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lA világhálóról

letöltött filmfelirat.

Jövőképek

A magányos
számítógép

Bytokba zárva lenni
A világ megváltozott.
Érzem a vízbe/l.
Érzem a földben.
Érzem az illatát a levegóoe/l.
Az, mi valaha volt mára elveszett.
Mert nincs már senki, ki emlékezne rá.
(Gyűrűk Ura című film bevezetője')

Évtizedeken keresztül olyan jövőképek uralták a populáris irodal
mat és a filmművészetet, melyekben intelligens gépek vesznek
minket körül, az űrutazás mindennapossá válik, és időnként meg
villan egy-egy lézerpisztoly. Mintha mindannyian Verne Gyula kö
pönyegéből bújtunk volna elő. Úgy hittük, hogya minket képze
letben körülvevő okos gépek egytől-egyig robotok lesznek, me
lyek az emberiséget hivatottak megvédeni vagy éppen elpusztíta
ni. Közös hagyományunk az olyan kultuszfilmek, mint a Csillagok
háborúja, vagy a Szárnyas fejvadász. Talán egyedül Tarkovszkij vízi
ói vezettek egy másik világba, a lélek mélyébe, olyan tájakra, ahol
technikára gyakorlatilag nincs is szükség (de ez az állapot nem
tartós, hisz elkészült már a Solaris amerikai változata, melyben
nem álmodunk, csak elkalandozunk egy kicsit, a Vészhelyzet férfi
sztárjának segitségével). Tíz éve azonban ez a kép radikálisan
megváltozott. Szinte egyik napról a másikra világossá vált, hogya
jövőt a világháló jelenti.

Eleinte csöndesen, később mind hangosabban, tápegységek és
hűtők zajától kísérve a számítógép és a világháló kiszorította
(ma már úgy tűnik, hosszú időre, de meggondolatlanság lenne
azt állítani, hogy végérvényesen) a robotokat, melyek manapság
gyárakban, szalag mellett némán egy helyben állnak, vagy mé
regdrága és ostoba Sony kutya képében az otthonunkban körül
ugrálnak minket.

Amikor megjelent otthonunkban, a számítógép drága és ma
gányos volt. Luxuscikk. Haszontalan. Egyedül csücsült a (nappa
li) szoba sarkában, vagy egy szekrény alján porosodott, és arra
várt, hogya felnőtt lakók megunják a tévézést, mert akkor az Ő

"képe" (többnyire játékok formájában) jelenhetett meg a gyerme
kek jóvoltából a képernyőn, ugyanis kezdetben a televízió töltöt
te be a monitor szerepét. (Ismerek azonban olyan irodalomtörté
nészt, aki már ekkor szöveget szerkesztett a gépén.) A technika
fejlődésével és/majd a világháló megjelenésével azonban ez a
helyzet gyökeresen megváltozott. A magányos számítógép önál
ló, nagykorú lett, saját monitort, asztalt kapott. Ettől kezdve már
nem szorult segítségre, a szórakozás mellé felsorakozott a mun
ka is, végül rácsatlakozva a világhálóra elfoglalta mai helyét,
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A feledés feledése

gyakran már kiszorítva a televíziót a családi oltárról. Amíg a
számítógép világháló nélkül létezett, magányos volt. Csupán a
saját zárt világa létezett, és amennyi adat ráfért a szerény tároló
ira. Időnként látott egy-egy hajlékony-lemezt. Nem volt számára
külvilág, s csak annyi ideig volt bekapcsolva, amíg dolgoztak
rajta. (Van, aki ma is így használja számítógépét.) Amikor meg
jelent a hálózat, óriási változás következett be, a magányos gép
társaságot kapott. Ezt a váltást a lemezjátszó és a rádió közötti
különbséggel mutatnám be. Van, aki egész életében megszállot
tan gyűjti a lemezeket. Álmában is meg tudná mondani a bake
liteken szereplő számok sorrendjét. De akármennyi lemeze is
van, mégis limitált a hallgatható zene mennyisége. Gyűjtemé

nyét csak korlátok közt bővítheti: pénztárcája és a hanglemez
boltok munkaidejének függvényében. Egy rádión viszont az
adók és műsorok száma gyakorlatilag végtelen - tekintsünk itt
el a sugárzott zene és adások milyenségétől, a rádióadók általá
ban éjjel-nappal sugároznak, így ki sem kell mozdulnunk ottho
nunkból az új zenei élményekért. És az ismeretlen, felfedezésre
váró zene (könyv, adat) mindig izgalmasabb a már megszokott
(de bírtokolti-nál.

