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Ez év júliusában Barcelona adott otthont a nagyszabású E S O F 2008 (The EuroScience 
Open Forum) találkozónak, ahol többek között a digitális televíziózásról is hallhattak az 
érdekló'dó'k. 

Az E S O F kétévente jelent találkozóhelyet Európa tudósai számára, akik számos 
tudományterületről verbuválódnak, hogy megosszák egymással kutatási eredményei
ket, elősegítve ezzel az egyetemes és különösen az európai tudományos élet fejlődését. 
A cél valóban nemes, és a megvalósítás sem lebecsülendő, hiszen az idén július 18. és 
22. között megrendezett konferencián tengernyi programból választhattak a jelenle
vők. Ezek egyike volt a C O S T 298 (Participation in the Broadband Society) páneurópai 
kutatási program által koordinált, digitális televíziózással foglalkozó workshop, ame
lyen Magyarország több résztvevővel is képviseltette magát. A C O S T (European 
Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) különböző tudományterülete
ken indít programokat, amelyek elsősorban a kutatói hálózatok kiépülését, a tudás 
áramlását kívánják elősegíteni, ezek sorában a négy éven át futó C O S T 298 program a 
széles sávú kommunikáció és az információs technológiák terjedésének trendjeit, kö
vetkezményeit vizsgálja. 

A workshop célja az volt, hogy a digitális televíziózást több irányból, az üzleti 
szereplők, a fogyasztók és a közpolitika oldaláról vizsgálva áttekintést adjon a techno
lógia terjedésének európai tapasztalatairól. A kezdő előadást a workshop vezetőjétől 
és szervezőjétől, a C O S T 298 program elnökétől, Bartolomeo Sapiótól hallhattuk, aki 
röviden bemutatta a program felépítését, vázolta a technológia, a felhasználók és a 
környezet viszonylatában felmerülő feladatokat, majd egy másik prezentáció kereté
ben megadta az esemény alaphangját a digitális televíziózás rejtelmeibe bevezetőelő
adásával. 

Miben különbözik a digitális televíziózás a hagyományostól azonkívül, hogy a jel 
digitális formában érkezik a háztartásokba? (Az igazi digitális televízió persze az volna, 
ha nem lenne közbeiktatva az ún. set-top-box, amely az analóg tévék esetében a digitá
lis jelek átalakításával teszi lehetővé a vételt.) A felhasználó oldaláról közelítve a digitá
lis technológia elsősorban minőségben jelent látványos javulást az analóg megoldások
hoz képest (amit e sorok írója tapasztalatból nem tud megerősíteni). T ö b b csatorna 
vételére nyílik lehetőség, gazdagabb audio- és videoszolgáltatások érhetők el, és nem 
utolsósorban lehetőség adódik különféle interaktív szolgáltatások igénybevételére (pl. 
online batikolás, böngészés, vásárlás). A fogyasztói szokások átalakulását és új üzleti mo
dellek megjelenését tekintve egyaránt új távlatokat nyithat, ha új alkalmazások jelen
nek meg egy televíziós platformon. Egy másik, szlovén és olasz kutatók közös projekt
jét összefoglaló előadásában, ami ugyanezen a wokshopon hangzott el később, Sapio a 
digitális televíziózás kormányzati szolgáltatásaival (T-government) foglalkozott, felvil-
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lantva a közeljövőt, amikor kényelmesen, a karosszékből lehet majd ügyeket intézni 
sorban állás nélkül. 

