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Robert Adriann * 

lnfobahn blues 

Amióta Al Go re amerikai alelnök néhány évvel ezelőtt elmondta híres kaliforniai beszédét, egyetlen 
hírközlő médiumot sem találunk, amelyben ne fordulna elő legalább egy utalás az "információs 
szupersztrádára". A kifejezetten Mr. Gore kaliforniai hallgatóságára szabott információs szuper
sztráda metafora olyan pompásan leegyszerűsített, hogy a nyugati félteke médiumainak összes szer
kesztőjét megbolondította. Az információs szupersztráda birtokában csupán be kell kapcsolnunk 
modemünket, és ki kell gördítenünk adatainkat a rámpára, beterelve őket az adatfolyamba, hogy 
azután továbbrobogjanak a sztrádán, amíg el nem érik a megfelelő kijáratot. Az adatkeresés módja 
ugyanez: az adatok mozgását szép, egyenes forgalmi sávok, le- és felhajtó rámpák, jól kiépített 
kanyarok segítik. A többszintű útkereszteződéseken pontosan úgy haladunk át, ahogyan a Los 
Angeles-i ingázók, csak sokkal kényelmesebb körülmények között. A szupersztráda metafora nem 
fenyegeti a status quót, illetve nem kérdőjelezi meg az uralkodó ideológiákat, ahogyan azt a "cyber
space", a hálózat korábbi, William Gibson és Bruce Sterling által alkotott elnevezése tette. A cyber
space-ben nincsenek sztrádák, többszintű útkereszteződések, de még irányok sem léteznek; a cyber
space csupán egy többdimenziós adatmező kapcsolódási pontjainak óriási univerzuma. A cyber
space-ben eltévedhetünk, mivel sötét, félelmetes, és nyüzsögnek benne a tüskehajú, gyászszegélyes 
körmű és elnyűtt hardverrel dolgozó hackerek. A cyberspace végtelen, kaotikus és elrettentő, míg 
Mr. Gore szupersztrádája véges, lineáris és nagyon otthonos - legalábbis az elővárosokban élő 
amerikaiaknak, akik végtére is az alkotóelemeit képezik. Az Infobahnt pontosan olyan emberek 
vezetik, amilyenek mi vagyunk. Az Infobahn ragyogó, napfényes pályán halad, amelynek mindkét 
oldalán barátságos adatligetek nyúlnak a távolba. A szupersztráda metafora megszelídíti a cyber
space-t, olyasmit csinál belőle, amit az átlag amerikai be tud fogadni az otthonába, aminek az egész 
család örül. A "datamobilt" be lehet állítani a garázsba. Az információs szupersztráda árueikké 
alakítja az adatokat (olyan tárgyak formájában, mint például az on-line videojátékok, filmek, postán 
megrendelhető áruk katalógusa), ennélfogva pontosan úgy lehet őket értékesíteni, mint bármilyen 
más fogyasztási cikket. Nem kell behajtanunk értük a belvárosba, csak be kell hívnunk őket a 
hálózatbóL Mindez természetesen telefonon történik, mivel az Infobahn nem más, mint a régimódi 
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toltfonnak egy széles sávú változata. Nem deregulált, digitalizált üzleti eszköz, hanem az a hajdani 
nyitott rendszeríí telefon, amely az egy vonaira rákapesolt több állomásról valamint a kívánesi 
telefonkezelőkről volt nevezetes. Minden különösebb túlzás nélkül nevezhe~nénk korunkat akár 
"telefonkorszaknak", a 20. századot pedig ,"telefonszázadnak" is. A telefon volt és maradt- a 
szem~lyes é~int~ezést leszámítVa .- az egyetlen, mindenki számára elérhető, nem programozott, 
s~~~,ely~s :eszvetel~n ala~uló és mteraktív kommunikációs médium. Az olyan programozott hír
k~zlo n;e?mmok, mmt ~~~yen ~,éldául, a rádió és a televízió, mind műholdon, mikrohullámon vagy 
k.abelhalozaton keresztul erhetok el, es ezek egyirányú rendszerek, amelyeken keresztül az áru 
( mformáció, szórakoz~atás, szolgáltatás) eljut a fogyasztó vagy potenciálisan fogyasztó közönséghez. 
E rendszerekben a VISszacsatolást a nézők/hallgatók száma, illetVe a reklámozott termékek ér
tékesítés! s,zá~a:datai ~elerttik. A tel ef q~ esetében azonbiui maga a szoÍgáltatás képezi az árut, és a 
felh~sz,n~~o adJa hoz~a a tartalmat, ;agy1s: a felhasznáJók egyenlő partnerek közötti kétirányú kom
mumkac~ot hoz~ak,Iet~e. Eb?en ~z ertelemben a telefonhálózat olyan nyilvános tér, találkozási hely, 
amely mmdenk1 szamara ny1tVa ali, aki telefonhoz jut. 

