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Babar czy Esz ter

TU DÁS FOR MÁK A HA GYO MÁ NYOS ÉS 
AZ INTER NETES MÉ DI Á BAN

A „medi um” szó ere de ti leg va la mi köz tes, köz ve tí tô dol got, kö ze get je lent. A kom mu ni ká ció el mé-
let haj na lán a „mé dia” az üze net „csa tor ná ja ként” sze re pelt, míg nem McLuhan fel rob ban tot ta az 
üzenetküldô-üzenet-c sator na-be fo gadó né gye sé nek vi szony lag egy sze rû, li ne á ris és egy ol da lú 
kom mu ni ká ci ót idé zô me ta fo rá ját a ma ga hal ha tat lan „the medi um is the mes sage” szlo gen jé vel.

En nek meg fe le lô en az inter net esz té ti kai-sze mi o ti kai sa já tos sá gai ke rül nek elô tér be: a kom-
mu ni ká ció el mé le ti szak em be rek az inter netes kom mu ni ká ci ót az új képiség, új írás be li ség fe lôl 
kö ze lí tik meg, a sa já tos új tech ni kai és in ter ak ti vi tá si le he tô sé gek re he lyez ve a hang súlyt (az írott 
és az au di o vi zu á lis mé dia öt vö zé se, a ke res he tô ség, a per szon al izálás le he tô sé ge, a ké pek je len-
tô sé ge). A tu dás for ma fo gal mát esze rint a mé di um sa já tos sá gai ala kít hat nák. Mi vel azon ban az 
itt elô adók e te rü le tet ná lam ala po sab ban és mé lyeb ben is me rik, az inter net ál tal le he tô vé tett 
új faj ta tu dás for mák el mé le ti elem zé se he lyett a kö vet ke zôk ben más szem pont ok ra sze ret ném 
he lyez ni a hang súlyt.

A mé dia szo ci o ló gi ai és köz gaz da sá gi meg kö ze lí té sei jó val las sab ban érik el az inter netet, ami-
nek oka rész ben az, hogy az inter netes kom mu ni ká ció for má ját a world wide web tech no ló gi á ja 
alap ve tô en meg ha tá roz za, míg a tar ta lom szol gál ta tás tí pu sai, ezek szo ci o ló gi ai és köz gaz da sá gi 
jel lem zôi ál lan dó an vál toz nak – az inter net mint ipar ág, mond hat ni, még nem ta lált ma gá ra.

A to váb bi ak ban alap ve tô en az írot t, az au di o vi zu á lis és az inter netes mé di á ban szer zett sze mé lyes 
– új ság írói és fel hasz ná lói – ta pasz ta la ta im alap ján sze ret nék né hány szem pon tot meg fo gal maz ni 
az inter netes tu dás for mák szo ci o ló gi ai és gaz da sá gi jel lem zô i nek vizs gá la tá hoz. A mé dia szó itt, 
ér te lem sze rû en, az in for má ci ók ös  sze gyûj té sé re, for má ba ön té sé re, köz lé sé re, il let ve ér té ke sí té-
sé re sza ko so dott ipar ága kat je len ti, te hát jó val szû keb ben ér ten dô, mint a kom mu ni ká ció el mé le ti 
vagy az esz té ti kai fo ga lom.

Mint is me re tes, a mé dia ipar ág tar tal mi irá nyult sá gát alap ve tô en meg ha tá roz za a meg cél zott 
és el ér he tô kö zön ség nagy sá ga és jel le ge, va la mint a fi  nan szí ro zás ter mé sze te. Az inter net e te kin-
tet ben nem csak Ma gyar or szá gon, de vi lág szer te meg le he tô sen il lé kony tár gya ta nul má nya ink nak: 
az alap ve tô en tôzs dei fi  nan szí ro zás ugyan is le he tô vé tet te olyan inter netes tar tal mak üz let sze rû 
szol gál ta tá sát, ame lyek csak pi ac épí tô kí sér let ként szol gál tak (és szol gál nak mind a mai na pig), 
tény le ges be vé telt nem ter mel nek. No ha a dot com ága zat egy év vel ez elôtt kez dô dô tôzs dei ös  sze-
om lá sa a fi  nan szí ro zás ra meg le he tô sen nagy ha tás sal volt, az az óta el telt idô még túl rö vid ah hoz, 
hogy a mé di á nak önál ló és gaz da sá gi lag hos  szú tá von profi  tá bilis for mái ala kul hat tak vol na ki. Az 
inter netes mé dia még min dig a re mény gaz da sá ga.

