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Nyí ri Kris tóf

A MO BIL IN FOR MÁ CI ÓS TÁR SA DA LOM FE LÉ

1. GLO BÁ LIS KOM MU NI KÁ CIÓ

Köz hely szám ba megy a meg ál la pí tás, mi sze rint az „in for má ci ós tár sa da lom” ter mi nus sal jel zett 
kom mu ni ká ció tech no ló gi ai vi szo nyok egy fe lôl, s a glo bá lis gaz da ság más fe lôl, szo ros köl csön ha tás-
ban áll nak egy más sal. Köz hely az – a szep tem ber 11-i tör té ne lem for dí tó bûn tény óta új fel han go kat 
hor do zó – ál lí tás is, hogy a glob al izá ció sze gény sé get és nyo mo rú sá got szül. Ám mi köz ben az elôb bi 
köz hely nyil ván va ló an igaz, az utób bi: nyil ván va ló an ha mis. Bár ki, akit bal ol da li vagy jobb ol da li, 
en tel lek tü el vagy lum pen ressen ti men t- ja a té nyek tu do má sul vé tel ében nem gá tol, kön  nyû szer rel 
meg gyô zôd het ró la: az éhe zô or szá gok nem a glob al izá ció, ha nem sa ját, úgy mond po li ti kai elit jük 
ál do za tai. A glob al izá ció nem for rá sa, ha nem – gaz da sá gi lag te kint ve – leg ha té ko nyabb el len sze-
re a vi lág mé re tû nyo mor nak; ám ah hoz, hogy a glo bá lis gaz da ság elô nye it va la mely ter ri tó ri um 
la kos sá ga va ló ban él vez hes se, ép pen ség gel az adott te rü le ti ál lam meg fe le lô funk ció vál la lá sá ra 
van szük ség. Az in for má ci ós tár sa da lom leg ne ve sebb te o re ti ku sa, a ma ga mar xis ta csa ló dá sa in 
túl lép ni ké pes Manuel Castells ír ja: „...pon tosan a nem zet kö zi gaz da ság köl csö nös füg gô sé gei és 
nyi tott sá ga mi att kell az ál la mok nak vá lasz tó pol gá ra ik gaz da sá gi jó lé te ér de ké ben fej lesz té si stra-
té gi ák tá mo ga tá sá ba boc sátkozniok. (...) Le egy sze rû sí tô vál to za tá ban a glob al izá ció té te le szem 
elôl té vesz ti a nem zet ál lam szí vós sá gát s a kor mány zat sze re pét az új gaz da ság szer ke ze té nek 
és di na mi ká já nak be fo lyá so lá sá ban... Bi zo nyí té kok mu tat ják, hogy a kor mány za ti sza bá lyo zá sok 
és stra té gi ák ha tás sal van nak a glo bá lis gaz da ság nem zet kö zi ha tá ra i ra és struk túrájára.” 1 A mai 
vi lág gaz da ság ban, hang sú lyoz za Castell s, a ver seny ké pes ség nagy mér ték ben függ „a nem ze ti és 
nem ze tek fe let ti in téz mé nyek po li ti kai ké pes sé gé tôl, hogy a jog ha tó sá guk alatt ál ló or szá gok vagy 
kör ze tek nö ve ke dé si stra té gi á ját irá nyít sák”, a glo bá lis pi a con ver seny elô nyö ket te remt ve ama cé gek 
szá má ra, „ame lyek rôl úgy gon dol ják, hogy mun ka he lye ket és jö ve del met ger jeszt ve a te rü le tü kön 
élô la kos ság ér de ke it szol gálják”.2

Va gyis szep tem ber 11-e alig ha ad okot ar ra, hogy el ves sük az in for má ci ós tár sa da lom ígé re tes sé-
gé be ve tett re mé nye in ket; a meg vál to zott vi szo nyok ból adó dó el mé le ti – tör té ne lem fi  lo zó fi  ai sú lyú 

– kö vet kez te té sek le vo ná sát vi szont el ke rül he tet len né te szi.
A kö zel múlt – a leg utób bi né hány év – ta pasz ta la tai azt je lez ték, hogy (szem ben a ko ráb bi 

vá ra ko zá sok kal) az in for má ci ós tár sa da lom alap ve tô inf rast ruk tú rá ja, a há ló zott szá mí tó gé pes 
kom mu ni ká ció ter je dé se ép pen ség gel nem ve ze tett a sze mé lyes kap cso lat tar tás, a ta lál ko zá sok 
és uta zá sok vis  sza szo ru lá sá hoz. Inter nethasználat és uta zás egy mást ger jesz tet ték; a mo bil in-
for má ci ós tár sa da lom ki bon ta ko zá sa el mé le ti leg vá rat lan, ám ér tel mez he tô és ért he tô trend ként 
je lent meg. Szep tem ber 11-e után ez a trend meg for dult. A lé gi uta zá sok szá ma meg csap pant; a 
lé gi tár sa ság ok csôd ben van nak. Ki be szél ma már a fe dél ze ti inter netezés kü szö bön ál ló be ve ze-
té sé rôl? Ami fel ér té ke lô dött: ma ga a vi lág há ló – az uta zá sok he lyett is. S a mo bil te le fon – mint 
mo bil társ, vész jel zô és se gély hí vó esz köz. Ugyan ak kor mind az inter net, mind a mo bil te le fon 

