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Szerkesztőségünk a VITA rovatban megjelent tanulmányokkal kapcsolatban várja minden kedves 
olvasó véleményét, hozzászólását az inftarsfolyoirat@infonia.hu email címre. A beérkezett írások 
közül a legérdekesebbeket a folyóirat következő számában közöljük. A szerk. 

S ü k ö s d M i k l ó s 

Totális medialitás és ökocídium 
M e d i a t i z ó c i ó és f o g y a s z t ó i t á r s a d a l o m : ö k o l ó g i a i m é d i a k r i t i k a 1 

„ E z а karnyújtásnyi távolság a világon a lehető legnagyobb távolság. Mert gon
doljuk csak el: idővel és kellő kitartással az ember eljuthat bárhová, tengereken és si
vatagokon vághat keresztül [...]. A képernyő azonban áthatolhatatlan. A műson más 
világ. [...] A valóság a látszat mögött, ha van: műszerek és kábelek. [...] Száz évvel 
a mozi feltalálása után még mindig ugyanúgy viselkedünk, mint az első Lumiére-tek-
ercsek nézői. Amikor közeledő mozdonyt látunk a vásznon, lélekben mi is rémülten 
ugrálunk fel karoszékeinkből. [...] A pártatlan hír a televízióban egy önkéntes és aka
ratlan - éppen ezért tökéletes - szűrőrendszeren halad keresztül, amely automatiku
san törli vagy módosítja a néző konformitás-érzetét veszélyeztető tematikát vagy be
szédmódot. [...] A műsoft minduntalan megszakító reklámok és az egymás nyakába 
hágó műsorszámok kitörlik emlékezetünkből a látottakat. Kioltják a katarzist, amit 
egy esemény vagy műalkotás esetleg kivált nézőiből. Jelzik, hogy műsor csupán, ami 
képernyőnkön megjelenik: az ínség és a Föld pusztulásának képei ugyanúgy, mint az 
ember méltósága és az Igazság ellen naponta elkövetett merényletek. A televízió el
hiteti velünk: akatatunkon múlik csupán, hogy amit mutat, legyen vagy ne legyen. 
Hiszen egyetlen gombnyomással eltüntethetjük vagy felidézhetjük. A televízió azt 
imitálja, mintha még kikapcsolható volna. Ez a televízió legnagyobb hazugsága." 

Lányi András: The Media Is the Mess. In: Együttéléstan. A humánökológia a politi
kai filozófiában. Liget Könyvek, Budapest, 1999, 32, 36, 37. o. 

„I ly furcsa doboz. [...] Elvonja az ábrázolt lényektől és eseményektől a létala
pot. [...] Szó sincs arról, amit pedig szeretnek mondani, hogy egyszerűen csak esz
köz, médium, amelyet használhatsz a jóra is, a rosszra is. Pont hogy a módszer a lé-

1 A jelen írás első változatai a Magyar I parművészeti Egyetem A média kódja: képírás és képolvasás a 21. század
ban c. konferenciáján (Millenáris Park, 2003. november 14.), és a Magyar Szociológiai Társaság 2003 évi, 
Az információs társadalom c. éves konferenciáján (Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem, 
2003. november 27-28.) hangzottak el. Ezúton mondok köszönetet a konferenciák szervezőinek, Malinak 
Juditnak, illetve Tamás Pálnak és Tibori Tímeának a meghívásért. Köszönöm Z . Karvalics Lászlónak, hogy 
felhívta figyelmemet a tanulmány végén található Walter Benjámin-idézetre, valamint Dányi Endrének a 
kézirat első változatához fűzött értékes megjegyzéseit és Rohonyi András szerkesztői tanácsait. 
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nyeg. [... ] Lehet, hogy nincsen Sátán - mondom Tillmann J.A.-nak - , de hogy a tévét Ó ta-
Шш föl, ahhoz nem férhet semi kétség. Az is lehet, Ővele nem az a helyzet, hogy van vagy 
nincs; hanem: bizonyos erőterekben létrejön. Oszcillál vagy mit csinál. Eltüntet min
den kézzelfoghatóan élőt. Nem is hogy oszcillál: világtalan. (...) Szép lassan föl
emészti a világot. (...) A világot mint varázslarot megidéző varázsdoboz maga is meg
váltásra vár." 

Karátson Gábor: Ez itt ez a tévé. In: Világvége után. Cserépfalvi, Budapest, 1993. 
111-113, 115.0. 

/ 

B e v e z e t é s 

Az alábbi írás hiporézise, hogy kapcsolat áll fenn két látszólag távoli jelenségcso
port, a mai nyugati társadalmak mediarizációja (médiával való árhatottsága, átitatott-
sága, mediális léte, az információs társadalom kialakulása), és a globális ökológiai vál
ság (az ökocídium, a rermészeti környezer kiirtásának folyamara) között. A felvetés 
ugyanakkor specifikusabb is. Amellett szeretnék érvelni, hogy a társadalom media-
tizációja hozzájárul az ökológiai válság elmélyüléséhez, vagyis Tulajdonképpen oksági 
kapcsolarban állnak egymással. 

Ez az oksági kapcsolat természetesen nem alapvető és nem kizárólagos. A társa
dalom mediarizációja nem elsődleges oka az ökológiai válság elmélyülésének. Ez csu
pán egy a másodlagos és közvetett tényezők között. Az ökológiai válság kialakulásá
ban az elsődleges okok csoportját az ipari, majd posztindusztriális, fogyasztói kapita
lizmus, az ezzel összekapcsolódó racionalizáció és rechnológiai fejlődés (valamint az 
ezekből következő népességrobbanás) alkotja. Ebben a gíobalizáció marxista és 
vveberiánus elemzői alighanem egyetértenek, még ha különböző rényezőker hangsú
lyoznak is. A növekedéscentrikus, profitorienrált gazdasági rendszer, az anyagi erőfor
rásokat használó beruházások és újraberuházások kitermelik a Föld ökológiai Tartalé
kait, lerombolják a növények és állatok élőhelyeit, szennyezik a véges ökológiai köz
javakat (a levegőt, a vízkészleteket, a földet). A Föld véges ökológiai rendszerében 
végtelen gazdasági növekedés nem lehetséges. A globális fogyasztói kapitalizmus és 
az ökológiai válság között tehát oksági viszony áll fenn: a fogyasztói kapitalizmus mai 
rendszere fenntarthatatlan, elterjedése ökológiai válsághoz vezet. 

Az alapvetően gazdasági kapcsolat mellett azonban kulturális tényezőket is 
számba kell vennünk. A fenti oksági lánchoz ezért más szempontokat is szerernék ad
ni, és kulturális tényezőket is bevezetnék a magyarázatba. Az oksági kapcsolat ugyan
is közvetett módon, kulturális változókon keresztül is kifejti hatását. Az alábbi írás
ban - a teljesség igénye nélkül - ezérr kapcsolaror szerernék Teremteni a kulturális 
tényezőkkel foglalkozó diszciplínák - többek között a médiaelmélet és az informáci
ós társadalom szociológiája - és a környezetszociológia között. Egyszerűbben: a társa
dalom mediatizációja, az élményrársadalom, a médiarársadalom, az információs rársa
dalom gondolatkörével szererném összekapcsolni az ökológiai válság problémaköréi. 

