
A következő fejezetek többsége technológiai jelegű. A hetedik fejezet a hozzáférés kontrollja és a biztonság kérdéseit, a nyolcadik a felhasználói interfészeket, a kilencedik a szöveges anyagok kezelését, a tizedik az információ-visszakeresés és a leíró metaadatok kérdéseit tárgyalja. A következő fejezet az elosztott rendszerekről, a tizenkettedik az azonosítókról és a strukturális metaadatokról szól. A szerző szerint az archiválás kérdései, főként ha az nem Web-szervereken történik, kevésbé vannak kidolgozva. Mindazonáltal az ezzel kapcsolatos problémák is kapnak egy fejezetet. A tizennegyedik fejezet címe: Digitális könyvtá
rak és elektronikus publikálás ma. Ez a fejezet sincsen tanulság nélkül, de (ezúttal) ne felejtsük el, a könyv 2000-ben íródott.A kötetet szószedet és tárgymutató teszi teljessé.

Koltay Tibor

LEVINSON, Paul Digital McLuhan: a guide to the information millennium / Paul Levinson. London; New York: Routledge, 1999. 266 p.ISBN 0-415-19251-x

McLuhan nézetei és 
az internet világa

Marshall McLuhan munkáját nyugodtan nevezhetjük legendásnak. 
Understanding media című könyvének megírásával -  Szecskő Tamás szavaival élve -  a tömegkommunikációs kutatások Salvador Dalijává vált1. Híres könyvének egy fejezetét -  igaz az 1964-es megjelenést után 12 évvel -  magyar nyelven is olvashattuk2. Persze legalább olyan fontos megelőző, a sorban második könyve, a The Gutenberg Galaxy: 
the making o f the typographic man, 1962-ből, amelyet 2001 óta teljes terjedelmében olvashatunk magyarra fordítva.3 Paul Levinson könyve, amelyet Z. Karvalics László egy lábjegyzet erejéig figyelmünkbe ajánl4, arra keresi a választ, hogy vajon McLuhan a televízióról beszélt-e jóslataiban, vagy valójában az Internetről, két évtizeddel azelőtt, hogy az megszületett volna.Nyilván sokak szeretnék megtudni, mennyire igaz a digitális és hálózatos világra mindaz, amit McLuhan strukturális elemzése arról a hatásról kimutatott, amit az elektronikus média, a televízió gyakorolt a háború utáni társadalmakra, mindenek előtt Amerikában.

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2005. 4. 843



A Digital McLuhan szerzője szerint az ő műve két, egymásba fonódó könyv. Az egyik McLuhan gondolatait adja vissza a médiáról és arról, hogy a média miként hat életünkre. A másik Levinson gondolatait arról, hogy miként segítenek McLuhan gondolatai új digitális korunk értelmezésében. Maga McLuhan nem írhatta meg ezt a könyvet, mert 1980-ban meghalt.Levinson számos személyes találkozásukat idézi fel és úgy tekint McLuhanra, mint Newton, Darwin, Freud, Einstein, és Pavlov óta a legfontosabb gondolkodóra. Vehemensen támadja McLuhan olyan kritikusait, akik szerint McLuhan reputációja szinte semmivé halványult. Levinson szerint McLuhant a legtöbben félreértelmezték. Áttekinti viszont azokat a műveket, amelyekben szerinte a kanadai médiateoretikus gondolatainak valódi folytatását láthatjuk.A könyvnek nemcsak frappáns címe ígér sokat, hanem az előszóban maga Levinson is azt írja, hogy műve nem csupán útmutató kíván lenni a digitális korunkban való eligazodáshoz, hanem, hogy olyan érveket soroljon fel McLuhan gondolatainak helyességét bizonyítandó, amelyek McLuhan életében még nem voltak meg. Hogy ezt a kettős célkitűzést elérje, mindegyik fejezetben megpróbálja McLuhan egy-egy elképzelését, elvét megvilágítani, majd felfedezni, mit is jelentenek ezek a mában. Szögezzük le, ha mindezt elégségesnek tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy Levinson teljesítette ígéretét. A könyv persze itt-ott vázlatos, csak a problémák felszínét érinti, de kétségkívül érdekes gondolatokat fejt ki.A bevezetőt követő, második fejezetben Levinson McLuhan módszerét mutatja be, aki a logikus érveléssel szemben a metaforát részesítette előnyben, gondolatait egy-két bekezdésnyi, a 7-8 oldalt legtöbbször meg nem haladó kis csomagokban tárja elénk. Ezt a módszert nem az elemzett média diktálta és nem is az elemzés módszere. McLuhan így kommunikált olvasóival. Nem véletlen azonban -