1 Castell s, Manuel: The Infor ma tion Age. I. köt. Ox ford: Black well, 1996. 90., 97. sk.
2 Uo. 105.
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vi lá gá ban meg je lent a tar tal mak és for ga lom fo ko zot tabb el len ôriz he tô sé gé nek ha tó sá gi igé nye. 
A fel hasz ná lók túl nyo mó több sé ge – ön nön biz ton sá ga ér de ké ben – haj lan dó nak mu tat ko zik a 
fo ko zot tabb el len ôr zött ség el vi se lé sé re. Mély re ha tó fo lya ma tok in dul nak meg ez zel: ered mé nyük 
nem egy sze rû en a ma gán szfé ra át lát szób bá vá lá sa, ha nem a ma gán szfé ra fo gal má nak meg vál to-
zá sa lesz. Amúgy a ma gán szfé ra fo gal ma alig né hány száz éves. Szo ro san kö tô dik a nyom ta tott 
könyv, s kü lö nö sen a csön des ol va sás meg je le né sé hez. Az új ko ri tár sa da lom vi lá gá hoz tar to zik; 
a kö zép kor kö zös sé gi éle te nem is mer te.

2. KUL TÚ RA, TU DÁS, KÖ ZÖS SÉG

A XX. szá zad fi  lo zó fi  á já nak ta lán leg alap ve tôbb vív má nya ama be lá tás nak ér vény re jut ta tá sá ban 
áll, hogy az em be ri gon dol ko dás hor do zó ja nem pusz tán az egyé ni tu dat, ha nem te te mes mér-
ték ben a kö zös sé gi lét. Wittgen stein nak és Hei deg gernek egy aránt ez az üze ne te. A kö zös sé gi 
lé tet vi szont a kom mu ni ká ció tart ja fenn. Hei deg ger hang sú lyoz za, hogy a „hír adás” ér tel mé ben 
vett köz lés csu pán ha tár ese te an nak az eg zisz ten ci á li san mé lyeb ben ha tó be széd nek, amely az 
együtt lé tet, a hei deg geri Miteinan der seint vol ta kép pen lét re hoz za. S hí res az ame ri kai fi  lo zó fus 
Dewey De mok rá cia és ne ve lés cí mû köny vé ben adott té zis: „Nem csak úgy áll a hely zet, hogy a 
tár sa da lom át adás-át vé tel [trans mis sion] ál tal, köz lés-köz le ke dés [com mu ni ca tion] ál tal ma rad 
fenn, de jog gal mond ha tó, hogy az át adás-át vé tel ben, a köz lés-köz le ke dés ben lé te zik. Több mint 
ver bá lis kap cso lat van a kö zös, kö zös ség, köz lés-köz le ke dés kö zött. Az em be rek a kö zö sen bír tak 
ré vén él nek kö zös ség ben; s a kö zö sen bir to kol tak hoz a köz lés-köz le ke dés jut tat ja ôket.” Eze ket 
a so ro kat Dewey 1915-ben ír ta; meg fo gal ma zá sá ban a tár sa da lom és kö zös ség sza va kat szi no ni-
mák ként hasz nál ja. Né hány év vel ké sôbb azon ban már egy ér tel mû en kü lönb sé get tesz kö zöt tük, 
elôb bit az írás be li ség hez, utób bit a face- to- face kom mu ni ká ci ó hoz köt ve. A kö zös ség nek, ír ta, 
an nak „leg mé lyebb és leg gaz da gabb je len té sé ben”, min dig „sze mé lyes köz lé sen-köz le ke dé sen” 
kell ala pul nia; a „be szél ge tés hang zó-szár nya ló sza vai” olyan lét fon tos sá gú ef fek tus sal bír nak, 
amely „hi ány zik az írott nyelv rög zí tett és meg der medt sza va i ból” (The Pub lic and Its Prob lem s, 
1927). Kö zös ség és tár sa da lom fo gal mi szem be ál lí tá sa Tön nies óta meg szo kott (Gemeinschaft 
und Gesellschaft, 1887); s olyan szem be ál lí tá sok kal ro kon, mint „kul tú ra” és „ci vi li zá ció”, vagy 
akár David Ries man „tra di tion-di rect ed”, „in ner-di rect ed” és „other-di rect ed” fo gal mi hár mas sá-
ga. A ma gán szfé ra át lát szób bá vá lá sát nyil ván kel let le nül él jük meg; vi szont re mény ked he tünk 
ab ban, hogy a mo bil há ló zott mul ti mediális in te rak tív kom mu ni ká ció vi szo nyai a pusz tán ci vi li zált 
tár sa da lom nak mé lyen kul tu rált kö zös ség gé va ló át ala ku lá sá hoz, vagy mond juk a be lül rôl-irá nyí-
tott ság és a kí vül rôl-irá nyí tott ság új szin té zi sé hez is el ve zet nek.