A médiafogyaszrás és -használar egyre növekvő szerepet játszik az ökológiai vál
ságot előidéző fogyasztói rendszer fennrarrásában, legitimálásában és globális terjesz
tésében. Média alatt itt elsősorban a népszerű, kereskedelmi alapon működő tévék, 
rádiók, újságok, internetes tartalomszolgáltatók sokaságát (a fősodrú médiár) és a 
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közmédia nagy részét, valamint a bennük megjelenő urakodó médiaműfajokat, káno
nokat, reprezentáció-típusokat értem. A média hírműsoraiban, napirendjében háttét-
be szotul a környezeti válság témaköre (Székely 2003). A műsorfolyamban - és az 
interneten is - a szórakoztató tattalmak dominálnak. A mai nyugati társadalmak pol
gárait jellemző napi sok órás átlagos médiafogyasztás (benne a tévézés, számítógép
es internethasználat) hozzájárul ahhoz, hogy egyre kevesebb elsődleges élményünk 
van természeti környezetünkről. Élményszinten egyte kevésbé érzékeljük az ökológi
ai válság jeleit. Élményvilágunk átalakul, átsttukturálódik; háttétbe szorul a tetmé-
szeti környezetről való közvetlen tapasztalatszetzés, előtérbe kerülnek média-élmé
nyeink. A média emellett a fogyasztás felpörgetésével közvetlenül is hozzájárul az 
ökológiai válság elmélyüléséhez. A hagyományos tömegkommunikáció és az új, inte
raktív média egyaránt a kereskedelmi reklám fő eszköze. A média-reklámok - tágab
ban a marketing-kommunikáció - pedig elsődleges és másodlagos célcsoportjaikban 
fogyasztói igényeket és fogyasztást generálnak azzal, hogy érzelmekkel operálnak és 
a tátsadalmi életben egyre fontosabbá váló fogyasztói identitást nyújtanak. A felgyor
sult, nagy energia- és anyagigényű fogyasztás az ökológiai válság egyik közvetlen té
nyezője. A mediatizáció és az ökológiai válság tehát sok szálon összefügg. Az alábbi
akban hét érvet fogalmazok meg kapcsolatukról. 

1. M é d i a - t é r i d ő , m é d i a - v a l ó s á g 

A mediatizáció és az ökológiai válság összefüggésére utaló első érv szerint a mé
dia terében töltött idő egyszerűen elvonja az ember tudatát, figyelmét, reflexióit a va
lóságos téridőtől. Első lépésként különböztessünk meg két társadalmi teret, környeze
tet. Az első, a valóságos térben és időben, közvetlen emberi érzékszervekkel tapasztalt 
környezet (a természeti és az épített környezet). A másik az analóg vagy digitális ké
pekkel, hanggal vagy multimédiával közvetített médiakörnyezet. A mai időmérleg-ku-
tatások szetint a felnőttek körében az átlagos tévénézés időtartama a mai Magyaror
szágon kb. 2.5 - 3 óra. „ A televíziónézéste jelenleg a 15-74 éves férfiak 2 óra 40 per
cet, a nők 2 óra 30 percet fordítanak naponta átlagosan. Mennyiségében és arányában 
is egyre kevesebb a televíziónézésen kívüli szabadidő." (Bárdosi et al., 2003:32)Az át
lagos napi médiahasználat azonban ennél jóval több, hiszen a tévénézéshez adódik a 
munkahelyi és otthoni internet és e-mail használatra, a rádiózásra, videózásra, mozizás-
ra, a nyomtatott sajtó olvasására, nézegetésére fordított idő. A gyerekeknél is egyre пб^ 
a tévézéssel (rajzfilmekkel), a számítógépes és videojátékkal, stb. töltött idő. 

Ha médiát használunk, például tévét nézünk vagy internetezünk, akkot média
élménybe metülünk. Tudatunk, figyelmünk jelentős része nem a valóságos természe
ti vagy épített környezet tétébe, hanem a médiatérbe hatol. Minél inkább a média 
tartalmára, az ott adott tárgyra figyelünk, annál inkább a méditérben időzik a tuda
tunk. A médiatétben töltött idő aránya pedig egyre nő a nap 24 órájában, és összessé
gében egész életünkben. Tudatunk egyre inkább a médiavalóságba húzódik, egyre 
több időt tölt a média- és cybertérben, és egyre kevesebbet a valós téridőben. 

A médiavalóságban és a valós téridőben időzés persze nem feltétlenül zárja ki 
egymást teljesen, hiszen figyelmünket megosztva háttértévézhetünk, vagy mobil
telefonálhatunk is. A figyelem aránya nagyban változik a különböző médiahasználatok 
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során. Amikor a sörét szobában a révére vagy a mozi sörét nézőterén a vászonra figye
lünk, tudatunk teljesen a méditérben időzik. Háttértévézésnél viszont csapong a fi
gyelmünk, ki-be ugrál vagy megoszrjuk a kér rér között. 

Mindez azonban nem érinti ama érv lényegét, miszerinr a 20. század derekától 
folyamatosan nő a média-valóságra fordított tudatos és tudattalan figyelem, a média
valóságban töltött idő. A folyamat (a nem sokszorosítható műalkotások előjátéka 
után) a technikai sokszorosítharóság új műfajaival, a más időt és teret rögzítő, 
kézbevehető fényképpel indult, majd a film egyre rerjedő használatával folytatódott. 
A tévézés a 20. század derekán a mozgókép-fogyasztás tömegessé válását hozta. Nap
jainkban, a 21. század elején a médiaidőben, médiatérben töltött idő aránya minden 
eddigit meghalad a nyugari társadalmakban, s ezr a rrendet követik a fejlődő országok 
is (a tehetősebbek gyorsabban, a szegények lassabban). 

Szociológiailag mérhető időmérlegünk folyamatosan billen a valós téridőtől a média
valóság felé Elvonjuk, kivonjuk magunkat a valóságos téridőből a médiavalóságba. Minél 
több időr töltünk ott, annál kevesebbet vagyunk itt. A médiatérbe helyezett tudat eltá
volodik az elsődleges környezettől, ezen belül különösen a természeti környezetről. Hi
szen az elsődleges környezeten belül is túlnyomó többségben van az épített környezer-
ben eltöltött időnk. (Sőt, az elsődleges környezeten belüli eltöltött idő aránya is folyama
tosan tolódik a természetitől az épített térbe, gondoljunk a bevásárló-központok mester
séges terére, amely felválrotta a nyitott utcát, terer.) E kérszeresen is eltolódó időmérleg 
reremti meg az időbeli alapot arra, hogy csökkenjen a természeti környezet iránti érdek
lődésünk, így egyre kevesebb lehetőségünk van így arra, hogy szembesüljünk az ökológi
ai válság kézzelfogható, megtapasztalható tényeivel, s azokat fontosnak tarthassuk. 

2. M é d i a - é l m é n y e k 

Amikor а média által közvetített élménybe merülünk, például tévét nézünk 
vagy internerezünk, nem rapaszraljuk közverlenül, élményszinten a termeszed kör
nyezet változásait - sem a rövid távúakat (napi időjárás), sem a hosszútávúakat (a kör
nyezer romlása). Ez az élményeket elvonó hatás a mindennapok gyakorlatában egyé
nileg, és hosszú távon, társadalmi szinten is összeadódik. Ahogyan a valós téridőben, 
ezen belül a rermészeti környezetben egyre kevesebb időt töltünk, úgy az egyre ér
dektelenebbé és idegenebbé válik. 