Érdekes a televízió és a számítógép együttélése. Azon próbál
kozások, hogy egy egyszerű készülék ("fekete doboz") révén a
televíziónkon is elérhessük a világhálót, rendre kudarcot vallot
tak. Ezzel szemben az internetes televíziózás virágkorát éli. Régi
álmunk válik valóra: nemsokára a nagy adatátvitel révén ma
gunk állíthatjuk össze a tévéműsort. Egy varázs törik meg.
Nincs elszalasztott lehetőség. Bármi, bármikor elérhető. Gyer
mekkoromban, ha lekéstem a rajzfilmet, szüleim "betelefonáltak"
a televízióba, hogy megkérjék őket; adják le újra, majd utána el
vonták figyelmemet, hogy megfeledkezzem nagy bánatomról. A
végső lökést a világhálónak a szórakoztató ipar és az e-kereske
delem adta. A televízió pedig "kapaszkodhat", s lám, a
valóság-showkat kitalálva újra felzárkózik a (fiatal?) tömegek
szórakoztatásában. Csakhogy ne feledjük: amíg a televízióban
kivonatok jelennek meg az egy házban összezárt emberekről, ad
dig a világhálón számtalan kameraállásból élőben követhető az
adás, minden cenzúra (és gusztus) nélkül. Az itt közvetített kép
sorozatokat a leskelődők elmentik, cserélgetik egymás közt. Csu
pán mellesleg jegyzem meg, hogya Big Brother és másolatai
számomra azért nem izgalmasak, mert évtizedeken keresztül a
világ ezen részein nem okozott sem örömet, sem hasznot az,
hogy figyelnek minket. Most már úgy érezzük, ezt a luxust
megengedhet jük magunknak.

A számítógépek térhódításával a figyelem központjába megle
pő módon (újra) az emberi közösség, az emberi szellem, lélek
került. Pedig azt hihetnénk, hogya technika fejlődése még in
kább háttérbe, a személyes szférába szorítja. De miért nem így
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Szellem a gépben

történet? Írásomban többek között erre is keresem a választ. Egy
rövid kitérőt kell tennem: vajon hogy néznek ki ma a jóvöké
pek? A jelenlegi elképzelések szerint a biotechnológia, pontosab
ban az emberi lélek és a mesterséges intelligencia ötvözete a
jövő kulcsa. A gép és az ember szimbiózisa. Ennek kezdeti sza
kasza a klónozás, mely immár számos vihart kavart, és jogi, eti
kai vitákat generált. A késóbbiekben a tudás, hang, videó állo
mány: a filok-klónozásról is ejtek néhány szót. De milyen jövő

képet sugalmaznak az aktuális kultuszfilmek? A leghíresebb ja
pán animeban, a Ghost in the Shellben, olyan "kiborgok" szere
pelnek, melyekben lélek lakozik, gyakran ők sem tudják, hogy
gépek, a technológia katonai célokat szolgál, ám a lélek sok
megpróbáltatás után is halhatatlannak bizonyul, tovább él gé
pekben is. A cselekmény ennél természetesen sokkal bonyolul
tabb, sok száion fut és nehezen követhető. Egy azonban valószí
nű: ez a biotechnológia az ember jövőjét, fejlődését képviseli. A
lehetséges utat. Ezzel párhuzamosan a nyugati populáris kultú
rában is megtaláljuk az embertől megkülönböztetni szinte lehe
tetlen robotokat, például a Szárnyas jejvadászban, melyben a rep
likánsok a biotechnológia eredményei, ők azonban csupán szol
gálják az embert, nem társai. Munkások vagy katonák. Időtarta

muk szigorúan korlátozott, emlékeik nincsenek. Miért is. Ők pe
dig emberré szerétnének válni, és pusztulásuk során talán azzá
is válnak. Melyik is a jövő? Kitérő vége.

A lélek immár elválaszthatatlan a technika fejlődésétől. Az
agyról mintáznak számítógépeket, hálózatokat. Megérzésekkel
szerétnék ellátni őket. Hogy önálló döntéseket hozhassanak.
Rémálmainkban és ponyvaregényeinkben immár manók helyett
kiborgok népesitik be a földet, számítógépes rendszeresek őnál

lósodnak és kitörlik adatainkat.
Az információs áradat lassan megállapodik számos, óriási me

derben, de korántsem áll meg a fejlődés, változás. Olyan erővo

nalak rajzolódnak ki, melyek elóbb vagy utóbb átírják a világhá
lót folyamatosan használók viselkedési szokásait. Egyelőre egy
szűk réteg szokásait. De ez a tábor napról napra nő. Sokak szá
mára már nem "működik" a világ telefoncsörgés és világháló
nélkül. Ahogy a "régieknek" elektromos energia nélkül. Emilol
vasással indul a reggel, és internetes időjárásjelentés olvasása
után térünk nyugovóra. Számítógépes betegségek alakulnak ki.
Állításaim javarészt a világháló-függőkre vonatkoznak. Nagyse
bességű, lehetőleg vezeték nélküli hálózatok használóira. Akik
az otthonukból vásárolnak, levelezni csak elektromos úton képe
sek, híreket csak képernyőről szereznek be. A jövő polgárai. A
jövő lázadói a dráguló telefonköltségek ellen lépnek fel, és saját
hálózatokat építenek. Napjaink höse egy Zdenek [anda nevű

cseh ember, aki drótnélküli hálózatot épít a prágai háztetőkön,
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Az új írásbeliség

megkerülve ezzel az internetszolgáltatókat, és létrehozva egy új
fajta közösséget.