mondja Levinson -  hogy ez meglepően hasonlít ahhoz, ahogyan ma a hálózatokon gyakran kommunikálunk. McLuhan „elektronikus mintáknak megfelelően próbál kommunikálni a papír kényszerzubbonyába bújtatva” (5. old.).McLuhan módszere abban is sajátos, hogy eltér attól a folyamattól, amelyben előbb új gondolatokat vetünk fel, majd azokat teszteljük, kritizáljuk, vitatjuk, majd az így kiválasztott gondolatokat közreadjuk. McLuhant alapvetően csak az első lépés érdekelte.A harmadik fejezetben Levinson McLuhan legismertebb és legkevésbé megértett gondolatára összpontosít. Ez így hangzik: „A médium az üzenet.” Levinson szerint McLuhan ezzel arra kívánta felhívni a figyelmünket, hogy a hordozó (a médium) puszta használata sokkal nagyobb hatással volt a társadalomra, mint maga az üzenet, amelyet az adott médium hordozott. Maga McLuhan is mondja persze, hogy nincs hordozó tartalom nélkül. Arra akarja azonban figyelmünket irányítani, amit a tartalomra koncentrálva, nem veszünk észre. Amire McLuhan tehát figyel, az a média (itt talán már a többes szám a helyénvaló) általában rejtett hatása és dimenziói. Erre Levinson a videokészü- lék példáját hozza, amely lehetővé tette, hogy a nézőknek a televízióval szembeni addig kritikátlan magatartása megváltozzon. A videón átugorhatjuk például a hirdetéseket, amelyek léte sem feltétlenül tudatosodott korábban, vagy a programok időzítésében jelentkező csúszásokra is fény derül. Mindez nagyjából egy évtizeddel McLuhan halála után következett be.Az Internet megjelenése még inkább a médiumnak tartalommá való „felszabadítását” hozta. McLuhan szerint a hordozó hatását az erősítette meg, hogy annak tartalmát a korábbi hordozóról egy másik (újabb) hordozóra tesszük át. A mozifilmek tartalma például a regény. Milyen médium hordozta korábban a World Wide Web tartalmát? Ez nem
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egyetlen hordozó, hanem több: nem véletlenül beszélünk multimédiáról.A távírót és a telefont nem számítva, nincs még egy olyan médium, amely ne a passzív befogadást szolgálta volna. Az on-line világban viszont a kétoldalú kommunikációnak sokkal több lehetősége van, így megfordult a korábbi trend.A mozgókép egyre növekvő' szerepével a webterve- zó' de facto televíziós producerré válik, aki sokkal több filmet juttathat a számítógépek képernyődre, mint ami valaha a televíziók képernyődre és a filmvászonra került.A könyv olvasása során néha azzal szembesülünk, hogy Levinson csupán McLuhan gondolatait sorolja, de mintha elfelejtkezne arról, hogy ezen -  az egyébként önmagában dicséretes -  funkción túl más küldetést tűzött műve elé. így van ez azzal az állítással is, amely szerint a „A felhasználó a tartalom.” Mintha ennek McLuhant magyarázó kifejtését -  amelyet most nem ismétlünk meg -  nem követné érdemi okfejtés az Internetre vonatkozóan.Mindenesetre, a negyedik és ötödik fejezet McLuhan két újabb metaforáját bontja ki. Ezek közül az első az „akusztikus tér” , a második a „test nélküli ember” . Zárójelben jegyezzük meg, hogy Levinson műve is tele van metaforákkal, különösen a címekben. A negyedik fejezet címe például Az abc dala a 
kibertérben. Az akusztikus tér metaforáját leginkább abban az irányban bonthatjuk ki, hogy azt mondjuk, McLuhan is osztotta azt a véleményt, miszerint a hangzó nyelv megelőzte az írást. Persze ennél tovább is ment, így jogos és érthető Levinson okfejtése arról, hogy a számítógép képernyője arra hív, hogy használatával lépjünk be terébe, amely olyan mint a szóbeliség akusztikus tere, amelyben az információ mindenütt jelen van, hiszen nincsen pozíciókhoz kötve, mint az írásban. Amikor a weben egyik helyről a másikra megyünk, úgy érezzük, ebben a térben mozgunk. Sokkal inkább, mint amikor a tévécsatornák között mozgunk.