Média-élményeink viszont - éppen ellenkezőleg - annál fontosabbá válnak, mi
nél inkább nő a médiatérben vagy online töltött időnk.A médiában gyakran szereplő 
hősök, népszerű műsorvezetők, sztárok személyében „média-barárokat" szerzünk 
(Meyrovitz 1985:118-122). A médián keresztül globális, akár milliárdos nézettségű 
médiaesemények résztvevői lehetünk (Dayan and Katz 1992). A média-élményekhez 
képest sokszor másodlagossá válik közverlen környezetünk. 

Élményhorizonrunkat tehát egyre inkább média-élményeink határozzák meg. 
Másfelől növekszik közverlen tapasztalatunk hiánya, egyre kevesebbet látjuk sze
münkkel a természeti (és az épített városi) környezetet. Közvetlen érzéki tapaszta
lataink horizontja beszűkül. A tévé-élmény, az internet-élmény, a mediális élmény 
azonban más jellegű élmény, mint az itt és most világában érzékileg úton szerzert és 
tapintással, szaglással is kiegészített közvetlen tapasztalat. Tapasztalat kontra infor-
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máció: hús-vér, tapasztalati valóságunkkal szemben fontos élményeink egyre inkább 
a mediális valóságból szátmaznak, technológiai médiumok közvetítette vizuális, audi
tív és szövegalapú infotmációként dolgozzuk fel őket. 

A valós téridőtől való elvonás ugyanakkor egyfajta ökológiai deficitet okoz. Egy
re kevésbé vagyunk kíváncsiak a valódi érzékekkel érzékelhető élményre, az ökológi
ai válság jeleire. Napi több ótát nézzük a tévét - a tévében mondjuk a Survivor Do
minikán forgatott epizódjait -, vagy internetezünk házunkban, amely a vegyszerektől 
bűzlő, halott patak partján áll. Az utóbbira nem vagyunk kíváncsiak. 

3. M é d i a - ( n a p i ) r e n d 

A média napirend-alakító hatásával foglalkozó klasszikus koncepció szerint a 
médiával átitatott társadalom társadalmi, politikai, közéleti napirendjét, a fontosnak 
tattott kérdések listáját egyre nagyobb mértékben határozza meg a média napirend
je. E médiaszociológiai felfogás szerint a média fő hatása az, hogy témákat ad, téma
preferenciákat határoz meg: megmondja, miről gondolkozzunk egyáltalán (McCombs 
and Shaw 1994 [1972]; Rogets et al 1997). Vagyis nem az, hogy - erősen vagy gyen
gén - befolyásolja egyes, már jelen lévő tárgyakról, témáktól a véleményünket. A mé
dia a fontosnak tartott témákból összeadódó napitendet, a közgondolkodás tárgyait, 
tátgyköreit határozza meg. 

A koncepció mögött álló számos nemzetközi empirikus kutatás etedményei sze
rint a tévé- és tádióműsotok, az újságok tematikája befolyásolja a közfelfogás, a köz
vélemény témáit. Amit a média fontosnak tart, egyre növekvő mértékben fontosnak 
tartják az emberek is. (Kotroczó 2001; Török 2001) 

A média azonban általában nem tartja fontosnak a környezeti napirendet. A ke
reskedelmi média alapvető logikája, hogy műsorai a reklámokhoz kívánnak minél na
gyobb és gazdagabb nézősereget verbuválni. Ezért a szórakoztató műfajok dominálják 
a műsorfolyamot. E műfajok (filmek, szappanopeták, kvíz-showk, talk-showk, való-
ságshow-k) emberi történeteket, családi drámákat, érdekességeket, étzelmeket mu
tatnak. A közéleti és hítműsotok a média kínálatának kis szeletét jelentik csupán. 
Ezeket a műsorokat pedig a nagypolitika, a pártok, az uralkodó elitek - vagy éppen a 
látványos, drámai balesetek, katasztrófák - dominálják. így a környezer témája a mé
dia napirendjében és a közéleti napirenden is általában hátracsúszik, a témák sotában 
a nem fontosnak tartott témák között végzi. 

A média-napitend ugyanakkor rendet is rak a világban. A tévéhíradó, a napi új
ság, a hírportál kotlátozott számú hírről számol be. A média szerint ezek, és csak ezek 
az igazi hírek: csak ezek a szereplők, konfliktusok, értelmezési keretek tartanak szá
mot a közfigyelemre, hiszen ezek hírértéke haladja meg az adott médium küszöbei
tekét. A hírműsorokon belül a műsorfolyam sodrása fontossági sottendben halad, az 
tévénézés folyamata az egyik hit után rögtön a másikhoz sodorja a nézőt. Az egymás
tól fizikai és szimbolikus térben egyaránt távoli témák egymás utánivá rendelése, sor
baállítása logikus, biztonságos rend és valóság képzetét kelti. Bár az újságok és a hír
portálok cikkeit tetszőleges sorrendben olvashatjuk (sőt az interneten vitatkozha
tunk is róluk), a hírek napirendje - szűrése, kiemelése, fontossági sorrendje - e mé
diumoknál is szervezett szimbolikus univetzumot alkot. Ez a szimbolikus univerzum 
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pedig egyre inkább függetlenedik az ökológiai univerzumtól. Az ökológiai rendszer 
ritkán jelenik meg a média napirendjében, merr a média normái szerinr ritkán produ
kál nagy hírérréket. 

4. M é d i a - n a r r a t í v á k 

A társadalmi munkamegosztás magas szintjén egyre kevesebb lehetőségünk van 
első kézből tapasztalatot szerezni a társadalmi folyamatokról, történésekről. Túl sok 
dolog törrénik egyszerre, túl sok helyen. Minél komplexebb a társadalom, annál fon
tosabb a közvetítés, a médiumok szerepe, annál inkább függünk a médiumoktól 
(Nimmo and Combs 1983:26). Ez persze nem egyszerű technikai közvetítést jelent, 
hanem az észlelés mások felfogásán (munkáján és jelentéstulajdonításán), és az tár
sadalmi-intézményes szűrők torzításán keresztül történik. A történetek és informáci
ók a fikciós és hír-műfajok szabályai szerint, a szerzők, rendezők, dramaturgok, színé
szek, illetve a hírforrások, újságírók, szerkesztők, hírolvasók, stb. értelmezési kereté
ben kerülnek a közönség elé. Minden medialis közvetítés a valóságérzékelés változ
tatásával jár. Az írás a beszéd, a rádió a hallgarás, a relefon a beszélgetés, a tévé a lá
tás lehetőségét hosszabbítja meg térben és időben. A mediálisan reprezentált tarta
lom szerkezére társadalmi-kulturális jelentésekben gazdag tartalommal, inrézményi 
szerkeszrés és technológiai közvetítés eredményeképpen áll előrrünk, s e jelentése
ket a közönség tagjaiként különbözőképpen értelmezzük, bontjuk ki. 

A tömegmédia általában egyszerűsített, egységes valóság reprezentációját állít
ja elénk. Kedvelt műfaja a dráma vagy legalábbis melodráma: az egyenesen haladó rör-
ténet, a jó és a rossz világos elkülönülése, és a morális igazságszolgálratás, a happy end 
(Nimmo and Combs 1983:16). A reprezentáció a műfaji követelmények által megsza
bott szerkezetet és narratív ívet követ. 