Urbán Ágnes, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa összefoglalta a digitális 
átállás eddigi európai tapasztalatait, kiemelve a technológiaváltásban élen járó orszá
gokban megfigyelhető különbségeket. Azokat az országokat és digitális televíziózásuk 
működési modelljét, ahol már lezajlott a digitális átállás, összehasonlította azokkal, ahol 
ez még folyamatban van, és rávilágított, hogy a működőképes modellek önmagukban 
nem másolhatók, nincs „egyetlen legjobb út" (one best way). Az átállás sikerét befolyá
solják az ország jellemzői, a televíziós piac felépítése és az átálláskor jellemző technoló
giai adottságok. Néhány évvel ezelőtt például nem volt kérdés, hogy milyen tömörítési 
szabványt érdemes választani, a most átálló országokban azonban komoly dilemmát je
lent a döntéshozók számára, hogy a régebbi, kiforrottabb M P E G - 2 vagy az újabb 
M P E G - 4 szabvány bevezetése mellett döntsenek-e. Az üzleti modellek országonként 
különbözők: míg például az Egyesült Királyságban csak ingyenes, Hollandiában csak fi
zetős csomagokat kínálnak. 

Habár a D T T (Digital Terrestrial Television) korszerű technológiának számít, máris 
számos kihívás éri például az I P T V (InternetProtocol Television) vagy a kábeles szolgálta
tások oldaláról. A D T T egyik legjelentősebb versenyhátránya, hogy nincs olyan exklu
zív tartalom, amely csak ezen a platformon jelenne meg. Tovább gyengíti a D T T kilátá
sait, hogy az üzleti modellek sem egységesek. Ami mégis pozitívan befolyásolhatja a 
terjedését, az egyrészt a jelenleg még alig működő interaktív szolgáltatásokban rejtőz
het, másrészt a nagyfelbontású televíziós képek sugárzása (High-Definition Television, 
HDTV) révén elérhető minőségjavulás győzhet meg sokakat, hogy álljanak át a digitális 
televíziós szolgáltatásokra. 

A magyar „kontingenst" erősítette a B M E - I T T K két munkatársa, Csótó Mihály 
és Kollányi Bence, akik előadásukban a Magyarországon is hamarosan esedékes digitális 
átállás társadalmi vetületeivel foglalkoztak. Mondanivalójukat az innovációk terjedésére 
kidolgozott rogersi S-görbe elemzéséből kiindulva fejtették ki, amely a különféle 
infokommunikációs eszközök (pl. telefon, televízió, internet stb.) elterjedésének leírá
sára is alkalmas, és lehetőséget ad a terjedési sebességek összehasonlítására. A problé
mákat az okozza, hogy az új eszközök egyre gyorsabban terjednek el, miközben nem 
biztos, hogy a társadalom egésze készen áll a fogadásukra, ráadásul a lemaradó csopor
tok nem jellemezhetők pusztán szociodemográfiai alapmutatókkal, lemaradásukban 
nagy szerepük van az att i tűdöknek is. Ebből adódóan nehéz egyféle receptet kínálni, az 
egyes csoportokat különbözőképpen lehet és kell megszólítani. 

A magyarországi helyzetet bemutatva a digitális tévé- és rádióműsorok földfelszíni 
sugárzására kiírt tender kapcsán az előadók kitértek a politikai döntéshozók felelőssé
gére is. Mint ismeretes, a Magyar Országgyűlés ad hoc bizottsága az első körben érvény
telenítette a pályázat eredményét, a Nemzeti Hírközlési Hatóság megismételt pályázati 
értékelését azonban később mégis elfogadta a politikai vezetés. Az előadás legfonto
sabb üzenete az volt, hogy az analóg adás beszüntetése igen heterogén társadalmi cso
portokat érint, így nagy felelősség hárul a törvényhozásra, amelynek fontos szerepet 
kellene betöltenie a kifinomult információszolgáltatási lehetőségek megteremtésében. 

Emiliano Trerè, az udinei egyetem PhD hallgatója az olaszországi egyetemi Net 
Tv-vel kapcsolatos tapasztalatokról számolt be. A gyorsan fejlődő technológiának kö-
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szönhetó'en egyre újabb fogalmakkal találkozhatunk, fontos tehát megjegyezni, hogy a 
Net T v nem azonos az IPTV-vel. Míg az utóbbi az internetes (IP-alapú) technológiával 
terjesztett televízióadás, addig a Net T v horizontális kezdeményezés, amely a felhasz
nálók részvételére és az általuk létrehozott tartalmakra épít. 