K~run~ árufetisi~zta vil~~ában a "telefon tér" fogalmában az a különös, hogy senkinek sem képezi 
a tulaJd?nat: nem brrtoko!Jak sem a telefontársaságok, mivel ezek csak szolgáltatást nyújtanak, sem 
a ~ormanyok, a~elyek csupán beleavatkoznak, szimatolnak és szabályoznak, sem a felhasználók, 
akik olyan termeszetesnek veszik, mint az esőt vagy az elektromosságot. És itt van a probléma: a 
köz.s~o~gált~táso~, !IletVe nyilvános ter,ek, nem tartoznak a legnagyobb profittermelésre irányuló 
pohtikak targykorebe. Az olyan olcso es alacsony minőségű kétirányú kommunikációs rend
szerekben, mint a telefon, az értéknövelő szolgáltatások rendkívül korlátozottak, és a növekedés az 
olya.~ telített piacokon, mint amilyenek Észak-Amerika és Nyugat-Európa, erősen lelassult. A 
legtobb telefonfelhasználó csupán beszélni akar egymással, illetVe néhány faxot akar küldeni ide
oda. A to;ta túlságosan kicsi, és a dereguláció következtében túl sokan akarnak enni belőle. 
A megoldas talán ez lehet: növeljük meg a sávszélességet! A nagyobb sávszélesség bevezetésével a 
telefonteret alkalmassá tehetjük a kereskedelmi propaganda céljaira, információs és szórakoztató 
~szköz?kkel tölth~tjük m~g, bevásárlóközponttá alakíthatjuk A megnövelt sávszélesség nem nagyon 
erdekiJ azokat, akik csuparr beszélni szeretnének egymással, ők pedig még ennél is kevésbé érdeklik 
a~ új telekommu~káci~s ~ársasá~okat; ame~yek pr~fitjuk zömét az általuk on-line értékesített vagy 
berb~ ~?ott termekekboi es szolgaltatasokbol szerz1k. Ezek a társaságok valójában interaktív kábel
teleVIzlot akarnak, amelynél az interaktivitás a hálózaton keresztül történő vásárlásra a 
videojátékokra és a fizetett filmvetítésekre korlátozódik; a telefon csupán ráadás mivel jófor~án 
semmi tér-, illetVe kábeligénye nincs. Az Infobahn ebben a megfogalmazásban val;mivel több mint 
a h,álóza~on ker,e~~tül, me~rendelhe~ő, illetVe megvásárolható és fogyasztható termékek, sz~lgál
tat~sok, mformac10.s es szorakoztato eszközök katalógusa. Mr. Gore szupersztrádája igazi elekt
romkus "Golden Mlle", amelyen úgy tudunk végighajtani, mint bármelyik elővárosi bevásárlósoron 
ha szórákozásra, szexre, kikapcsolódásra vagy élelmiszerekre van szükségünk. ' 