A 21. század elején egyre kevesebb közvetlen természeti tapasztalattal rendel
kezünk. A nyugati embernek legfeljebb a kirándulás, az erdei séta maradt, bár a ba
kancsos, erdei turizmus világszerre visszaszorul. A gyerekeknek a táborozás, a vadvízi 
evezés nyújrja a közetlen természeti élményt (ezeket is egyre kevésbé gyakorolják a 
környezet romlása, és a szülők és gyerekek figyelmének, fogyasztói preferenciáinak 
átalakulása miatt). A közvetlen természettapasztalat a nyugati társadalom többsége 
számára elenyésző időt és figyelmet, és egyre inkább elenyésző élménykört jelent. 

A mediatizáció általános trendjének megfelelően a természer, az ökológiai rend
szer megtapasztalása is egyre inkább mediális reprezenráción kereszrül törrénik. A 
természeti környezetről természetfilmek, állatfilmek adnak média-élményeket. 
Ezekben a média műfaji sajátosságainak megfelelő programok, vizuális és szövegnar-
ratívák dominálnak. Digirális képeker és hangot fogyasztunk. A képernyő pixeljein 
medvék, fókák, fák, virágok, fény formái, színei, cselekederei tűnnek fel. A természer 
képei vagy erederi felvételek technológiai és társadalmi közvetítésével jutnak el hoz
zánk (a természetfilmekben), vagy teljesen technológiai-társadalmi folyamat ered
ményeképpen jörtek lérre (a rajzfilmekben vagy a digitálisan létrehozott filmekben, 
programozott video-játékokban). 

A természet médiareprezentációjának látszólag legdirektebb formájában, a „ter-
mészerfilmekben" a média melodramatikus emberi narratíváinak megfelelő, azok sze-

136 



V I T A T O T Á L I S M К D I А Ы T A S É S Ö K O C Í D I U M 

rint bemutatható és értelmezhető állati cselekedetek - például a vadászat, a hímek 
harca, az utódnevelés - bemutatása kerül az előtérbe. A médiasztár állatok a vizuáli
san megkapó, fotogén, az embette is veszélyes nagyragadozók - pumák, oroszlánok, 
alligátorok. (Ld. például a National Geographic Channel, a Discovery Channel és a Spektrum 
teimészetfilmjeit.) A többiek hallgatnak: a kisebb lények, hernyók, algák, általában a 
növények - mivel a melodramatikus média-narratívákba kevésbé illeszkednek - sta
tisztaszerepet játszanak vagy csak ritkán láthatóak. A földi öko-szisztéma igazi sze
replői közül a fajok túlnyomó azonban többsége soha nem jelenik meg a médiában. 

A természetbemutatás még a közfelfogás által autentikusnak gondolt termé
szetfilmekben is eltolódott a rezervátumokban, vadasparkokban felvett, beállított pó
zok, a statisztaként használt állatok itányába. A természetfilmek egyre nagyobb pia
cán egyre kisebb a lehetőség arra, hogy valódi természeti környezetben felvett képe
ket lássunk. Egyrészt magának a természeti környezetnek és az ott élő állatoknak az 
aránya csökken drámaian, s így csökkennek a forgatási lehetőségek, másrészt a filmek 
készítői ritkán tárják a nézők elé a filmkészítés körülményeit. 

A gyerekeknek szóló, tömegesen fogyasztott rajzfilmekben az állatokat antropo-
morf módon mutatják be. Ezek a kreatúrák beszélnek, ruhát viselnek, s - akár városi 
környezetben - emberi szerepet játszó lényként szaladgálnak a képernyőn. (A Miki 
egértől a Dzsungel könyvén át az Oroszlánkirályig és a bohóchalról szóló legújabb Disney 
filmig, a Nemo-\g számtalan példát hozhatunk.) Sőt, az antropomorf állatok újabban a 
cybertérben is mozognak. (Ld. pl. a magyar Minimax csatornán is futó Cyberchase, avagy 
kalandozások a cyber világban c , 26 epizódból álló ametikai rajzfilmet.2) 

A változás a klasszikus állatmesékhez nem csak mennyiségi. Nemcsak atról van 
szó, hogy e vizuális termékek elképesztő mennyiségben ölelik körbe gyerekeinket, s 
újratermelésükre és újrahasznosításukra hatalmas iparág jött létre, amely kitölti a gye
rekek szabadidejét. A fő váltás az, hogy a filmekhez komplex marketing stratégia ren
del gyerekmagazinokban való megjelenést, merchandise-készleteket (a rajzfilm-hősö
ket megjelenítő árukat, ajándéktárgyakat, ruhákat). A marketing ezeken keresztül fo
gyasztói életformát, fogyasztói szimbólumokat, fogyasztói identitást nyújt a felnövek
vő nemzedékeknek. A gyetekek általában csak az így processzált állat-reprezentáció
kon keresztül ketülnek kapcsolatba az állatokkal (az évi egy-két állatkerti kirándulás 
mellett). 

A melodtamatikus média-narratívák élvezetéhez, az általuk okozott boldogság
hoz könnyű hozzászokni. Ú j , izgalmas élményt és újrázást kívánunk, a megsokszoro
zott médiaélmény függőséget okoz. Az élménypiacok mögött álló élményipar tudo
mányos pontosságú fókuszcsopottos tetszésvizsgálatokkal, majd a termék 
piacradobásakor marketingtervvel biztosítja, hogy visszatérő vendégek, rendszeres fo
gyasztók legyünk. A sokszor megismételt izgalom a média-élvezethez való hozzászo
káshoz, függőséghez vezet. 

A műsor gyerekeknek szóló ajánlása: "Igazi cyber-űrbeli utazás részesei lehettek, ahol ádáz csata dúl a jók 
és a rosszak között. Amikor a gazember Hacker egy őrült küldetést bocsát ki a virtuális világegyetem meg
hódítására, Motherboard három fölcírkölyköt hív segítségül a Földről. Jackie, Matt és Inez a való világbi
rodalomból Digittel, a sziporkázóan elmés cyber-madarukkal együtt a cyber-ú'r színes virtuális távlataiban 
utaznak, ahol egy totális szellemi párbajban küzdenek meg a rosszfiúkkal." www.minimax.hu Utolsó láto
gatás: 2004 január 12. 
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A természetfilmek látványos, hangos drámáihoz, a rajzfilmek vidám, digitális 
forgatagához képesr lassú és unalmas az igazi, kopott erdő. A élvezeres, életteli, drá
mai narratívakhoz képest élettelennek hat az egyre lepusztultabb valóságos termé
szeti környezet. 