Olaszországban 2003-ban kezdtek megalakulni az egyetemi Net Tv-állomások, és 
mára már szép számmal képviseltetik magukat {UniversyTV, AltraTV, Extracampus, 
uniMedia, UniversoTV, Webz.it, Campus Network). Helyzetüket és lehetséges jövőjüket 
komplex, kvalitatív és kvantitatív eljárásokat ötvöző módszerrel vizsgálták, arra a kér
désre keresve a választ, hogy ezek a próbálkozások lehetnek-e olyan sikeresek, hogy or
szágos méretűvé váljanak. A kutatás eredményei arra engednek következtetni, hogy 
amennyiben hálózatosodás révén sikerül úrrá lenniük a finanszírozási és szervezeti 
problémákon, ez a lehetőség fennáll, ellenkező esetben azonban csupán laboratóriumi 
kísérletek maradnak. 

NyírőNóra, a Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgatója az internethasználat
tal és a televíziónézéssel eltöltött idő kapcsolatát vizsgálta. Sokakat foglalkoztató kér
dés, hogy az internetpenetráció növekedése vajon milyen hatással van a tévézésre, 
oka-e az internet megnövekedet t szerepe a tévézéssel eltöltött idő csökkenésének? Va
jon a nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan megfelelően Magyarországon is mind job
ban elválik-e egymástól az „internetes" és a „televíziós" társadalom, kannibalizálja-e a 
televíziót az internet? Ezeket a kérdéseket a közönségek és a technológiák harcaként is 
fel lehet fogni, szembeállítva egymással az online és az offline közönséget, illetve a televí
ziót és az internetet. 

Az előadó a közvetített tartalom alapján kétféle televíziózást és kétféle online fo
gyasztást különböztetett meg. A televízió megőrzi szerepét abban az esetben, ha a kö
zönség erős bevonódását biztosító és nagy képernyőt igénylő tartalmakról van szó (ilye
nek például a filmek); ezt kiegészítheti az internet, ha valamilyen extra információra 
van szükség (például a futballmeccsek közvetítésekor); míg a párhuzamos fogyasztás 
esetén a televízió könnyen háttérbe szorulhat, és az online fogyasztás előtérbe kerülése 
mellett kialakulhat bizonyos háttértelevíziózás; végül a rövidebb videotartalmak eseté
ben (például a filmelőzetesek megtekintésénél) egyértelműen az online környezet vá
lik uralkodóvá. 

Hasonló témában hallgattuk meg az egyik leglátványosabb előadást, amelyet 
Jakob Bjur (Göteborgi Egyetem, Svédország) prezentált a videotartalmak fogyasztá
sáról. Egy svédországi online kérdőíves vizsgálat eredményein mutatta be, hogy a 
videotartalmak fogyasztásának milyen technológiai és demográfiai jellegzetességei 
vannak. Az életkor az egyik meghatározó tényező: az idősebbek a televíziót részesítik 
előnyben, míg a fiatalabbak jóval többször használnak internetes platformokat, és 20 
százalékkal több videotartalmat fogyasztanak. Figyelemre méltó eredmény, hogy a 
16-30 éves korosztályban az összes nézett videotartalomnak mindössze 66 százalékát te
szi ki a televíziózás, a fennmaradó rész egyéb nézési formákhoz kötődik (pl. letöltés, letöltés 
nélküli streaming, videokazetta- vagy DVD-használat). A másik meghatározó változó a 
nemi hovatartozás: a férfiak inkább fogyasztanak videotartalmakat, mint a nők, és ezen 
belül is nagyobb a nem televíziós platformok (jellemzően az internet) használatának az 
aránya. Nem meglepő, hogy a hozzáférés is meghatározó tényező: a gyorsabb internet a 
webes tartalmaknak, a gazdagabb csatornakínálat a televíziónak kedvez. 
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Mindez azt jelenti, hogy a televíziózásra szánt idő csökken ugyan, de a videotar-
talmak fogyasztásával eltöltött idő összességében növekszik az internetes megoldások
nak köszönhetően. Az internet szerepét jól mutatja, hogy a 16-25 évesek egyharmad 
része az internetről letöltve nézte meg „A szökés" (Prison break) című sorozatot, és je
lentős közönsége van a televízióban még nem, de az interneten már hozzáférhető más 
sorozatoknak is - ilyen például a „Hősök" (Heroes) című sorozat. 