A sz~?ersztrád~ valójában e~s~e~en a nyugati szociális és kulturális viselkedés aspektusait vetíti 
b~le az UJ elektron~kus kommumkac10s rendszerekbe. Mint metafora attól vonzó, hogy azt sugallja, 
rmnden ~ontosan ugy lesz, ahogy megszoktuk, csak sokkal, de sokkal jobb kiadásban: ez a rendszer 
sokka~ ~en!elme~ebb, s?kkal testhe~állóbb :esz, sokkal több otthoni szórakozást nyújt, megkönnyíti 
a beva~arlas~, cso~kentl ,~z utazgatast Az, at!ag középosztályi család otthonának minden pontján 
~e~talalhato tV-kepernyok olyan ab Iakokka valnak, amelyeken át majd a megfelelő adatforgalomhoz 
kik?vez~~t cyb~rspace-r: ~yílik kilátás. Az irodai dolgozók aznapi feladataikat a reggelinél 
leh1:.hatJa~, maJd a nyolcoras munkanapvégén napi munkájuk eredm~nyét az Infohahnon keresztül 
felküldhetik a vállalat nagyszámítógépébe, ezután pedig átugorhatnak "infotainment" (információs-
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szórakoztató) üzemmódba, és végigfuthatnak a fogyasztási cikkek adatainak400 csatornáján. 
A villogó képernyő mögött ottvan a hálózat, amely- csakúgy, mint a munkaerőt kímélő perifériák 
és csúcstechnológiai háztartási gépek- kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a posztindusztriális korszak 
elővárosi emb(!rének életét kényelmesebbé tegye, a vállalatok pedig nagyobb haszonra tehessenek 
szert. Azt a tényt nem említik, hogy a hálózatok sávszélességének zömét most is az egymással 
komrimnikáló, a humán "felhasználóktól" (programozóktól, illetVe irányítóktól) teljesen független 
számítógépek foglalják le, és ez a tendencia egyre erősödik. A számítógépek közötti óriási adat
forgalom máris nehezíti a telefoflhálózat működését, az összekapcsoltszámitógépek-az Internet és 
más hálózatok, on-line adatbankok, az elektronikus posta stb. - pedig napról napra egyre jobban 
elárasztják Egy 1992. évi becslés szerint az USA-ban az összes telefonhívások 50 százalékát már 
akkor is az egymással információcserét folytató számítógépek bonyolították le. A számítógépek 
közötti kommunikációhoz tehát szükségessé vált egy széles sávú és nagy sebességű hálózat. Az "Info
bahn" elneve~és nagyon találó az ilyen száloptikás kábelhálozatra, amely egy szabvány protokoll 
alkalmazásával nagy mennyiségű digitális adatot továbbít nagy sebességgel a számítógépek között. 
Mr. Gore lineáris szÚpersztráda metaforája itt azonban ismét bajba kerül. A kétdimenziós adat
áramlási térkép olyan, mint egy autóatlasz, amelyen az utakhoz hasonló adatpályák és kapcsolódási 
pontok az adathierarchiáknak és keresőútVonalaknak akár háromdimenziós interpretációjaként is 
értelmezhetők. Nyilvánvaló azonban, hogy ez a rendszer a csomópontoknak egy olyan "hálózata", 
amelyben a fény sebességével hatalmas adatmennyiségek lépnek egymással kölcsönhatásba, ezért 
nem nagyon hasonlít a szupersztrádára, akárhány forgalmi sáv, szint és többszintű kereszteződés 
van is benne. A széles sávú adattovábbító rendszerek bevezetésével megjövendölt adathálózatot 
sokkal jobban írja le a cyberspace nemlineáris fogalma, amely az egymással szövevényt alkotó, szinte 
véletlenszerűen materializálódó és dematerializálódó adatoknak egy többdimenziós· mátrixaként 
jelenik meg. Nehezen tudjuk magunkat "felhasználóként" elképzelni egy ilyen környezetben, de 
lehetünk résztVevők vagy egyszerűen csak jelenlévők is. 