Eb bôl fa ka dó an az inter netes mé dia fej lô dé sé ben két fé le – vár ha tó an kon ver gá ló – irányt fi  gyel-
he tünk meg. Egy fe lôl mind szer ve zet teb ben mû köd nek azok az in for má ció cse rét szol gá ló há ló za-
tok, ame lyek sa ját sá go san csak az inter netes mé di á ra jel lem zô ek, en nek tech ni kai le he tô sé ge i hez 
kö tôd nek, más fe lôl vi szont egy re meg ha tá ro zób bak a pro fi  hír ter me lés te rü le tén a nem inter netes, 
az inter netet pi ac épí té si cél lal hasz ná ló tar ta lom szol gál ta tó mé dia cé gek.

A nagy vál la la ti fú zi ók so rán az utób bi né hány év ben ki ala ku ló CNN-AOL-TimeWarner komp le xum 
jól szem lél te ti e kon ver gen ci át: az AOL nem csak nagy inter net szol gál tató, ha nem a chat- jel legû, 
köz vet len inter netes kom mu ni ká ció egyik él har co sa is, a CNN pe dig az új faj ta, 24 órás, kvá zi-szó-
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ra koz ta tó hírtelevíz iózás fel ta lá ló ja, amely mö gé a ha gyo má nyos mé dia ré geb bi kép vi se lôi, a Ti me 
ma ga zin és a Warn er Broth ers fi lm stú dió és -for gal mazó so ra koz tak fel.

Az AOL és a CNN a ma guk mód ján tel je sen új faj ta tar tal ma kat és tu dás for má kat kép vi sel nek, 
ami jól mu tat ja, hogy az új sze rû ség ös  sze tet tebb do log, mint az egyik – tech ni kai ér te lem ben vett 

– kom mu ni ká ci ós csa tor ná ról a má sik ra va ló vál tás. A CNN a glo bá lis hír pi ac ki ala ku lá sát sej tet te 
meg, ak náz ta ki, majd épí tet te to vább a ma ga te vé keny sé gé vel, míg az AOL lé nye gé ben az inter net 
spon tán, fel használó cen trikus le he tô sé ge it rend sze rez te. A CNN új tar tal ma i nak alap sa já tos sá ga, 
hogy nincs rög zí tett mû sor szer ke ze te, alap ve tô en hír ak tu a li tá so kat for mál foly ta tá sos re gén  nyé a 
kép er nyôn, az ál lan dó an fris sü lô, köz vet len tá jé koz ta tás él mé nyét ígér ve. Ez a faj ta fo lya ma tos, nem 
prog ra mo zott je len lét tu laj don kép pen ha son lít az inter netes hír mé dia vagy tar ta lom szol gál ta tás 
leg fon to sabb nó vu ma i hoz. A hír cso ma go lá sa a kö vet ke zôk bôl áll: gyors re a gá lás, fo lya ma to san 
bô vü lô hát tér-in for má ció, köz vet len szem ta núk (tu dó sí tók) hír adá sai. A hí rek és hát tér-in for má ci ók 
eb ben a mé di um ban nyil ván va ló an el tér nek az úgy szin tén te le ví zi ós hír adó mû so rok tól, ame lyek 
több szö rös köz ve tí tés sel dol goz nak: stú di ó ban, be mon dó tól, szer kesz tett és esz té ti ka i lag pro ces-
 szált for má ban, szo kott idô sáv ban és min dig azo nos idô tar tam ban, kor lá to zott men  nyi sé gû, de 
több fé le ti pi kus tárgy ra vo nat ko zó in for má ci ót ka punk.

Az elôb bi az ak tu a li tás éb ren tar tás ára, a fel hasz ná ló (né zô, kö zön ség) mi nél na gyobb fo kú be vo-
ná sá ra tö rek szik, és így rá szo rul, hogy az ép pen ki ak ná zan dó ak tu a li tá so kat dra ma ti zál ja, míg az 
utób bi olyan fél-kon zerv jel le gû tu dás, amely a né zô szá má ra sok kal na gyobb fo kú ter vez he tô sé get, 
ön prog ra mo zást tesz le he tô vé.