Sebastian Egger (Telekommunikációs Kutatóközpont, Bécs) az interaktív mobil
televíziózás témakörében mutatott be egy érdekes kísérletet. Ennek során a társas in
terakciót vizsgálták egy speciális készülékkel, amely 32 felhasználó számára tette lehe
tővé a mobiltelefonon való tévézést úgy, hogy eközben egymással különböző módokon 
(hang, text, videó) tarthatták a kapcsolatot. 

A mobiltelevíziós tartalmakat a kísérlet résztvevői sokkal szórakoztatóbbnak talál
ták úgy, hogy közben élményeiket megoszthatták egymással. Ugyanakkor beszámoltak 
nehézségekről is: a mobilkészülékek - jórészt a kijelző mérete miatt - nem tették lehe
tővé az igazán kényelmes tévézést és ezzel párhuzamosan a textalapú csevegést is. Más
részt nem mindenkinek vált be az effajta többcsatornás kommunikáció és médiafo
gyasztás (multitasking), nehéz volt koncentrálni, a figyelmet megosztani. 

A kiemelt előadásokon kívül még számos más érdekességgel is megismerkedhet
tek a workshop résztvevői. Nicoletta Vittadini, az OssCom Média- és Kommunikáció
kutató Központ kutatója például egy kvalitatív kutatás eredményeiről számolt be, és 
bemutatta az olaszországi tapasztalatokat a digitális televíziózás területén. Katia 
Mihailova Szófiából (University of National and World Economy) a közszolgálati tele
víziózást érő kihívásokat elemezte, különös tekintettel arra, hogy miként tudják meg
tartani közönségüket a közszolgálati műsorszolgáltatók. Ciprusi előadók a digitális tele
víziós technikának a diszlexia sikeres kezelésére való alkalmazását mutatták be. 

Összességében egy jól sikerült, bár túlságosan is feszített programú workshopon 
vehettünk részt, ahol az összefoglaló előadásokon kívül színes egyedi kísérletekről is 
hallhattunk. Az előadások kifejezetten hasznosnak bizonyultak a témában kevesebb ta
pasztalattal rendelkezők számára is, és az előadások után kialakult kötetlen szekcióbe
szélgetések során is számos érdekes gondolat került felszínre. 

Annyi biztos, hogy az Európai Unióban hamarosan le fogják kapcsolni az analóg 
sugárzás képzeletbeli főkapcsolóját. Az eddigi tapasztalatokból látszik, hogy többféle 
úton is el lehet indulni, ami nem feltétlenül erősíti a D T T esélyeit a többi versengő 
technológia mellett. Az előadásokból és a szakmai beszélgetésekből kiderült, hogy a te
rület szakértői meglehetősen szkeptikusak a D T T jövőjét illetően, hiszen nincsenek 
számottevő technológiai előnyei a többihez (például az IPTV-hez vagy a kábeltelevízió
hoz) képest, és tartalmi vonatkozásban sem tud sok újat kínálni. 

Kapcsolódó linkek: 
Az ESOF2008 weblapja: http://www.esof2008.org/ 
A C O S T weblapja: http://www.cost.esf.org/ 
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A n d r á s F e r e n c 

Z s u z s a n n a K o n d o r : 
E m b e d d e d T h i n k i n g 
Multimedia and the New Rationality 
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2008. 