A biológusok között konszenzus alakult ki arról, hogy fajok olyan tömeges ki
halásához közelítünk, amely eddig csak öt alkalommal fordulr elő a föld történeté
ben az elmúlt 440 millió évben. A különbség az, hogy az állat- és növényfajok ki
pusztulásának mai, hatodik hullámát az emberi tevékenység okozza. Az ökocídium 
realitását, megindulását jelzi, hogy ma a föld ismerr növényfajainak felér a kihalás 
fenyegeti az élőhelyek lerombolása miatt, többek között Dél - és Közép-Amerika, 
Közép- és Nyugat-Afrika és Dél-Kelet-Ázsia rohamosan fogyatkozó őserdeiben. 
(Larsen 2004) 

Mellettük közel 5500 állatfajt fenyeget a kihalás. A következő évtizedekben 
már minden negyedik emlősfaj és minden nyolcadik madárfaj örökre elrűnhet a föld 
színéről. Az 1130 veszélyeztetett emlősfaj 16 százaléka (vagyis 184 faj) már a kritikus 
zónában, a legfenyegetettebb státuszban van és valószínűleg nem éli túl a 21. század 
első évtizedét. Ezek az állatok ma már fajonként csak néhény százan vagy ezren van
nak. Az 1194 veszélyeztetett madárfaj közül 182 faj hasonlóan súlyosan veszélyezre
tett helyzetbe kerülr. A világ faunájának más fajai közül legalább 750 halfaj, 290 hül
lőfaj, és 150 kétéltű faj túlélése kérdéses. (Larsen 2004) 

A médianarrarívák élvezete még több narratíva igényéhez, fogyasztásához vezet. 
A médiafogyasztás elvezet a természeti környezettől, hamis képet ad róla, megóv az 
ökológiai válság megélésétől, érzékelésétől, észlelésétől. A természetfilmek és rajzfil
mek anrropomorfizált, idealizált természet-reprezenrációja elvonja a figyelmet az 
ökológiai válság nyilvánvaló jeleitől, s így elhozzájárul a válság elmélyüléséhez. 

Először úgy tűnhet, hogy az ökológiai válságot sokszor nehezen lehet bemutat
ni az uralkodó média-kánonok műfaji eszközeivel. Hogyan jelenher meg az élőhely 
fokozatos kiszorírása, elvétele? A fajok kihalása? A széndioxid-kibocsátás növekedése? 
Az ózonlyuk? A globális klímaváltozás? Az uralkodó kereskedelmi média-narratívák 
azonban modor adnának mindennek bemuratására. Veszélyezretett vagy már kihalt 
fajokról, élőhelyek rombolásáról, a környezetszennyezés miatt elpusztult vagy beteg 
állatok sorsáról lehetne éppen megindító, sőt aktivizáló filmeket is készíteni. A keres
kedelmi logika szerint azonban általában csak a ritka balesetek által okozott állati 
szenvedés gyors képeit látjuk: például az olajjal fedett, ám repülni képrelen tengeri 
madarak meddő szárnycsapkodásár. 

A folyamaros, sztenderd ökocídium képei azonban a lehető legritkábban kerül
nek elénk. Néha feltűnik egy-egy, az ózonlyuk miatt megnövekedő UV sugárzásról 
megvakulr állat képe a médiában. De ipari bálnavadászatról mikor láttunk dokumen
tumfilmet? Vagy hogy a sztár emlősök mellett más fajokat is említsünk: közvetített a 
média bármit a Balatonnál az elmúlt évtizedekben örökre kihalr több tucat őshonos 
fajról, mondjuk a balatoni szivacs kitörléséről az életből? 

Az ökológiai válsághoz kapcsolódó emberi szenvedés nagyon is bemutatható vol
na a létező kánonok alapján. A nézők kellemesség-érzetét azonban bántja, ha a tö
méntelen szenvedésről értesül. Ettől pedig csökkenhet a média közönségének fo
gyasztói szándéka, teljesítménye és így a reklám értéke. A reklámozóknak nem érde
kük, hogy a médiában kellemerlen, zavaró, gusztustalan és felkavaró képek, üzenetek 
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jelenjenek meg. A tömegesen éhező, éhenhaló gyerekek, a csecsemőjüket sirató, ki
száradt mellű anyák, a gyetmekprostitúció és gyermekmunka, a háborús árvák, az ak
nára lépett, kezüket-lábukat vesztett gyerekek, az AIDS-es csecsemők és fiatalok 
gyerekek milliói földünkön - mindez általában csak gyors, ritka vágókép a mainstream 
médiában. 

A nyugati média, az információs társadalom digitális szórakoztató univerzuma 
azonban lényegében kizárja ezt a tematikát és az okok elemzését. Ugyanígy, az öko
lógiai válság emberi dimenziója, a globális környezetváltozás, az aszály, az ivóvízhiány, 
a földalatti vízkészletek szintjének csökkenése, s mindennek emberi drámái, a he
gyes vidékeken végzett etdőirtás okozta erózió miatti, milliókat hajléktalanná tévő ár
vizek, az őserdő pusztítása következtében élőhelyüket vesztő bennszülöttek szenve
dése, nyomora, alkoholizmusa, prostitúciója, a Csernobil nukleáris katasztrófa miatt 
károsodott hárommillió ember, az ökológiai válság miatt új otthont kereső milliók 
szenvedése stb. lényegében nem jelenik meg a tömegmédia élvezetközpontú digitá
lis világában. 

A társadalom mediatizációjának folyamata, s e folyamaton belül a tetmészet-
reprezentáció uralkodó módjai egyre inkább kizárják, hogy tudomást szerezzünk az 
ökológiai válság mélységéről. A mai média-használat paradigmája, az antopomorf ter
mészetábrázolás hamis és felszínes képet közöl, és hozzájárul az ökológiai válság el
mélyüléséhez. 

5. M é d i a - b o l d o g s á g : r e k l á m és az anyagi f o g y a s z t á s é l v e z e t e 

A kereskedelmi média alapértéke a nézettség, hallgatottság, magas közönség
arány, share, az online marketing-kommunikációban a ráklikkelés. A cél minél na
gyobb tömegű és minél magasabb vásárlóértékű közönség képernyő elé ültetése. A 
kereskedelmi média logikája szerint a műsorfolyam egésze a reklámspotokat szolgál
ja. E szemléletben a szerkesztett médiatartalom - a szórakoztató és hírműsorok - fel
adata, hogy a megfelelő nagyságú és összetételű célközönséget a reklám elé vezesse. 
Az odavezetés (a reklámhoz), az elvezetés (a természeti környezettől) és az élvezte-
tés (a fogyasztásra irányuló meggyőző kommunikáció) egymást feltételező, párhuza
mos folyamatok. 

A reklámok azonban többet jelentenek az áruk és szolgáltatások hirdetésénél: 
presztízst, életfotmát, életmódot kínálnak. A média-boldogság, a reklám-boldogság az 
anyagi fogyasztáson, a vásárlás élvezetén alapul. Vegyél és boldog leszel, mert a fo
gyasztás aktusa a vágyott csoporthoz fűz, a vágyott életfotmát jelképezi. 

„Immár a reklám sem elsősorban az, ami eredendően volt. Termék vagy szolgál
tatás vásárlását ösztönző eszközként indult, a ma emberének azonban inkább egyfajta 
(kéretlen) életvezetési tanácsadást biztosít. Ez részben oka, részben következménye 
annak, hogy egyre inkább életformát venni járunk az üzletekbe. Egy edzőcipőt, mely
nek előállítása és piaci bevezetése ötezer forintba kerül, akár negyvenezerért is el le
het adni, ha megfelelő „mítoszt" sikerül építeni köré. (...) A hatásos „mítosz" lénye
ge pedig az, hogy a terméken keresztül egy kívánatos életmódhoz való csatlakozást, sőt 
egy felértékelt identitást kínál. A negyvenrugós tornacsuka viselője egyben a sportos 
és menő fiatal szerepét is felölti. Az ilyen művileg generált konzumidentitásokhoz spe-
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ciális szokások, attitűdök és időtöltések is kapcsolódnak, s e tekintetben a reklámok 
akkurátusan eligazítanak. Az önbizalmat adó dezodorokat, a pezsgő rársasági életet 
biztosító üdítőitalokat, s az anyóst elégedetté varázsoló tisztítószereket hirdető kis vi
zuális csalétkekben mindig megbúvik egy életstílus, egy világlátás ígérete és egyben 
propagandája. A vásárlás pedig egyre inkább önkifejező gesztusként működik. 