A szupersztráda metafora két alapfeltételezést foglal magába: egyrészt azt, hogy igaiábÓI'sernmi 
sem változott- annak ellenére, hogy ezek az új digitális és kommunikációs technológiák társadalmunk 
és kultúránk oly sok aspektusát forradalmasították; máSrészt.azt, hogy a gépesítés fejlesztésének 
programja teljes mértékben a humán "felhasználó" javát és kényeimét szolgálja. Ily módon a 
szupersztráda nemcsak az új technológiák kulturális elágazásaival nem tud mit kezdeni, de kritikátlanul 
és megalkuvóarr támogatja az ember és gép közötti úr-szolga kapcsolatot is. Ha a monitort, illetVe a tV
képernyőt a "datamobil" szélvédőjének tekintjük, és a humán "felhasználót" a hálózat fókuszpontjában 
található vezetőülésbe ültetjük, akkor az adott felhasználó és az adatáramlás közÖtti kölcsönhatást 
sztrádaszerűen jeleníthetjük meg. Az ember azonban ritkán van egyedül a hálózatban, és minden 
felhasználónak megvan a maga külön adatsztrádája, ezek pedig együttesen minden pillanatban ú jabb 
és újabb formában illeszkednek egymáShoz, az ösvények átláthatatlan szövevényét alkotVa. Ennek 
következtében az információs tér a másodperc töredéke alatt formálódik át, ahogy a "felhasználó" a 
billentyűket nyomogatja. Ha a "felhasználót" a hálózat középpontjába helyezzük, és a hálózatot a 
"felhasználó" alkotásának és szolgájána~ tekintjük, akkor ez azt jelenti, hogy amennyiben egyik 
felhasználó sem aktív, a hálózat tétlen, csupán karbantartáS-jellegű tevékenységet folytat, miközben 
arra vár, hogy valaki megnyomjon egy gombot, ahogyan a pénzbedobós játékautomaták várják, hogy 
érmét dobjanak a nyílásba. Ez természetesen abszurd elképzelés, mivel azt is tudjuk, hogy a 
számítógépes hálózatok - emberi köíreműködéssel vagy anélkül- vezérlik az áram- és vízellátást, a 
szállítórendszereket, a leltárt és a könyvelést, a telefon- és kommunikációs hálózatokat, továbbá a yjlág . 
pénzügyi rendszerének egész infrastruktúráját- a részvénypiaco t, a biztosítást, a bankügyek et; a kor· 
mányzati, vállalati és katonai felügyeleti és szabályozási programokról már nem is beszélve. 

replika ld.· l:, VJ,,, 



Az új elektronikus média retorikájában az abszurditások és ellentmondások inkább a szabályt, 
mint a kivételt képezik. A szupersztráda metafora kétdimenziós megjelenítésének ostobasága sem
miség például egy, az egész világot átfogó univerzális telefonhálózat nagyravágyó elképzelésének 
arroganciájához képest. Mindenki jól tudja, hogy a világ népességének kevesebb mint 10 százaléka 
rendelkezik saját telefonnal, és azt is tudjuk, hogy a ma élők zöme számára a telefon elképzelhetetlen 
fényűzésnek számí t. Ennek ellenére mégis hatalmas összegeket fektetnek be világméretű telekom
munikációs programokba (amelyek többnyire értéknövelő szolgáltatásokat és perifériákat is al
kalmaznak), mert abból a feltevésből indulnak ki, hogy a telefon ma már mindenütt, mindenféle 
célra rendelkezésre áll. Itt azonban kétfajta valóság kerül összeütközésbe: bolygónk és lakóinak 
valósága, illetve a felhasználók/fogyasztók által benépesített kommunikációs infrastruktúra virtuális 
világának valósága. Az emberiség túlnyomó többsége, mivel nincs telefonja és csekély a vásárlóereje, 
nem érheti el a "felhasználói/fogyasztói" státust, legfeljebb a műholdról reá záporozó régi filmek és 
igénytelen tévékomédiák fogyasztó ja lehet. (Mára az olcsó rádió- és tv-készülékek váltották fel azt a 
zsák gyöngyöt és pár vég hi,tvány szövetet, amellyel egy vagy két évszázaddal ezelőtt országokat 
vettek meg, és ásták alá az Ujvilág régi kultúráját.) Médiumok által uralt kultúránkban azonban a 
televíziós kép virtuális valósága olyan erőteljes, hogy a "médiavalóság" igazibb a valós élménynél 
humanitásunk zöme pedig rejtve marad, csak szórványosan tűnik fel egyes természeti katasztrófák: 
háborúk vagy forradalmak idején; vagyis "hír" lesz belőle, és nyomorúsága az információs-szó
rakoztató médiumok árucikkévé válik. Az az elképesztő naivitás, amellyel a technológiától meg
szédült, de jóhiszemű, politikailag tisztességes és liberális Internet-felhasználó azt hiszi, hogy minden 
probléma megoldódik, ha majd mindenki benne lesz az egész világot behálózó kommunikációs 
szövevényben, a (poszt)modern médiakultúra jellegzetes tünete. Amikor a szupersztráda-propa
gandisták és cyberspace-bárák által ígért döbbenetes technológiai jövőről olvasunk vagy elmél
kedünk, jól tesszük, ha nem feledkezÜnk meg arról, hogy mindez csak azokra vonatkozik, akik 
telefonnal, elektronikus berendezésekkel és vásárlóerővel rendelkeznek. 