A történelem során a filozófiát számtalanszor és számtalan módon temet ték már. A kor
társ gondolkodók közül talán a 2007-ben elhunyt Richard Rorty a legismertebb arról a 
gyakran hangoztatott nézetéről, hogy a modern, demokratikus gondolkodásmódtól tel
jesen idegen a tradicionális filozófia tradicionális kérdésfeltevése. Meglátása szerint kü
lönösen az igazságkereső programok futottak vakvágányra. A filozófusok megrendíthe-
tetlennek hitt igaz rendszerei sorra relativizálódtak. Rorty a Philosophy and the Mirror of 
Nature bevezető soraiban így fogalmaz: „Filozófiai tanulmányaim kezdetén meglepe
téssel töltött el, ahogy a filozófiai problémák - új feltevések vagy szótárak eredménye
kén t -megje len tek , el tűntek vagy alakot váltottak." Amint jeleztem, Rorty nincs egye
dül a hagyományos metafizika és episztemológia válságára figyelmeztető diagnózisával, 
sőt, korunk sincs kitüntetve e tekintetben. Egyszerű számtani művelettel megállapít
ható, hogy ha valamit gyakran temetnek, akkor az egymást követő temetéseket újabb 
és újabb újjászületések kell, hogy kísérjék, mert - eltekintve az öröklét homályos kate
góriájától - ahány elmúlás, annyi élet, és fordítva. A kérdés magától adódik: Vajon hon
nan meríti erejét az a kényszer, hogy a megválaszolhatatlannak ítélt, filozófiainak tartott 
kérdéseket - explicit vagy implicit formában - ismételten feltegyük? S ami az én szem
pontomból itt és most különösen fontos: Vajon a megújuló kérdésfeltevések mikor te
kinthetők újnak? Hol húzódik az a határ, amelyet átlépve már újjászületésről és nem a 
régi továbbéléséről beszélhetünk? Szerényebb megfogalmazásban: Melyek azok a ka
rakterjegyek, amelyeket felfedezve biztosan tudjuk, hogy új ösvényen járunk? 

Úgy vélem, ezek az általános kérdések nyújtják a legtágabb keretet, amelybe 
Kondor Zsuzsanna Embedded Thinking című kötetének tematikája illeszthető. A szerző 
nem marad adós a fenti kérdéseinkre adandó válasszal, s nem is várakoztatja az olvasót. 
Előszavának első mondatában kijelenti, hogy a kommunikációs technika, illetve techno
lógia perspektívája az, ami a hagyományos filozófiai vizsgálódásokat új megvilágításba he
lyezheti. Vajon mi jogosítja fel a kommunikációs technika és technológia perspektíváját 
ilyen előkelő és központi szerepre? E kérdésre adott válasz a szerző kutatási projektjének 
kiindulópontja, amelyet tömören foglal össze McLuhan mára szállóigévé vált mondata: 
„A médium maga az üzenet" (The medium is the message). Egyrészt nem túlzás azt állítani, 
hogy a könyv alapvető törekvése a mcluhani mondat implicit összefüggéseinek, az össze
függések szükségszerű vagy estleges mivoltának feltárása. Másrészt azonban ez az állítás 
mégis túlzás, mivel olyan érvek és szereplők is a vizsgálódások előterébe kerülnek, 
amelyek vagy akik szorosan véve korántsem tartoznak a mcluhani világhoz. 

1 Rorty, R i c h a r d 1979. Philosophy find the Mirror of Nature. F o r d . Boros J á n o s . P r i n c e t o n , P r i n c e t o n 
Un ive r s i t y Press, x i i i . Pragmatikus filozófia. 1998. P é c s , J e l e n k o r K i a d ó , 139. 

