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Dessewffy Tibor:

A jövő emlékei 
A hírvilág a digitális forradalom után

A Titus Andronicus Shakespeare-dráma légy jelenetében a főhős - miközben családját kiirtották és egy egész világ omlott össze körülötte - szálldosó rovart üldöz: egy léggyel viaskodik. Hasonlóképpen érezhetjük magunkat mi is, amikor a hírekből felépülő mediatizált világ, a szimbolikus univerzum kapcsán ma, az Internetről beszélünk. Hiszen aligha kétséges, hogy a huszadik századot a tudástermelés, a tömegkommunikáció és a társadalmi tudat alakítása szempontjából a televízió uralta. Igaz, a tévé csak a század utolsó négy évtizedben vált tömegessé. De hatására a jelentéstermelés és fenntartás folyamatában olyan változások következtek be, amelyek pontos leírásával - miközben egyetemi tanszékek sokasága szerveződött és katalóguscímszavak tucatjai születtek - még mindig adós a társadalomtudomány. (Thompson, 1995)
 	A huszadik századot tehát a televízió uralta. Ezért is jogos a kérdés: hogy kerül az Internet az asztalra? Mi indokolja, azt hogy a világhálóval foglalkozzunk ma, amikor a magyarországi hozzáférés – hogy a valódi használatot ne is említsük- még mindig nem lépte át a tízszázalékos határt?
A kérdés megválaszolására több irányba is elindulhatunk. Egy pragmatikus szociológiai megközelítés képviselői úgy érvelnének, hogy épp elég a külföldi példákat figyelembe venni. Az Egyesült Államokban már több mint a lakosság fele internetezik. A használók sokat idézett adatsora arra hívja fel a figyelmet, hogy soha semmilyen technológiai vívmány terjedésének sebessége még csak meg sem közelítette az Internet elterjedését. A rádió, tévé vagy a mobiltelefon használat terén egyfajta ’feltartozhatatlanul-követő’ magatartás jellemezte a hazai  fogyasztási szokásokat. Ezért nincs okunk azt hinni, hogy ez másként lesz világháló esetében, hosszabb vagy rövidebb idő után, de mi is eljutunk a digitális paradicsomba.
Egy másik, médiaszociológiai megközelítés a televízió megokosodásával érvelhet. Habár még a tévé által kiváltott kulturális és társadalmi változások megértésben is jelentős adósságaink vannak, maga a vizsgált készülék is hirtelen elkezdett átalakulni. Míg évtizedeken keresztül minden kis változás ellenére volt értelme tévé készülékről beszélni - lévén ugyanarra a funkciót betöltő tárgyra gondolhattunk - ma ez érezhetően és radikálisan átalakulóban van. A digitalizáció lehetővé tesz egy olyan konvergenciát, amelyben a különböző platformok között ide-oda passzolható adatbázisok, tartalmak közvetíthetők. A multimédia új távlatokat nyit meg előttünk hírek és információk termelésével és fogyasztásával kapcsolatban is.
Mindkét megközelítés termékeny, amennyiben fontos kérdéseket, aggályokat, és továbbgondolásra késztető dilemmákat vet fel. Az alábbiakban az én ambícióim sem nagyobbra törőbbek annál, minthogy hasonló, számomra megválaszolhatatlan kétségeket fogalmazzak meg, egy harmadik irányból közelítve.  
Ha van társadalomtudományi szólás-mondásoknak, velős bölcsességeknek egy Top 10 listája, akkor alighanem annak élmezőnyében találhatjuk Marshall McLuhan nevezetes, úton-útfélen idézgetett aforizmáját: “The medium is the message”.  A médium maga az üzenet.  Ahhoz képest, hogy micsoda pop-cult-szlogen lett ebből a McLuhan-i mondatból, eléggé meglepő, hogy milyen kevesen próbálták kiindulópontként használni egy adott médium megértésekor. Hiszen a “ A médium maga az üzenet” végül is azt jelenti, hogy egy adott információs technológia sajátosságai jelentik azt az öntőformát, amely meghatározza az e keretek között megfogalmazott tartalmakat. Az üzenetek megértéséhez előbb a médiumok sajátosságait kell feltárnunk.