A reklám életvezetési tanácsadásban kifejtett hatékonyságát hihetetlenül felerő
síti, hogy napjainkban a felnőtt embereknek is alapvető létállapota a tanácsra szorult
ság. Egyre riadrabban és gyámoltalanabbul álldogálunk életünk terében, behúzott 
nyakkal, kétségbeesetten tekingetünk jobbra-balra, hol késik a megnyugtató mosolyú 
profi, aki szemérmes díjazás ellenében elsimítja helyettünk életünk problémáit, de 
legfőképpen újra és újra bizrosít minket a „szakember felügyelete nélkül" folytatott 
élet hallatlan veszélyeiről. A megfelelő fogkrém kiválaszrásához tapasztalt fogorvos, 
egy horzsolás ellátásához pedig minimum védőnő szükségeltetik, mint tudjuk. A mo
dern ember ideje jó részében a Problémamegoldóra vár, mint Travolta és S. L . Jackson 
a Ponyvaregényben, és azt sem meri maga megtenni, ami igazából az ő dolga lenne. 

Látnunk kell: miközben a reklám meggyőz minket arról, hogy a népszerűsített 
termékek a számunkra ideális létmód elengedhetetlen kellékei, közben akaratlanul -
mintha csak „láthatatlan kéz" vezetné - hozzájárul a fogyasztásra épülő társadalom 
pszichológiai feltételeinek újratermeléséhez is. Kondicionál bennünk egy olyan világ
képet, melyben mindenfajta problémára a pénzköltés valamilyen módja jelent meg
oldást. Az olyan humán szükségletek, mint az önmeghatározás, a közösséghez tarto
zás vagy a szórakozás igénye mind vásárlásösztönzőkké válnak, ha az emberek tudatá
ban felerősödnek azok az asszociációk, melyek más lehetőségek figyelmen kívül ha
gyásával kizárólagosan fogyasztási aktusokhoz kötik e vágyak kielégülését. A piacot 
élénkítő megfelelő szintű kereslet gazdasági tényezők mellett a megdolgozott ember
fők sokaságán is múlik. 

A reklám tehát pusztán eladni akar, és ez eddig rendben is volna. Am amióta ilyen 
intenzíven jelen van az életünkben, egyre inkább tudatformáló, életstratégiát alakító je
lentőségre tesz szert, s ezen a szinten ajánlásai igencsak együgyűek. Hiszen sosem mond 
- és valójában nem is mondhat - mást, mint hogy vegyünk valamit és ettől minden rend
bejön. A reklám képi világából, narratíváiból és értéktételezéseiből egyoldalúan kiszorul 
a lérezés minden olyan formája, amelyhez nem kell bankkártya." (Pintér 2004) 

A reklámok útján a nyereségelvű cégek a fogyasztást teszik a társadalom köz
ponti értékévé. A reklámok azt sugározzák: egyre többet kell fogyasztanunk, egyre 
többet kell vásárolnunk, és az éler arra való, hogy megteremtsük a fogyasztás feltét
eleit, tehát pénzt keressünk, és az a remek ember, aki sok pénzr keres és sokar fo
gyaszt. A boldogság ebben a társadalomban azr jelenti: ha fogyasztasz, boldog leszel. 
A reklámok azt sugalmazzák és sulykolják: ha megveszel egy preszrízsértékú árur vagy 
szolgáltatást, akkor boldogságot és megfelelő életformát veszel. Ebbe azonban be van 
kódolva a boldogtalanság lehetősége, hiszen mindig van újabb megvásárolható fo
gyasztói cikk, árucikk, szolgáltatás; még több pénzt lehet keresni; a palota után még 
nagyobb palotát lehet építeni. Ez végtelen spirál, amely a lemaradástól való félelmet 
generál, s e félelemre adott válaszként újabb fogyasztást szül. 

És hatalmas, egyre növekvő mennyiségű szemeret. A presztízsfogyasztás ugyan
is állandóan új dolgok megvételére sarkall. A média-boldogság feltétele az állandó fo
gyasztás, a divat, a trend folyamatos követése. Új tornacipők, ruhák, szépségszerek, 
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lakberendezési cikkek, mobiltelefonok, számítógépek, tévék, hifitornyok, autók kel
lenek a vágyott identitás megszetzése után annak megtartásához. Az erőltetett presz
tízsfogyasztás pedig egyrészt véges közjavakat, nyersanyagokat pazarol (amelyek 
megújulása régen nem tud lépést tartani a kitermeléssel) és energiaválságot generál 
(amelyet többek között nukleáris erőművekben termelt energiával elégítenek ki), 
másfelől szemétválságot okoz és szennyezi a környezetet. A fogyasztás mindig meg
újuló köteinek generálásával a média a reklámmal, a marketingkommunikáció fő esz
közével közvetlenül is hozzájárul a környezeti válság súlyosbodásához. 

6. M é d i a t r e n d : v á n d o r l á s a d i g i t á l i s univerzumba 

Érdemes lehet а fenti érveket médiatörténeti keretbe helyezni. Ha visszapillan
tunk a kommunikációs médiumok történetére, azt látjuk: a technikai változás egyre 
érzékibb, vonzóbb, taktilisabb médiumokat adott a nyugati társadalmaknak. A köny
vet, az újságot bármikor le lehetett tenni. 

„Miféle jószág a könyv? Egyszerűen mintha semmit sem akarna, szelíd és nyu
godt. Mondhatni passzív. S ha föllapozod is: csak fehér. Fehér + a betűk. Nincsen az, 
hogy rádrontana, hogy belédvájnafogad. Nem akarja fölfalni a világot. (...) Nem cselek
szik, úgy cselekszik. Csak várakozik, hogy a dolgok, ha akarják, befogadják. Nyugodt, 
s te válsz vele egyre tevékenyebbé. Te olvasod. A ládika meg agresszív; dühe hideg. 
Külsőképp roppant tevékeny." (Karátson 1993:112) 

A rádió már az emberi hang érzelmeit, feszültségét, drámaiságát, erejét is közve
títi, akár élőben is. A tévé még erősebb médium, hiszen a látvánnyal együtt adja mind
ezt. A plusz a közeli arcok, a mimika, a testnyelv megmutatása, a társadalmi interakció 
térszerkezete, az érintés, a nemi szerepek és a nemiség vizuális megjelenítése, stb.3 Az 
audiovizuális eszközök „erősségét", potenciális hatalmát (propaganda-hatalmát) tükrö
zi a médiapolitika is. A demokráciákban érvényesülő elv szerint a szólásszabadság álta
lános keretén belül a rádió és tévé politikai tartalmainak megjelenítését szigorúbb sza
bályokhoz (pl. pluralizmus, kiegyenlítettség) köti, mint a nyomtatott sajtó esetében. 