2 E s v é g p o n t j a . 
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Fentebb a „kutatási projekt" kifejezést használtam. A mű négy részének s ezen 
belül tizenöt fejezetének ugyanis alapvetó'en azon konferencia-előadások szövegei te
kinthetők a fő szervező erőinek, amelyeket a szerző Л 21. század kommunikációja elne
vezésű, Nyíri Kristóf nevével fémjelzett, nagy ívű, nemzetközi és rendkívül színes 
program rendezvényein adott elő. A program 2001. januárjában indult a Magyar Tudo
mányos Akadémia és a T-Mobil (2004-ig: WestelMobil Rt.) együttműködésének keretei 
között, s immár a végéhez közeledik. Valamennyi olyan kötetnek, amely előadások fü
zérét tartalmazza, elsőként azzal a természetes kritikával kell szembenéznie, hogy az 
egyes anyagok közti összefüggés, a fejezetek egymásra épülése, az érvelések követke
zetessége vajon milyen minőségben valósul meg. Az egységesség effajta követelmé
nyének a kötet egyértelműen megfelel. Só't, az egységesség a könyv kiemelkedő eré
nye. Mindez egyrészt arra a természetes összhangra utal, amely a szerző egyéni kutatási 
logikája és A 21. század kommunikációja program tematikája közt észlelhető. E program -
műfajából és számos úttörő jegyéből adódóan - a teljesség igényével lépett fel abban az 
értelemben, hogy véges időkeretek között, meghatározott elemű konferencia-, illetve 
rendezvénysorozaton belül a társadalomtudomány lehető legtöbb kutrens területét 
igyekezett beemelni a kutatás hatókörébe. A 21. század kommunikációja eléggé szélesen 
merített ahhoz, hogy kielégítő tematikai keretet biztosítson az EmbeddedThinking mny-
adó logikájához, e tekintetben nem maradt hiányzó láncszeme a gondolatmenet kohe
renciájának. Másrészt az sem tekin the tő véletlennek, hogy azok a fejezetek, amelyek 
A 21. század kommunikációja című program indulása eló'tt születtek, valamint azok, ame
lyeket a szerző eredendően nem ennek a programnak a rendezvényeire szánt, szerve
sen illeszkednek egymáshoz. E szerves kapcsolat egyértelműen arra utal, hogy a kötet 
fejezetei korántsem a különféle kutatóprogramok menetét tükrözik, hanem sokkal in
kább a szabadon kutató személy útkeresésének az állomásai. 

A könyv egységes mivoltát azonban mindenekelőtt az mutatja, hogy az előadások 
sorrendje valamiféle letisztulási folyamatot tükröz. Ez a letisztulás elsó'sorban a lehető
ségek és a szükségszerűségek közötti arány jellemzője. Mit is értsünk ezen? A végéről 
kezdem. 

Felfogásom szerint egy filozófiai mű karakterét elköteleződéseinek határozottsá
ga, erejét pedig elköteleződéseinek védhetősége nyújtja. Olvasatomban az Embedded 
Thinking legmarkánsabb elköteleződése a Lakoff-modell mellett való állásfoglalás. Kü
lönösen a modell következő aszimmetriája figyelemreméltó: „...a konceptuális struktú
ra azért létezik, és azért értelmes, mert a prekonceptuális struktúrák léteznek, és értel-
mesek." Bizonyosnak tűnik, hogy a modell tarthatósága alapvetó'en meghatározza az 
EmbeddedThinking központi téziseinek tarthatóságát. Kondora Lakoff-modellben, vala
mint Pierre Jacob és Marc Jeannerod reprezentációs elméletében valami olyasmire 
bukkant, ami saját kutatási útjának - közvetve vagy közvetlenül - szinte minden lépé
sét érinti. Legígéretesebbnek azonban mégsem az a széles felület tűnik, ahol a kötet 
szálai a modellhez kötődnek, hanem azok a pontok, ahol az Embedded Thinking követ
keztetései a modellt erősíthetik. Amennyiben a kötetben felmutathatok olyan érvek, 

3 „ . . .conceptual structure exists and is understood because preconccptual structures exist and are 
undcrsrood." Lakoff, George 1990. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. 
Chicago-London, University of Chicago Press, 267. Embedded 'Thinking, ix. 
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amelyek a Lakoff-modellt, illetve Jacob és Jeannerod vizuális elméről szóló reprezentá
ciós elméletét támogatják, annak hatása messzire visszhangzik. Márpedig nyilvánvaló, 
hogy nem pusztán arról van szó, miszerint Lakoff, Jacob és Jeannerod kutatásai alátá
masztják az Embedded Thinking téziseit, hanem mindez fordítva is igaz. 