Az igazi konfliktust és zűrzavart azonban ember és gép kapcsolatának ontológiai problémája 
je~e.nti. A ;ne~h~~ikus és elektronikus berendezések fejlődésének története valójában a fémből vagy 
szthkonbol keszult "rabszolgák", az emberfeletti erővel és szívóssággal bíró, engedelmes automaták 
története. Ebben a gondolatrendszerben például a mesterséges intelligencia és a robotok terén 
végzett kutatásokat az önállóan cselekvő humanoid szolgák létrehozásáról szóló ősrégi álom ré
szeként foghatjuk fel. Maga a számítógép is egy ilyen program eredménye: a cél az volt, hogy 
engedelmes számfaló automatákat építsenek, amelyek majd elvégzik a bonyolult matematikai szá
mítások keserves rabszolgamunkáját. A számítógépek és robotok fejlesztésén dolgozó tudósok 
teoretikusok és kutatók közül sokan még mindig azt hiszik, hogy amin vagy amivel dolgoznak, azok 
protézisjellegű elektronikus/mechanikus eszközök, vagyis az emberi agy és test kiterjesztései. Ahogy 
a robotokat rendszerint humanoidok formájában ábrázolják (bár világunk igazából tele van olyan 
robottípusú eszközökkel, amelyek zömét észre sem vesszük, mivel egyáltalán nincs emberi formájuk 
ilyen például az iroda folyosóján elhelyezett kávéautomata, a központi fűtést szabályozó termosztát: 
a telefonba magnóról bejelentkező hang), ugyanígy általában az emberi agy szolgál a legtöbb olyan 
leírás és magyarázat modelljéül, amely azt firtatj a, milyen is lehet az igazi interaktív elektronikus 
("~eurális") kommunikációs hálózat. Az emberi agy az intelligencia egyetlen olyan modellje, amelyet 
ehsmerünk, illetve tisztelünk még akkor is, ha azok az elektronikus eszközök, amelyeket magunk 
hoztunk létre, és amelyekre legfontosabb társadalmi, politikai és pénzügyi infrastruktúráok sza
bályozásának zömét rábízzuk, az emberi modelltől feltűnőerr eltérő intelligenciával rendelkeznek. 