Függetlenül az épp aktuális hozzáférési, használati adatoktól, világos hogy az Internet esetében a televíziónál sokkal erősebb (hatékonyabb, áthatóbb, nagyobb átalakulást okozó) médiumról van szó. Aligha vállalunk különösebb kockázatot akkor, ha azt állítjuk ennek a médiumnak az ’üzenete’, társadalmi kulturális hatása még a tévénél is robusztusabb lesz. Ez is indokolhatja, azt hogy az Internet társadalmi tudatra gyakorolt hatásaival foglalkozzunk, akkor, amikor itt és most a kérdéskör, némely nyers mutató alapján még elhanyagolhatónak tűnik.
Az Internettel kapcsolatban sokan megfogalmazták már, hogy a világháló több szempontból is a McLuhan-i vízió kiteljesedése. Ehelyütt azonban nem a McLuhan fogalmi keretének alkalmazását erőltetném. Inkább visszatérve voltaképpeni témánkhoz, azt igyekszem vázolni, hogy a hírvilág, a hírek általi létezés szempontjából milyen változásokat jelent az Internet. Ehhez azonban kiindulhatunk McLuhan egyik híres fogalompárjából: a ’hot’ és a ’cool’ média közötti különbségtételből. (McLuhan 1994)
McLuhannél a ’hot’ média negatívabb jelentést hordoz, mint a ’cool’. A típus megkülönböztetésének ugyanis az az alapja, hogy mennyire szabad a felhasználó, mekkora a befogadó közönség autonómiája az üzenet dekódolásakor.
Ebben a felosztásban a mozi hot médium, mert lenyűgözve a közönséget, izolálja a nézőket és egyetlen tartalmat, üzenetet visz át. Ehhez képest a televízió ’cool’ mivel lehetőséget ad a nézői részvételre, ki és átkapcsolásakor a valamint nagyobb szabadságot enged a nézői interakcióban is. (Hasonlóképpen: a telefon nagyon cool, míg a Gutenberg galaxis egységei, a nyomtatott könyvek hotnak minősülnek.)  
Azért volt érdemes felidéznünk ezt a kategória párt, mert könnyen belátható, hogy a hálózatra kapcsolt számítógép és az Internet - Baudrillard kedvenc hyper jelzőjét kölcsönözve – ’hypercool’ médium. Elég, ha csak a világháló leggyakrabban idézett jellegzetességeit utalunk.  
Az Internet decentralizál az adó és a vevő oldaláról egyaránt. Bárkinek –pontosabban, akinek hozzáférési lehetősége van – módjában áll a hálón tartalmakat elhelyezni, illetve ezeket a világ bármely pontjáról –már ahonnan a hozzáférés biztosított- bárki elérheti.
Mindeközben a hálózati elvet követő Internet az interaktivitás új dimenziót nyitja meg, egyebek mellett azzal, hogy valósággá teszi a nyolcvanas években még posztmodern álomnak tűnő tér-idő kompressziót, létrehozva Castells divatos kifejezéseivel az ’áramlások terét’ és az ’időtlen időt’. (Harvey 1990, Castells 1998)
Mindez persze aligha lepné meg McLuhant, aki a technológiai fejlődés egyik lényegi elemének tartotta, hogy a hot médiumokat fokozatosan felváltják a humanizált, cool médiumok. Talán nem érdektelen megjegyezni azt sem, hogy ennek a folyamatnak - a cool médiumok térnyerésének - McLuhan erőteljes decentralizáló és demokratizáló hatást tulajdonított.
Ez a gondolat azért is fontos a jelen okfejtés számára, mert a hiper-cool médium elterjedését éppenséggel rengeteg olyan aggodalom kísérte, amelyek a felügyelet és ellenőrzés megerősödésében, példátlan méretűre duzzadásában látták a digitális forradalom lényegét. (Bauman 1999) Ezzel szemben Andrew Shapiro nemrégiben megjelent Kontroll forradalom című munkájában épp ellenkezőleg érvel. (Shapiro 1999) Shapiro szerint az Internet hatása egyértelmű: a döntéseket, kompetenciákat az egyén szintjére ’hozza vissza’. Ennek a folyamatnak a kárvallottjai a köztes pozícióban levő ügynökök, brókerek, eladók és kapuőrök (’gate-keeperek’), akik szerepe az információhoz való szabad hozzáféréssel leértékelődik, feleslegessé válik.  Talán helyesebb lenne azt mondani: a közvetítők nem eltűnnek, hanem digitalizálódnak, hiszen éppen a határtalan mennyiségű információ miatt szükséges, hogy valakik segítsenek eligazodni a cyber univerzumban is, bár ez aligha vigasz azoknak, akik az eltűnő hagyományos foglalkozásokban dolgoztak. Az Internet által előidézett kontrol forradalom tehát az egyént, az individuumot hozza helyzetbe, és ehhez képest az állami beavatkozás és ellenőrzés lehetősége összességében szűkülni fog, még ha ezt nehezen is viselik azok, akik szeretnének az ellenkezőjében hinni. 