A konceptuális struktúra létrejötte, kialakulásának mikéntje például a kortárs ana
litikus filozófia egyik központi kérdése. Donald Davidson a probléma kapcsán így fo
galmaz: „Többféle szótár is rendelkezésünkre áll, hogy leírjuk a tudattalan természetét, 
a gondolkodás, az intencionális cselekvés leírására pedig ott a mentalista szótár; ami hi
ányzik, az a közbülső lépés leírási módja. „Davidsont a saját gondolatmenete végül is 
arra vezette, hogy a nyelv, a gondolkodás, a fogalmak megszületéséhez szükségszerű és 
minimális követelménynek tartsa a társas jelleg feltételezését, s ezzel egyidejűleg el
vesse a szubjektív-objektív tradicionális felosztást. Nem kétséges, hogy az Embedded 
Thinking ennél szélesebb körű és jóval összetettebb követelményrendszert tart szüksé
gesnek - s az objektivista álláspontot értelemszerűen úgyszintén tarthatatlannak ítéli. 

Jól látható, hogy a probléma mögött miféle csapda rejtőzik. A hiányolt közbülső 
elemet leíró szótár akkor és csak akkor állhat rendelkezésünkre, ha már megtet tük azt a 
lépést, amelynek épp a keletkezése felől érdeklődünk. A közbülső lépés tehát sorrend
ben nem a második, hanem éppenséggel az első, pontosabban a nulladik. Másképp fo
galmazva: a szótárírás általános szabályát kellene megadni úgy, hogy ne köteleződjünk 
el valamely ki tüntetet t szótár használata mellett, vagyis a leíráshoz ne használjunk sem
miféle szótárt. Lehetséges ez? Milyen nyelven íródik a szótárírás nyelve? Vajon szolgál
hat-e szótárral a közbülső lépés leírásához egy olyan Lakoff-modell, amelyet kiegészí
tünk Kondornak a nyelv multimediális-képi eredetét valló nézetével? Meglátásom 
szerint a kötet legerősebb, legígéretesebb és a továbbiakban is sok kiaknázható lehető
séget rejtő része az, amelyben a szerző Lakoff, Jacob és Jeannerod kognitivista szótárát 
párosítja saját multimediális képelméletével. 

Amikor korábban arra utaltam, hogy a kötet egységes mivoltát elsősorban az mu
tatja, hogy az előadások sorrendje bizonyos letisztulási folyamatként áll előttünk, akkor 
jeleztem, hogy ez a letisztulás mindenekelőtt a lehetőségek és szükségszerűségek közti 
arány jellemzője. Az első három rész fejezetei lehetőségeket tárnak fel, nyitott értelme
zési felületet teremtenek. Olyan, a kommunikációfilozófia számára kulcsfontosságú fo
galmak elemzésére, meghatározására, illetve jellemzésére kerül itt sor, mint például az 
írásbeliség, a logosz, a mítosz, a realitás és a virtualitás, a társas-individuális létezési 
mód. Az a folyamat rajzolódik ki előttünk, amelynek során egyfelől a gondolkodó em
ber fokozatosan veszít kommunikációs lehetőségeiből, másfelől az uralkodóvá váló 
kommunikációs forma elkerülhetetlenül rányomja saját formai bélyegét, illetve szűrő
jét a közölni kívánt információs tartalomra. 