A számítógép-lpltatók egyetértenek abban, hogy az emberi agy vagy bármely állat agya sokkal 
nagyobb információfeldolgozó kapacitással rendelkezik, mint akármely elképzelhető intelligens gép. 
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Az állati agy felfogóképességének zöme azonban a világban ~aló ~ozgást, é~,~. világgal Va,-1 
kölcsönhatást szolgálja, miközben állandóan hatalmas, gyorsan valtozo mf?rmacwto~eget, do}goz 
fel. Sajnos, az emberi intelligenciát is telezsúfolják olyan, a firo:el~et el~o~o ~olgok, m.mt ~eldaul a 
szorongás, a nemiség, az öröm, a féltékenység - hogy a csalad:~l, a j~t:kr~.l, a ~~nerrol vagy a 
kábítószerekről ne is beszéljünk. A számítógép viszont meglehetosen kozonyos a vilaggal szemben. 
Mivel a számítógépek többnyire nem mozgathatók, így csak ülnek ~s .gondo:k~?nak, az~z ~eldol
gozzák azokat az információkat, amelyeket a világban ügyesen mozgo, Informactokra vadaszo, ada-
tokat gyűjtő mobil közvetítők, például az emberek hordanak össze. , 

Ezért ma már bizonyos értelemben az urak szolgálják ~saját "rabsz.~lg~ikat":. A "rab~zolgak" 
valójában olyan hatékonyarr hajtják végre kijelölt feladatmkat, hogy sa~a~ erde~unk~en all, ero:re 
"intelligensebbekké" és önállóbbakká tenn~~k őket, h~gy m~g töb.? adm,Imsztrativ kuhmu~~t soz
b.assunk rájuk. Az is ami érdekeinket szolgalp, hogy kepesse tegyuk a gepeket az egyre rafmaltabb 
é:s leleményesebb betolakodók esetleges káros behatolásának ~rzé~el.~sé~e és megakadályozására, 
ami azt jelenti, hogy bizonyos értelemben, ha csak egy kagylo szmtjen Is, de tudattal kell felru-
háznunk őket. 

Ha a gépi intelligencia modelljére vagy met~orájár~ van s~~~é.gün~, ezt olya~ helyeken ke!l . 
keresnünk ahol az adatcsere rendkívül egyszeru formaban ( dtgttahs kod) megy vegbe olyan ha
lózatokba~, amelyek az élet mozdulatlan vagy alig mozgó formáit kötik össze: erdőkben, ka~
lótelepeken, hangyabolyokban. Egy igazi hálózatban semmi sem m?zog. H~ az adat ero:sze~ mar 
benne van a hálózatban, akkor mindenütt jelen van- nem változtatja a helyet semerre, es m1 sem 
megyünk semerre, hogy megtaláljuk Ez az, amit a mozg? ipari kultúrák ~lyan n~~~~en tu~~~k 
megérteni, és ettől olyan izgalmas a cy~e~spa~e fog~}rna: ~tbsonN~u~a~c~reben a.fohos "betor a 
hálózatba. Ez a szereplő nem felhasznalo, aki adatJarművenek volanJanal ulve végtgrobog az Info-
bahrron - egyszerűen eltűnik a hálózatban, és az adatáramlat részévé válik. , . , 

A cyberspace azért tér el annyira a szupersztrádától, m~rt hián~ik ?előle, vagy _I~gal~bb~s hat
térbe szorul az emberközpontúság. A cyberspace-t nem tudjuk vezerelm, nem szolgálja kenyunket~ 
kedvünket és senki sem vezeti. A cyberspace nem kelti bennünk azt az érzést, hogy ha az emben 
lények hir~elen megszűnnének létezni, vagy valamiféle nukleáris baklövés által elpusztítanák ön
magukat, akkor velük együtt a cyberspace-t alkotó szárnítógép~hálózat ~s eltűn_n~. A cyber~pac~ azt 
feltételezi, hogy az általunk épített gépek hamarosan valam,llyen, szmte magt~usan sz~ne~g~kus 
ugrással kiszabadítják magukat alkotóik markából, hogy az altalunk nagyvonaJuan nekik epltett 
kommunikációs hálózatok segítségével egy merőben új és más rendszerű univerzumot vagy ter
mészetet hozzanak létre. 

Lehet, hogy már meg is tették. 

Boros Anna fordítása 
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