A kibertérben virtuálisan vagyunk jelen, fizikai testünk nem játszik szerepet az ezzel a térrel történő interakcióban, nincs ott ebben a térben. Ez a helyzet sokban a telefonálásra hasonlít, míg a televízióban csak a nézőnek „nincsen teste” .A hatodik és hetedik fejezet a geo-politikai következményeket veszi számba. McLuhan azt mondta, hogy az elektronikus média, különösen a televízió 
globális faluvá teszi a világot. (A recenzor azt gondolja, hogy ezúttal olyan metaforáról van szó, amely nem kívánja meg az idézőjelet, hiszen -  ahogy azt Levinson is írja -  ezt idézzük a leggyakrabban és legmegfelelőbben McLuhantól.) Az online világ globális falujának lakóját a televíziós környezettől az különbözteti meg, hogy az kibertér polgárai párbeszédet kezdeményeznek, proaktív módon viselkednek. Tegyük hozzá, hogy itt lehetőségről van szó, amellyel sokan élnek, de sok a passzív, csak befogadói szerepet betöltő internetező is.McLuhan következő tétele a globális faluval kapcsokban, hogy az információ széles körben történő szórásával olyan hatalmi szerkezetet teremt, amelynek „mindenütt van központja míg perifériái sehol sincsenek“ . A rádiós és televíziós hálózatok megindították ezt a folyamatot azzal, hogy a hírek bárhol elérhetővé váltak. Az Internet megjelenésével a hírek egyre inkább kikerülnek az ügynökségek kezéből. A kapuőri szerepek megszűnése és a decentralizálás persze nemcsak a hírekre korlátozódik korunkban.McLuhan figyelme a fentiek mellett a média pszichológiai szerepeire is kiterjedt. Ezekkel foglalkozik a nyolcadik és a kilencedik fejezet. McLuhan azt a meglepő megállapítást tette, hogy a televízió szinte hipnotizál bennünket félig áttetsző képernyőjével. A festmények, a könyvek (a képernyő és a kék ég fényét mintegy utánzó illuminált kódexek kivételével), a mozi és az újságok nem kezelik így a fényt, a számítógépek képernyői viszont igen. A számítógép ilyen módon a könyv előnyeit és a televízió kínálta vonzó érzékelést egyesíti magában.
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A „hot” és a „cool” jelzőket McLuhan a jazz szlengjéből vette kölcsön. McLuhan ezzel kapcsolatos megállapításai igen divatosak voltak az 1960-as évek közepén, majd 1980-as halálával gyorsan el is tűntek. Mindig is félreértések okozói voltak viszont. E kettőség lényege a következő. A hangos, fényes, világos médiumok a hot kategóriába tartoztak, míg a lágy, árnyékos, elmosódott határú, változékony médiák pedig a cool jelzőt kapták. Ennek a különbségtételnek a pszichológiai alapja, hogy a cool, azaz alacsonyan definiált médiumok befogadása több erőfeszítéssel jár, nagyobb fokú részvételünkre van szükség. Mindezzel Levinson azt hozza összefüggésbe, hogy a számítógép képernyője, ide értve a korai, kis-felbontású, monokróm monitorokat is, igen csábítóan hat ránk.A tizedik fejezet ismét társadalmi kérdéseket vizsgál, nevezetesen McLuhannak azt megállapítását, hogy a fénymásoló minden szerzőt kiadóvá is tett. Levinson gyorsan hozzáteszi, hogy ez túlzás, hiszen a legolcsóbb paperback is sokkal inkább könyv, mint a legjobb fénymásolat. Tény viszont, hogy a web jelentős változást hozott a publikálásban. Levinson úgy sejti, hogy a média hagyományos kapuőreit el fogja mosni az idő, ahogy a kézírást őrző egyház állította kapukat eltüntette a nyomtatás. Nagy kérdés, hogy miután a web eltüntette az információ előválogatása technológiai és gazdasági indokait, fogunk-e keresni kapuőröket, akik „imprimál- ják” számunkra, mit érdemes olvasnunk és néznünk, vagy a közönség a jelenleginél közvetlenebb kapcsolatot keres majd az alkotókkal.McLuhan nemcsak találó mondatokat tudott alkotni, -  írja Levinson -  hanem jó szeme volt ahhoz is, hogy mások mondásait, megállapításait jól használja fel. Gyakran idézte a következő báli mondást. „Nekünk nincsen művészetünk, mi mindent jól csinálunk.” Az akusztikus tér és a globális falu gondolatával együtt McLuhan úgy látta, hogy az ipari társadalom előtti társadalmaknak a részletek iránti figyelme, a tökéletes munkára való törekvése visszatér az elektronikus korszakban, amelyben a szakér