A kötet X X . századi, kulcsfontosságú alakjai, különösen Wittgenstein, Heidegger, 
Hajnal, Lakoff, Jacob és Jeannerod, a szerző olvasatában osztoznak azon nézetükben, 
hogy a nyelvhasználat, az írásbeliség és az ehhez kapcsolódó fogalomalakítás szükség-

4 „Wc have many vocabularies for describing nature when we regard it as mindless, and we have a 
mentalistic vocabulary for describing thought and intentional action; what wc lack is a way of describing what 
is in between." Davidson, Donald 2001. Subjective, Intersubjective, Objective. „ T h e Emergence of Thoughr". 
Oxford, Clarendon Press, 128. 
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képpen eltorzít valamit, amiről - a kommunikáció uralkodóvá vált, tradicionális eszkö
zén keresztül - csakis jelentős információvesztéssel alkothatunk képet. Kondor szerint 
ezt a beszűkülést és torzulást a dinamikusan fejlődő és mára már számos alternatív vagy 
kiegészítő lehetőséget biztosító kommunikációs technológia képes kezelni, sőt, kiküsz
öbölni. E tekintetben az Embedded Thinking szelleme osztozik A 21. század kommuniká
ciója projekt célkitűzésével, amelynek alaptéziseiről Nyíri Kristóf a következőképp 
fogalmaz: „A mobil, interaktív, multimediális kommunikáció visszatérést jelent, maga
sabb szinten, a kommunikáció őseredeti, kevésbé elidegenedett formáihoz." Magasabb 
szinten: „Mivel a tudás kontextusba ágyazódó információ, a mobilkommunikáció pedig 
markánsan szituációfüggő s ezzel kontextusteremtő, a mobil információs társadalom 
várhatóan a tudás s nem a puszta információ társadalma lesz." 

A könyv „Képek és szavak" (Images and Words) című harmadik részében már vál
tozik a hangnem: sokkal kevésbé van szó értelmezési lehetőségekről. A képek szerepé
ről kifejtett nézetek mögött erős érvek állnak, s amennyiben az érvek tarthatók, az első 
két rész fogalomelemzései sem csupán interpretációs lehetőségek többé, hanem igazol
ható történeti folyamatba ágyazódó tények, jelenségek induktív feltárásával állunk 
szemben. 

* # * 

Bevezető soraimban utaltam a tradicionális filozófia tradicionális kérdésfeltevé
sének válságáfa, amelyet többen többféle szempontból diagnosztizáltak. Jelentős kor
társ gondolkodók vélik úgy, hogy a válság oly mélyen gyökerezik, oly mér tékben ke
zelhetetlen, hogy ez a hagyományos filozófia végét jelenti. Az Embedded Thinking 
diagnózisa szerint a problémák döntő többsége visszavezethető egy adott kommuniká
ciós technika túlzott dominanciájára, s ezen keresztül a kommunikációs lehetőségek 
beszűkülésére. Vajon mi történne, ha radikálisan megváltoznának kommunikációs le
hetőségeink, bővülne kommunikációs eszköztárunk? A kérdés korántsem hipotetikus, 
hiszen tagadhatatlan, hogy e tekintetben korunk lényegi változások színtere. E változá
sokkal vajon megszűnnek, vagy pedig új megfogalmazást nyernek az emberi mivoltunk 
legalapvetőbb jegyei után kutató kérdések? 

Az Embedded Thinking oldalait lapozva többnyire ezek a kételyek, gondolatok kí
sérnek, azonban szeretném felhívni a figyelmet a kötet azon üzenetére is, amellyel 
szemben kevésbé lehetnek kételyeink. A filozófia eredendő feladatai közé nem csupán 
az emberi lét alapjait feszegető kérdések megfogalmazása tartozik, hanem az emberi tu
dás összegzése, a különféle diszciplínák eredményeinek szintetizálása is. A kötet azzal a 
kísérletével, hogy az egyes tudományos részterületek szótárait összhangba hozza; hogy 
egy adott viszonylatban felmerülő problémát képes egy másik terület sikeres megoldási 
javaslatai alapján kezelni, elkötelezi magát nemcsak a kommunikáció, hanem az emberi 
gondolkodás „őseredeti, kevésbé elidegenedett formája" mellett is. 

Nyíri Kristóf (sz.crk.) 2007. Mobiltársadalomkutatás. Paraáigmák - Perspektívák. Budapest, Magyar Tu
dományos Akadémia - T-Mobile, 8. 
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