A médiatörténelem trendje tehát az, hogy a médiumok az érzéki tapasztalat 
pótlására egyre átfogóbb művi pótlékokat nyújtanak. A sort a virtuális valóság (VR) 
teljesíti be. A VR újdonsága, hogy a maszk felvételekot a digitális univerzumot immár 
három dimenzióban érzékeljük és - a kezünkre, testünkre erősített érzékelőkkel -
manipulálhatjuk. (Fehér 2003)A VR-ban három dimenzióban mozoghatunk, utazha
tunk. A szoftvet képességei szerint akár a föld szintje alá süllyedhetünk vagy a leve-

3 Ez a vázlat eltér McLuhan felfogásától, amely a médiumokat „hűvös" (a nézőnek, befogadónak autonó
miát hagyó, tőle, aktivitást, továbbgondolást váró) és „forró" (a befogadót kész információt, anyagot nyúj
tó) médiumokra osztja. A „hűvös" médiumokra McLuhan az élőbeszédet, a kéziratot és a televíziót, a 
„forró" médiumokra" a rádiót, a fonográfot, a nyomtatást és a mozit hozza példának. Marshall McLuhan: 
Understanding Media: The Extension of Man. Signet Book, 1964, ld. még Benczik Vilmos: „ A Gutenberg-gala
xis margójára." Utószó Marshall McLuhan: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte c. könyvéhez 
(Trezor Kiadó, Budapest, 2001:328) McLuhan felosztásában a felosztásban a telefon, a mobil kommuni
kációs eszközök és az internet a „hűvös" kategóriába tartoznának. A mobil és drótos telefon az élőbeszé
det továbbítja, és nagyfokú önállóságot hagy használata közben. Az internet pedig az ablakok , honlapok, 
linkek közötti ugrálással, a sok választási lehetőséggel, a barangolás egyéni útvonalának kialakításával, az 
e-mailes kommunikációval nagyfokú (inter)aktivitást követel. 
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gőben szárnyalhatunk. A média-trend eszközei valóságpóriékok ugyan, d e nem olya
nok, minr műláb, amely csak porol, mert valaki elveszette a lábát, de a többieknek 
van. Hanem úgy pótol, hogy egyre inkább nincs helyerte más senkinek. Miközben a 
nyugati emberiség fokozarosan átvándorol a digitális univerzumba, odakint lassan el
fogy a valóság, mint a fuldokló levegője, vagy a friss víz az akváriumból a halnak. 

7. A(z e l ö j h e l y l e r o m b o l á s a 

A fizikai hely és az élmény egymáshoz körörrségének o ldaSa a környezer jelen
tőségének csökkenésével, leértékelődésével jár. A tudar fókusza, nem pedig a fizikai, 
földrajzi helybe ágyazottsága válik fontossá. A médiafogyasztás, a médiában valő elme-
rülés kiemeli a tudatot fizikai helyéről. Amikor tévét nézünk, telefonálunk, Inter-
nerezünk, tudatunka kommunikáció élményére figyel, a médiatérbe, információs tér
be, inrernet-térbe helyeződik át. A fiktív médiahősökre, távoli beszélgetőpartnerünk
re, a virtuális térben nyújtott élményre figyelünk. Testünk hátramarad a nappali fo
teljában vagy a monitor előtti széken, míg tudatunk más terekben, más időben szár
nyal, éli ár a média által közvetített élményeket. Mindez a hagyományos itt-és-most-
ról eltérő élménystruktúrár kínál. 

Joshua MeyrovitzA'o Sense ofPlace с. művében (1985) kimutatja: a hagyományos 
társadalmakban a konkrér helyek egy-egy sziruációja más helyek szituációitól alapve
tően különbözött. A földrajzi távolság a helyzetek távolságát is jelentette. A hely-szi
tuációk átéléséhez e l kellett utazni, az utazás pedig helyváltoztatás mellett a társa
dalmi távolság áthidalását is jelentette. Helyközi kommunikáció és az utazás szorosan 
összetartoztak: az utak, víziutak, aztán a vonat mindkettőt elválaszthatatlanul. A táv
író jelenrette azt a technológiai áttörést, amikor az információ átvitele és a fizikai 
helyváltoztatás elvált egymástól. Teljes - akár hosszabb - üzenet is elküldhetővé vált 
anélkül, hogy futár is vele ment volna. 

A kommunikáció helynélküliségével a különböző helyek közötti információs kü
lönbségek csökkennek. A fizikai, helyzeti különbségekkel addig együttjáró informáci
ós különbségeker árhidalra a kommunikációs kiegyenlírődés. Az amerikai vadnyugat 
történetében például a keleti és a nyugati part közötti információs különbség csök-
kenr. Az utazás, a fizikai helyváltoztatás és társadalmi helyzetek változtatásának je
lentőségét is csökkenti. 

A társadalom mediatizációja a fizikai hely jelentőségének radikális csökkenésé
vel jár. A média-kommunikáció világában a fizikai, földrajzi, szellemi, biológiai érre
lemben vett hely - az élőhely - egyre kevésbé számít. Világunk egyre több ember szá
mára értelem nélküli, mert hely nélküli lesz - értelmetlen, merr helyrelen (Mey-
rovirz 1985:308). A kommunikáció helynélkülisége elsöpri a helyi szituációval értel
messé rendeződő helyet, az aurával körbevert genius lock, s helyette mértani pontos
ságú, semleges, absztrakt terer hoz lérre. (Talbott 2002) 

Az Interner, majd a mobil kommunikáció radikalizálja a térbeli hely jelentőségé
nek csökkenését, a hely irrelevánssá válását. Az internetes szörfölés lehetővé teszi a vir
tuális térben való akadálytalan, aktív és interaktív mozgást. Ahogyan az egyik Internet-
szolgáltató hirdeti: „ott lehetsz mindenhol". Bárhova akadályralanul elhatolhatsz - leg
alábbis a digitális térben és virruális éneddel, ám valós rudatoddal és figyelmeddel. 
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A mobil kommunikáció esetében a tét-tedukció, a tér irrelevanciája immár ket
tős értelemben érvényesül. Ekkor már maga a technológiai közvetítést lehetővé tévő 
eszköz is mindenhova elkíséri a felhasználót. A mobil kommunikációt hirdető PR-
szövegek kulcsüzenete: hús-vér testeddel is bárhol lehetsz, a tér már nem számít. 
Lássunk három szövegrészletet az e szemléletet tükröző megfogalmazásokból: 
„Bárhol, bármikor, kényelmesen menedzselje On saját weboldalát." 
„. . . [Ljehetőséget nyújtanak arra hogy fontos információkhoz, szolgáltatásokhoz fér-
jen hozzá - bárhol, bármikor." ,,[A] szolgáltatással az alkalmazottak bárhol és bármi
kor elérhetőek, akár rövid hívószámon is" [kiemelés az eredetiben]. Ez a szemlélet 
egybemossa a kommunikáció elvont tétét (a média- és a virtuális teret) a valós térrel. 
Az egybemosás eredményeképpen a valós tér a média-tét és a virtuális térhez hason
lóan egyneművé, elvonttá és irrelevánssá válik. 