tői ismeretek egyre inkább elérhetők mindenki számára. A digitális világ nemcsak 24 órán át nyújt ilyen ismereteket, de még számos, erre épülő munkalehetőséget is teremt. Erre a térre a játék és a munka közötti határ elmosódása is jellemző. A játék és a munka kettősségét fejezte ki annak idején az üzletet szem előtt tartó DOS és a játékközpontú Macintosh alkalmazások közötti különbség, amely aztán a Windows alkotta szintézisben egyesült. Ezt vizsgálja a tizenegyedik fejezet. Némi magyarázat is kívánkozik ehhez a megállapításhoz, hiszen Magyarországon csak korlátozott mértékben terjedtek el az Apple cég Macintosh számítógépei, amelyek már a korai korszakban metaforikus elnevezéseket (pl. szemétláda) és ikonokat használtak, amit idehaza aztán a Windowsban ismerhettünk meg. A szakértelmet követelő DOS-szal szemben sok tekintetben valóban egyszerű, „játékos” szellemet tükröztek.A tizenkettedik fejezetben arról esik szó, hogy miként válnak a divatjamúlt technológiák művészi formákká. A technológiák működését nem akkor látjuk a legvilágosabban, amikor még intenzíven használjuk őket, hanem amikor már más technológiák részben átveszik a szerepüket. Ennek egy aspektusát már láttuk, amikor arról beszéltünk, hogy a régi médiumok az újabb médiumok tartalmává válnak. A másik aspektusa ennek a kérdésnek, hogy az elavult technológiákat sokszor az alkalmazásukból származó puszta élvezet kedvéért használjuk, azaz mintha visszanéznénk rájuk és művészi alkotásokként szemlélnénk őket. Ilyenné kezdenek válni a nyomtatott termékek is. Gondoljunk csak a napilapok címoldalai elrendezésének fejlődésére.A tizenharmadik fejezet azt vizsgálja, vajon életünk és munkavégzésünk valóban jobb lesz-e a digitális világban. A tényleges előrelépés mellett ugyanis a virtuális világ illuzórikus, vagy legalábbis tökéletlen is.A jövőbe tekintés folytatódik a következő fejezetekben is. A tizennegyedik fejezet a visszapillantó tükör metaforájára épül, mondván, hogy a jövőt úgy
846 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2003. 4.



közelítjük meg, hogy közben látjuk a múltat is. Az Internetet par excellence visszapillantó tükörben nézzük: kritikusai televíziós képernyőnek tekintik, hívei a könyv továbbfejlesztésének.McLuhan szerint a médiával és hatásával kapcsolatban négy kérdést tehetünk fel. Mit javít meg vagy nagyít fel a kultúrában? Mit tesz feleslegessé vagy szorít háttérbe? Mit hoz vissza a múltból, a korábban elavultnak tekintett tárgyak, jelenségek köréből? Mivé változik, amikor eléri lehetőségeinek határát? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a tizenötödik fejezet a digitális korszak médiumai tekintetében. Vajon -  teszi fel a kérdést Levinson -  a digitális korszak erői hatnak-e olyan mértékben, hogy lehetetlenné tegyék bármilyen totalitárius múlt visszatérését?
Koltay Tibor
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Bevezetés a digitális 
könyvtárak világába

A könyv átfogó jellegű munka, amely elsősorban a digitális könyvtárakkal könyvtár és informatika, valamint számítástechnika szakon ismerkedő hallgatóknak szól. Természetesen gyakorló szakembereknek, sőt a digitális könyvtári kutatás legújabb fejleményeivel lépést tartani kívánó kutatóknak is ajánlják a szerzők, Gobina Chowdhury, aki a Strathclyde Egyetem Számítástechnikai ás Informatikai Tanszékének
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