Pa ra dox mó don te hát azt ta lál juk, hogy a ha gyo má nyos mé di a for mák kal szem ben az az 
új faj ta fo lya ma tos hír szol gál ta tás, ame lyet pél dá ul a CNN te le ví zió (és ter mé sze te sen hon lap) 
kép vi sel, nem nö ve li, ha nem csök ken ti a be fo ga dó cse lek vé si és ér tel me zé si te rét. A cse lek vé si 
te rét an  nyi ban csök ken ti, amen  nyi ben a né zô nem szá mít hat rá, hogy elô re pro ces  szált for má-
ban, digestkén t, is mert idô sá vok ban hoz zá fér het a lé nye ges na pi vagy he ti in for má ci ók hoz: hogy 
egy sze rû le gyek, vagy „rá ra gad” a te le ví zi ó ra, míg úgy nem ér zi, hogy min den rôl ér te sült (ez a 
min den azon ban csak a ki emelt ak tu a li tás ra, és azon be lül is csak az ad dig fel dol go zott na pi in-
for má ci ók ra vo nat koz hat), vagy be le tö rô dik, hogy a hír te le ví zi ó ban az él mény sze rû tá jé koz ta tást 
és elem zést ke res se, míg az ös  sze fog la lá sért, az is mert re cep tet kö ve tô és ezért kön  nyeb ben 
ér tel mez he tô kon zer ve kért a ha gyo má nyo sabb tar tal ma kat hasz ná ló szol gál ta tók hoz, hír adók-
hoz vagy na pi lap ok hoz for dul.

Az inter netes tar ta lom szol gál ta tás, mint fen tebb utal tam rá, sok te kin tet ben – a gyors re a gá lás, 
egész na pos fo lya ma tos hoz zá fér he tô ség – szem pont já ból ha son lít a hír te le ví zi ó ra, de jól ki is egé-
szí ti azt, ép pen ezért igen elô nyös konst ruk ció pél dá ul a CNN.com és a CNN hír te le ví zió ket tô se. 
A CNN.com ugyan is az ál lan dó fris sü lés mel lett egyi de jû leg fel tud ja kí nál ni az „ar chív” anya got is, 
va gyis ös  sze fog ja és a fel hasz ná ló szá má ra jó val ke zel he tôb bé te szi a meg ter melt in for má ci ót, hírt 
és hát tér anya got, és nem foszt ja meg az „azon na li és tel jes” tá jé ko zó dás ígé re té tôl. Ugyan ak kor a 

„drá ma”, a tu dó sí tói „köz vet len ség”, az „iz ga lom” to vább ra is te le ví zi ós mû faj ma rad, a vi deó-kon-
zer vek a web site-on eb bôl leg jobb eset ben is csak íze lí tôt ad hat nak. A ha gyo má nyos, ál ta lá ban 
té má ra, mû faj ra és kö zön ség re sza kosodó mé di á hoz ké pest a CNN két for má ja azt is le he tô vé te szi, 
hogy az ál ta lá nos vonz erôt meg pró bál ják a sza ko so dás (pl. üz le ti vagy sport hí rek) elô nye i vel pá-
ro sí ta ni. Ugyan ak kor, mi vel a CNN.com még is derivatív a CNN hír te le ví zi ó hoz ké pest, a vál lal ko zás 
egé szé nek si ke re erô sen kö tô dik a ren del ke zés re ál ló ak tu a li tás ter mé sze té hez: nyil ván va ló, hogy a 
szep tem ber 11-i tá ma dás és az azt kö ve tô ese mé nyek az ide á lis ak tu a li tást kí nál ják egy hír te le ví zió 
szá má ra, míg a ha gyo má nyos hír szol gál ta tó mé dia ará nyo san job ban pro fi  tál a dol gos hét köz nap ok 
hí re i bôl és kö zön sé gé bôl – bár ilyen jel le gû ese mé nyek bôl min den mé dia pro fi  tál –, mert ezek hez 
job ban il lik a ter vez he tô, emészt he tô kon zerv.
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Az AOL mind eh hez „csak ” az in ter ak ti vi tást és a sze mé lyes kom mu ni ká ci ót te szi hoz zá, pon to-
sab ban, nem is eh hez te szi hoz zá: lé nye gé ben ra gasz ko dik a csa tor nák, kis hí rek és cha t roomok 
vi lá gá hoz. Ez utób bi ak olyan ôsin ter netes (te hát há rom-négy éves) mû faj ok, ame lyek lé nye gé ben 
az inter net sa ját sá ga i ból fej lôd tek ki, és nem an  nyi ra a hír szol gál ta tás-hír fo gyasz tás gaz da sá gi és 
szo ci o ló gi ai di men zi ó i hoz van kö zük, mint in kább a tár sas vi lág in for má lis szer ve zô dé sé hez (és csak 
ezen be lül a hír áram lás hoz): a tele fonos-írá sos-szó be li kom mu ni ká ci ó hoz, a sze mé lyes kap cso lat-
tar tás for má i hoz és igé nye i hez. A chat (és en nek mû vel tebb for má ja, a fó rum) az ismerkedôestek, 
mo zi-elô csar nok ok, há zi bu lik, kocs mai tár sal gá sok, szó be szé dek, rém hí rek, vic cek és bel sô infók 
vi lá gá hoz ad hoz zá egy sa já tos tech ni kai di men zi ót, amely ben az ano ni mi tás, a lát ha tat lan ság (s 
en  nyi ben egy vagy több vir tu á lis iden ti tás le he tô sé ge) és a kor lát lan hoz zá fér he tô ség tár sul a sze-
mé lyes, in tim sze mély kö zi kom mu ni ká ció sa já tos tár gya i hoz és sze re pe i hez.