No mármost, mit jelent a hyper-cool médium elterjedése a személyiséget mediatizált hírvilághoz kapcsoló viszonyrendszer szempontjából?  
Egyrészt valószínűleg muzeális különlegességgé teszi a kommunikáció, tömegkultúra és manipuláció elméletek egy jelentős részét. Többé nem lesz különösebb értelme akár csak bizonygatni is a tudatipar, az álomgyár létét, részletesen elemezni a hamistudat gerjesztés technikáit. Az Internetes kontroll forradalom után az egyén számára még soha nem tapasztalt szabadság nyílik meg hogy maga képére – azaz saját érdeklődése és vágyai szerint- szerkessze meg kulturális fogyasztását. Ezen belül eldöntheti, hogy milyen hírekre és információkra kíváncsi. Emlékszem, amikor három éve olvastam Nicholas Negropontenak, az MIT Media Lab gurujának könyvét, a Digitális létezést, egyik legdivatosabb gondolata a ’Daily Me’ még fantazmagóriának tűnt. (Negroponte, 1995) A “Daily Me” magyarul, mondjuk, Napi Én, az az újság, amelyet az általam megadott szempontok alapján, az Interneten található anyagokból állít össze számomra egy softwer - mindennap, vagy éppen még gyakrabban, ha úgy kívánom. Amennyiben a káposztasavanyítás, a kiöregedett balett-táncosnők és a közel-keleti békefolyamat érdekel, akkor a saját “Napi Én”-emben ezekről kaphatok meg minden információt, ami az általam megadott nyelveken, bárhol a világon megjelent. Ez is a kontrol forradalom klasszikus példája, amíg korábban szerkesztők, ne adj isten, politikusok döntötték el, hogy mi a hír, és ezt hogyan tálalják, addig az Internet korában az én szempontjaim szelektálják, s határozzák meg a híreket. Azáltal pedig, hogy több közlés is egymás mellé kerül, lehetőségem van egybevetni, mondjuk a káposztasavanyításra vonatkozó konzervatív és liberális, amerikai és orosz álláspontokat. 
Ha Negroponte ötlete néhány éve még, szemfényvesztésnek tűnt is, mára a különböző személyre szabott, perszonalizált információs oldalak, a “my yahhoo” és az “origo sk.” korában megvalósíthatóságukat már nem kérdőjelezhetjük meg.
Sőt. Az új helyzet hatásait elemezve először azt kell kiemelnünk, hogy ez a szituáció kétségkívül felszabadító és emancipatórikus. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg azokról az aggályokról, amelyek ennek az örömteli folyamatnak az árnyoldalaiként jelentkeznek. Ezek közül alighanem a túlszűrés problémája a legjelentősebb. Az utóbbi időben a civil társadalommal foglakozó irodalom egy érdekes fordulatot vett. Néhány szerző a közös társadalmi tudatot, a szolidaritást és a nyilvános diskurzust a média felől közelíti meg. Az ún. médiaeseményeket, a közösségi rítusok jelenkori reinkarnációit tartják a civil társadalom tartópilléreinek. (Dayan and Katz, 1990) Ez a felvetés tulajdonképpen nem is olyan meglepő. Akár az általános időháztartásban a televíziózásra fordított időt, akár a tömegkulturális mítoszok mozgósító erejét nézzük, világos, hogy a tömegmédia által megfogalmazott és közvetített üzenetek a közös tudáskészlet jelentős területeit alkotják. Innen talán túlzás rögtön a civil társadalom éltető forrásaként asszociálni a médiára. Robert Putnam bestsellere, az Egyedül kuglizni is ezt a kritikát fogalmazza meg, amikor a hagyományos tömeg médiát, a televíziót teszi felelőssé a szociális, közösségi kapcsolatok meggyöngüléséért. (Putnam 2000)      
Ebben a vitában szerencsére nem kell állást foglalnunk. Ami számunkra itt fontosabb az, hogy az Internet világában a demokratizálódás és a pluralizálódás mellett megjelenik az információk túlszűrésének problémája. Ugyanis, nem lehet büntetlenül hosszabb ideig kizárólag a káposztasavanyítás, a kiöregedett balett-táncosnők és a közel-keleti békefolyamatról szóló híreket fogyasztani. Mert, bár ezáltal az adott témában különösen mély tudásra teszek majd szert, és valószínűleg megtalálhatom azokat is, aki szintén ezen témák felöl érdeklődnek szerte a világban, de szomszédjaimra, a velem egy utcában, városban és országban lakó emberekre már idegenként fogok tekinteni. Jelenleg bármit is gondolok felőlük, bárhogy is érzek irántuk, de még összekapcsolnak a jó öreg “push-media” által közvetített tartalmak. Azt még mindenki tudja ebben az országban, hogy kicsoda Vitray Tamás vagy Lagzi Lajcsi és a velem szóba állók is joggal gondolhatják, hogy ezt a tudásukat én is osztom. De ha majd csak azokról a hírekről értesülök, amelyek engem érdekelnek, mi történik a mindenki ’által osztott, mögöttes hátsó tudással’ amit a fenomenológusok okkal a hétköznapi tudat és a létezés alapjának tekintenek? Mivé porlik a kultúra társadalmi cement funkciója, amely egy adott közösség tagjai közötti természetes kapcsolatokat fogja át, s így biztosítja egyúttal a csoport önazonosságát?  