Az ökológiai rendszer, a biomassza, a rermékeny televény azonban nem az elvont 
mértani tétben, hanem az élőhelyen tenyészik. A két tétfelfogás mereven elválik egy
mástól és ellentétben áll egymással. Az absztrakt térérzékelés, a genius loci kiölése 
nyitja meg az utat a környezeti érzéketlenség előtt, amely a térben nem aurával és az 
élet hálózatával rendelkező szerves teret, hanem racionálisan üres, mértani teret lát. 
A racionális, mértani, térérzékelés pedig utat nyit a racionális tervezésnek, beruházás
nak, kitermelésnek és „fejlesztésnek". (Talbott 2002) A média szelleme a hely szel
lemének ellentéte: genius contra-loci, vagy latin-görög formában genius anti-loci. A hely 
legyőzője, a hely lerombolója.4 

A mediatizáció és az ökológiai válság területének elméleti összekapcsolásához 
számos társadalomtudományi iskola, illetve diszciplína adhat segítséget. írásomban a 
médiaelmélet segítségével hét rövid érvet próbáltam megfogalmazni. Egy részlete
sebb írásban természetesen a társadalomelmélet több ága, illetve más elméleti ttadí-
ciók koncepciói is felhasználhatóak volnának. A fenti és más, ezekhez kapcsolódó ér
veket több társadalomtudományi, illetve a társadalomtudományokkal érintkező hu
mán diszciplína nyelvén, fogalomkészletével is ki lehet fejteni. Itt csak néhányat em
lítek röviden. A hely lerombolása, a genius loci kiölése a művészetelméletben Walter 
Benjamin A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában című klasszikus tanulmá
nyában (1969) az auta elvesztésének felel meg. Benjamin amellett érvel, hogy a tech
nikai sokszorosíthatóság korszakában a műalkotás tét- és időbeli jelenlétének, egysze-
riségének fontossága eltűnik. Az építészetelmélet a gazdag irodalmát szemlézi Lá
nyi András (2003) a hely lerombolásának és lehetséges helyreállításának szempontjá
ból. A szociológiaelméletben, társadalomelméletben a környezeti kockázatokat elő
tétbe helyező kockázattátsadalom fogalma (Beck 1992, 1999, Adam et al, 2000) illet
ve a a kockázattársadalom és az információs társadalom összekapcsolása említhető 
(Pintér 2002). A-technológiaelméletben (Talbott 2002:145) tárgyalja a racionális 

4 A két térszemlélet, a két szellemiség közvetlen ütközésének példája a Zengő hegycsúcsra, a Mecseki Táj
védelmi Körzetbe tervezett N A T O rádiólokátor, s a körülötte kialakult konfliktus. 
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absztrakció által tételezett matematikai idő és matematikai tér fogalmát és „nyilván
való törekvésünket a testről való leválás felé". A kulturális tanulmányok a média-rep
rezentáció és a virtualitás kulturális rarralmának elemzésér nyújtják, azt hangsúlyoz
va, hogy társadalmilag konstruált, érdekeket rejtő jelentésekkel, tartalmakkal állunk 
szemben. 

A d é m o n r ö p t e 

Egyre több időt töltünk a médiavalóságban, a digitális valóságban, a virrualitás, 
a szimulákrum birodalmában. Filmet, kék eget, napsütést nézünk a tévében a trópu
si túlélőshow-kban, a reklámokban és a turisraparadicsomokról készített PR-filmek-
ben. Közben - az ökológiai valóságban - már nem lehet a napra menni, merr a káros 
UV-sugárzásr kiszűrő ózonréteg gyengülése, kilyukadása miatt a napsütés bőrelválto
zásokat, bőrrákot okoz. A médiában folyót, tengerr nézegetünk, közben odakint meg
semmisül a folyó élővilága, a biológiai és kémiai szennyezés miatt már nem is léphe
tünk a Dunába. Az emberi tevékenység következtében két nemzedék alatt gyökeres, 
földtörténeti léptékű változások indultak meg. Megkezdődött a globális klímaválto
zás, a nyarak elviselhetetlen hőséget hoznak Európában is. Az idők jelei Magyarorszá
gon az Alföld elsivatagosodása, a Balaton kiszáradása. Az e kérdésekkel való szembe
nézés - a rársadalmi, kulrurális, politikai, gazdasági, technológiai válaszok keresése 
helyett - helyért digitális univerzumban elmerülve szórakozunk. 

Feljebb Walrer Benjamin koncepcióját idéztem az aura elvesztéséről, a műalko
tás tér- és időbeli jelenlétének, egyszeriségének háttérbe szorulásáról a technikai sok-
szorosíthatóság korszakában. Befejezésül ismer hozzá fordulnék. A történelem, a ha
ladás metaforikus megszemélyesítőjeként Benjamin „a történelem angyalát" állítja 
elénk (1980:966). 

,Van Klee-nek egy Angelus Novus című képe. Angyalt ábrázol, aki mintha ráme
redne valamire, és el akarna hárrálni tőle. Szeme tágra nyílik, szája nyirva, szárnyai ki
feszülnek. Ilyen leher a rörténelem angyala. Arcát a múlt felé fordírja. Ahol mi esemé
nyek láncolatát látjuk, ott ő egyetlen katasztrófát lát, amely szüntelen romor romra 
halmoz, s mindet a lába elé sodorja. Időzne még, hogy felrámassza a holtakat, és ösz-
szeillessze, ami széttörörr. De vihar kél a Paradicsom felől, belekap az angyal szárnya
iba, és oly erővel, hogy nem tudja összezárni őket. E vihar feltartóztathatatlanul űzi a 
jövő felé, amelynek hátat fordít, miközben az égig nő előtte a romhalmaz. Ezt a vihart 
nevezzük haladásnak." 

A történelem angyala az elmúlt kétszáz évben, s az elmúlt évtizedekben egyre 
inkább a technológia, a techné démonává változott. A démon a múlt felé hátratekint
ve repül előre. Előtte a genetikai sokféleség, a bioszféra komplexitása, az élet hálóza
ta, Gaia egysége. (Lovelock, 1991 [1987], 1997 [1989]) A természeri környezet, zöld 
füvek, maghozó gyümölcsfák, a föld vadai, tenger halai, az ég madarai, a földön csú-
szó-mászó mindenféle állat, amelyekben élő lélek van (Gen. 1, 26-30.). 

Az angyal - démon - röpte nyomán ökológiai válság. Földtörténeti jelentőségű 
változások az elmúlt néhány évtized alatt. Lebetonozott föld, rákként terjeszkedő vá
rosi és elővárosi környezet. A káros ulrraviola sugárzásokat szűrő ózonréteg elvékonyo
dása és kilyukadása, globális klímaváltozás. Visszavonhatatlanul kiradírozott növény-
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és állatfajok ezrei, és egyre több veszélyeztetett faj. Ökocídium, a fajok, a tetmésze-
ti környezet kiirtása. Az információs társadalom valósága a technológia szemétdomb
ján, a hardvertemetőben látható. Ameddig a szem ellát, veszélyes hulladékok: lyukas 
tévék, monitorok, kábelüket lógató PC-k, kibelezett mobiltelefonok, levüket eresztő 
nikkelkadmium tápegységek. 

A múlt és a jövő között pedig - a jelen, az itt és most hiányzó helyén - , hús-vér 
testében betonkockákban ülő, ám tudatával más terekben és az időtlen időben idő
ző, a démon által elvatázsolt médiaközönség, a bekábelezett infotmációs tátsadalom 
szórakozik. 
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