Mint lát ha tó, ed dig azt igye kez tem hang sú lyoz ni, hogy a tar ta lom szol gál ta tás ban – több szem-
pont ból leg alább is – a tech ni kai új don ság, a mé di um le he tô sé gei má sod la go sak a tar ta lom új sze rû 
meg kö ze lí té sé hez ké pest. A tar tal mi jel le gû újí tást nem hoz za ma gá val au to ma ti ku san az új mé di um, 
és for dít va, az újí tás nem kö ve tel fel tét le nül új faj ta mé di u mot.

No ha az inter netes ke re sôk há ló za ta pél dá ul olyan mó don szer ve zi a hoz zá fér he tô in for má ci ó kat, 
mint ed dig jó for mán sem mi lyen mé di um (a kulc sszórend sz erre épü lô, több nyi re tu do má nyos bib-
li og rá fi  á kat ki vé ve), és így el vi leg le he tô vé te szi, hogy több fé le hír for rás és tar ta lom tí pus egyen lô 
rang gal, egy más mel lett je len jen meg (akár a chat, vagy in kább a mes sage board üze ne te és a 
hír adat is), a tény le ges fel hasz ná lás ban a ha gyo má nyos el iga zí tó fo na lak mû köd nek: a tech ni kai 
le he tô sé gek kre a tív hasz ná la ta olyan fo kú in tel lek tu á lis és idô be ni be fek te tést igé nyel, amely nek 
ki ke rü lé sé re nem vé let le nül jöt tek lét re a ha gyo má nyos pro ces  szá ló üze mek.

Az ed di gi ek alap ján jog gal tûn het sa já tos nak és át me ne ti fej le mény nek, hogy Ma gyar or szá gon az 
inter netes hír szol gál ta tás – kez de te it te kint ve – a ha gyo má nyos mé di á tól füg get le nül jött lét re, és a 
leg na gyobb hír por tál ok leg több je ma is a ha gyo má nyos mé dia hát tér tá mo ga tá sa nél kül mû kö dik.

Min de nek elôtt ér de mes ki küsz öböl ni azt az il lú zi ót, amely a nagy hír por tál ok né zett sé gé bôl ered-
het: a né zett sé gi ada tok ala po sabb ta nul má nyo zá sa rá vi lá gít, hogy dön tô en nem a hír szol gál ta tás, 
ha nem más szol gál ta tá sok – az In dex ese té ben a nagy ha gyo má nyú fó ru mok és az újabb in gye nes 
e-mail, az Origo ese té ben a leg ré geb bi ma gyar in gye nes e-mail-s zol gál tatás és a csa tor na jel leg, va-
la mint a leg ré geb bi in te rak tív vá sár lá si le he tô sé gek, a Kor ri dor (no ha itt a hát tér ben ha gyo má nyos 
tar ta lom szol gál ta tó is meg ta lál ha tó) ese té ben a já té kok – vonz zák a leg több lá to ga tót.

A kér dés az, hogy a ma gyar tar ta lom szol gál ta tók men  nyi ben ké pe sek ki hasz nál ni ezt a „mel-
lék ter mék ként” ke let ke zô pub li ci tást, és men  nyi ben ké pe sek in teg rál ni azo kat a le he tô sé ge ket, 
ame lye ket a fen tebb elem zett nagy ame ri kai vál la la tok – az AOL, a Ti me, a Warn er Broth er s, a CNN 

– fú zi ó juk után sem pró bál tak meg in teg rál ni.
Kér dés az is, hogy az ilyen in teg rá ció mi lyen új don sá go kat hoz hat ál ta lá ban és el vi szin ten a 

hír szol gál ta tás ban, a hát tér-in for má ci ók pro ces  szá lá sá ban, s hogy mit je len te ne ez pon to san, az 
adott tör té nel mi és tár sa dal mi pil la nat ban a ma gyar mé dia pi a con.

Világosság
2002/8–9

Babar czy Esz ter:

Tu dás for mák a 

ha gyo má nyos és 

az inter netes 

médi ában


