot vizionál, ahol mindenki kiüresedett értelmiségi és annak ellenére, hogy nem gondolkodik távkonferenciákon vesz részt. Ez a fantasztikus filmekbe illő jelenet oly távoli, hogy "ellenőrizhetetlenné" válik. Hallgatólagosan itt is jelen van a "milyennek kellene lennie" kérdése, abban a profetikus vízióban, hogy "milyen lesz", ez ugyanis csak úgy válik megközelíthetővé, ha a "milyennek nem kellene lennie" kérdés mentén strukturáljuk a képünket. Ez a kép olyan messze áll a jelen idejű, kommunikációelméleti, leíró megközelítéstől, hogy akár a szemünkre is vethetik azt, hogy nem lehet a két fogalomrendszert megfeleltetni egymásnak: két különböző nyelven beszélnek a két különböző felfogásban. Végeredményben elbeszélnek egymás mellett és csak azt hallják, amit saját maguk mondanak.
	Összességében a reklámban sugalmazott kép korrektnek, kisebb fenntartásokkal elfogadhatónak tűnik, értéktelítettségétől eltekintve - amely egy reklámnál nehezen lehetne elkerülhető, úgyhogy talán nem is jogos számonkérnünk rajta - nagy az átfedés a kommunikációelméleti leírással. Ha a három képet egy egyenesen szeretnénk elhelyezni Az Internet megítélése inkább pozitív vagy inkább negatív: ezeket tekinthetjük a pozitív, illetve a negatív végtelennek., akkor a Baudrillard nyújtotta "halálvárás" a negatív végtelenhez igen közel található (b), a másik - pozitív végtelenre - egy abszolút az előnyöket kiemelő - szintén hamis felfogás lehetne elképzelhető (erre azonban nem találtunk példát). A kommunikációelméleti kép (k) a zérusban "leng" és kicsit pozitív irányban, meglehetősen közel hozzá a reklámbeli (r) képet találjuk:


                    (b)                                           (k)          (r)                               (?)
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