Hi szen mond hat juk, hogy az em ber, lé nye gi ter mé sze te sze rint, kom mu ni ká ló lény. S nem két-
sé ges, hogy a mo bil te le fon-hasz ná lat – füg get le nül a be szél ge té sek ilyen vagy olyan tar tal má tól 

– tény le ges és mély em be ri igényt elé gít ki. Ugyan ak kor a mo bil kom mu ni ká ció és mo bil inter net-
hoz záférés vi szo nyai kö zött ott ho nos sze mé lyi ség – a há ló zott in di vi duum – új pszi cho ló gi ai tí pust 
je le nít meg; nem azo nos sem a Gu ten berg-ga la xis ban, sem a könyv nyom ta tás elôt ti vagy egy ál ta lán 
az írás be li ség elôt ti vi lág ban ott ho nos és si ke res sze mé lyi ség gel. A há ló zott in di vi duum: sa já tos 
tá jé ko zó dá sai, kap cso ló dá sai ál tal meg kü lön böz tet he tô egyé ni ség, aki ugyan ak kor ál lan dó kom-
mu ni ka tív ös  sze köt te tés ben áll szû kebb-tá gabb vir tu á lis kö zös sé gé vel.

Ám va jon a mo bil in for má ci ós kö zös ség a mo bi li zál ha tó tu dás kö zös sé ge lesz-e? „Ful dok lunk 
az in for má ci ó ban, de éhe zünk a tu dás ra” – ír ta John Nais bitt 1982-ben, nép sze rû köny vé ben, a 
Mega trend s-ben. Azon fel fo gás, hogy az „in for má ció” va la mi kép pen ala cso nyabb ren dû a „tu-
dás hoz” ké pest, ko ránt sem új ke le tû. No ha az infor mare la tin szó, amely ere de ti leg az anyag 
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– kô, fa, bôr stb. – for má lá sát je len tet te, idô vel a „ki ké pez”, „ta nít”, „kép ze tet al kot” ér tel me ket 
is fel vet te, az „in for mare” az olasz ban, az „in former” a fran ci á ban s a „to infor m” az an gol ban 
kez det tôl fog va hor doz ta a csu pán par ti ku lá ris tu dás át adá sá nak kon notá cióját. In for má ci ó val 
bír ni an  nyit tett, mint rész ada to kat – egy más sal akár ös  sze sem kap cso ló dó rész ada to kat – tud ni. 
A Posztin dusztriális tár sa da lom szer zô je, Daniel Bell így írt: „In for má ci ón a leg tá gabb ér te lem-
ben vett adat fel dol go zást ér tek; az ada tok tá ro lá sa, le hí vá sa és fel dol go zá sa min den ne mû gaz-
da sá gi és tár sa dal mi cse re lé nye gi esz kö zé vé vá lik. (...) Tu dá son té nyek vagy esz mék ren de zett 
hal ma zát ér tem, mely ér vek kel alá tá masz tott íté le tet vagy kí sér le ti ered ményt kép vi sel, s me lyet 
va la mi lyen kom mu ni ká ci ós kö zeg út ján, va la mi lyen rend sze res for má ban to váb bí tunk má sok hoz.” 
Mond hat juk, hogy a tu dás kon tex tus ba il lesz tett in for má ció. Már most a mo bil mul ti mé dia ele ve 
kon tex tus teremtô: az üze ne tek sze mély hez szól nak, hely- és hely zet füg gôk, hang, szö veg és 
kép in teg rá ci ó ját je len tik.

Ugyan ak kor lát nunk kell, hogy a mo bil tu dás kö zös ség fe lé ve ze tô utat ma még nem a böl csész, 
ha nem a mû sza ki ér tel mi ség épí ti. A mér nö ki ösz tö nök ki fo gás ta la nul mû köd nek: az em be rek 
kö zöt ti kom mu ni ká ció fo lya ma tos sá gát és ter mé sze tes sé gét az esz kö zök kö zöt ti kom mu ni ká ció 
foly to nos sá ga biz to sít ja. Itt vol na az ide je, hogy im már a böl csész ösz tö nök is ma guk ra ta lál ja nak. 
A web az ös  sze vis  sza ság ok, eset le ges sé gek és egye net len sé gek da cá ra a kul tú ra és tu do mány ed-
dig so ha nem lá tott gaz dag sá gát és ren de zett sé gét nyújt ja. A vir tu á lis kö zös sé gek tôl, azok min den 
fel szí nes sé gé vel együtt is, fo lya ma tos az át me net a va ló di em be ri kö zös sé gek fe lé. A szep tem ber 
11-i tra gé dia után is a kom mu ni ká ció kö zös ség al ko tó for ra dal má nak ré sze sei va gyunk.
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