El kell ismernem, hogy ha a jelenből tekintünk a túlszűrésre, a probléma- különösen más, globális kockázatforrásokkal összehasonlítva- nem tűnik kezelhetetlennek. Ezért talán nem felesleges a kérdéskört egy történeti dimenzióba helyezni és felidézni, hogy milyen, nehezen túlértékelhető következményei voltak egy korábbi kommunikációs technológiai forradalomnak. A korai McLuhan hívja fel a figyelmet arra, hogy a nyomtatással megteremtett első mobil médium, a könyv teljesen átalakította a térszerkezetet, már nem az emberek járultak a tudás hegyeihez, hanem a tudás hegye mehetett el azokhoz, akik ezt igényelték. A nyomtatás révén megváltozott az időhöz fűződő viszonyunk is, lejárt a bárdok és dalnokok kora, akiknek memóriája a közösségi tudat letéteményese és hordozója volt, a közösségi emlékezet hordozói papíron tárgyiasultak és így nagyobb csoportok számára is elérhetőkké váltak. (McLuhan 1962) 	   
A tér-idő kompresszió eme ’első fordulója’ tektonikus átalakulásokat idézett elő az emberiség történelmében. Mint azt Benedict Anderson nevezetes könyvében, a Képzelt közösségek-ben kifejti a nyomtatás, a ’print-kapitalizmus’ volt az előfeltétele a nacionalizmus születésének, a mai értelemben vett nemzettudat kialakulásának. (Anderson 1983) A globális világháló szálaiból szőtt új kommunikációs forradalom épp ezeket a gutenbergi átalakulás nyomán létrejött intézményeket és ideológiákat kérdőjelezi meg.
Nem állítom, hogy a túlszűrés, a hírvilág szegmentálódása, milliónyi kis személyes hírprofilra szakadása szükségszerűen a nacionalizmus kialakulásához hasonló, csak éppen ellenkező irányú drámai és véres következményekkel fog járni. Azt, hogy az egymásnak feszülő rendezőelvek és struktúrák mozgásából, a konvergencia és a divergencia szédítő körtáncából milyen új rend, társadalmi-kommunikációs alakzat emelkedik ki még nem tudjuk. Vagy talán pontosabb és illőbb lenne azt mondani: nem tudom.
Azt azonban megkockáztatom, hogy a túlszűrés problémája tovább fogja növelni a közoktatás jelentőségét és azoknak a lehetséges fórumoknak a szerepét, ahol egy-egy közösség megfogalmazza a saját tudáskészletét. Horribile dictu: akár az Internet segítségével.
Egy másik jelentős, megválaszolandó kérdés az, hogy milyen lesz a személyes hír és érdeklődési profilok szórása. Vannak olyan kutatások, amelyek arra utalnak, hogy a digitális univerzum is koncentrálódik tízből nyolc kattintást azok a nagy szolgáltatók, kasszíroznak be, amelyeknek ma már többnyire tulajdonosi kötődéseik is vannak a hagyományos médiumokhoz és tartalomszolgáltatókhoz. 
Ma még nem tudjuk, hogy valójában milyen veszélyeket is hordoz a túlszűrés következtében előálló specializált hírfogyasztás. Azt azonban bizton állíthatjuk, hogy ez a jelenség is egyike azoknak a kérdéseknek, amelyeknek érdemes lenne még most, az Internet kultúra kialakulásakor elmélyült kutatásokat szentelni. 
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