Adatbázisok, vagyis hagyományos nevükön levéltárak és óriási
könyvtárak eddig is léteztek, mégis valamennyien tudjuk, mi a
világháló valódi újdonsága. Mivel az eddig ismert írásbeliség ko
rát egy új váltja fel, új hagyomány is íródik. A világhálón egy kis
egyház tanítása például azonos eséllyel indul, mint a történelmie
ké. A távolság megszűnt, némi megkötéssel ugyan, de vala
mennyien egyenrangúak vagyunk, és folyamatosan kísért minket
az alkalom. Az alkalom, hogya tőlünk néhány kattintásnyira ta
lálható dolgokhoz székünkből hozzáférjünk. Hogy valódi identi
tásunkat (nemünket, korunkat) elrejtve csevegjünk másokkal. Mi
lyen nagy sikere van azoknak a regényeknek, melyekben női szer
ző férfiként ír és fordítva. A világháló táptalaja az anonimitásnak.

Az internet (kisbetűvel) egyelőre (meddig, miért?) óriási ka
valkád. az új, az elveszett "Paradicsom", gyerekkor, ha úgy tet
szik, a "végtelen lehetőség". Új aranykort élünk. Egyik napról a
másikra születnek óriási vagyonok. Egy jónevű internetcím kin
cset érhet. Domain brókerek adnak-vesznek címeket.

A mottóm romantikus, szavatossága lejárt, helyette inkább a
következőket mondhatnánk: ami rég elveszett, előkerül, mert
mindent egy helyen kell keresni. Valaki önszorgalomból felkutat
ja, közkincsé teszi "közös emlékeinket" a világhálón. Az emberi
ség emlékezetét. Ezzel megszűnik a mesék kora, mert a "hol
volt, hol nem volt" hitelét veszti. Gyerekkori zenék, filmek, is
merősök jelennek meg lelkes "amatőrök" gondozásában a világ
hálón. Egyesek a poros videoszalagjain rögzített rajzfilmeket a
bytok világába menti át. Mások dvd lemezek tartaimát öntik
olyan formátumba, amely immár bárki számára lejátszható. Az
így kapott adatokat könnyedén saját gépünkre tölthetjük. Ezeket
az amatőröket felhasználóknak. esetleg hackereknek hívják. Ha
úgy tetszik, néha törvényen kívüliek, mert a szerzői jogokra
fittyet hányva töltik fel a világhálóra az állományokat. Egy új
valóság jelenik meg, amelynek a szabályait most alkotják. (Kik?)
A vadnyugaton például nem volt szükség fegyverviselési enge
délyre, mára ez elképzelhetetlen. Ám a sok lehetőség között le
het-e összpontosítani?

De mi van akkor, ha életünk során nem veszítünk el semmit?
Tenyérbe mászó határidőnaplónk folyamatosan emlékeztet teen
dőinkre. Olyanok leszünk, mint a babók? Eltűnnek emlékfoszlá
nyaink. Az információ egyre csak halmozódik, és még nehezebb
lesz katalogizálni. Lehet, hogy egy idő múlva feladjuk katalegi
zálási kényszerünket és képzeletbeli polihisztorságunkat, vagy
esetleg kiválóan működő rendszerező programokat sikerül írni.
Emberi létünk egyik fontos eleme kérdőjeleződik meg. A fele
désbe gyakran vegyül egy kellemes érzés, hogy valamit elveszí
tettünk, az édes fájdalom, hogy egyben epekedhetünk is utána.
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2Juhász Gyula:
Anna örök

Klónozás

Hogy reménykedhetünk, hátha újra megtaláljuk.i Embert, emlé
ket, zenét. Egy rég elfeledett ismerős viszontlátása mennyi emlé
ket hoz magával. Illatok, gondolatok, öröm és szégyen villan fel
ilyenkor. Nagy esélye van, hogy ez megszűnjön. A világháló
bármit képes visszahozni. De milyen áron? A válasz még egy ki
csit várat magára.

Sohasem volt ilyen könnyű adatokat, tudást másolni, mint
ma. Ki emlékszik még a középkori könyvmásolókra? Az illem
kedvéért beugrik néhány név vagy kolostor. De beszélhetünk-e
még plágiátumokról? Furcsa módon a bytokban tárolt adat, hor
dozó könnyebben semmisül meg, mint a hagyományos, a papír,
a filmtekercs, mégis nem fenyegeti veszély. Gombnyomással tö
rölhetünk egy életművet. Egy bölcsészhallgatónak átlagban egy
floppy lemeze van, melyet mindenhová magával visz, így ne
gyedévesként annak sérülésével tanulmányai nagy részének bú
csút mondhat. Ez a bölcsész tanulópénze. Egy nyomtatott szö
veg megszagolható, megfogható; meggyűrhető, aláhúzható, szét
téphető vagy elégethető - némi munka árán megsemmisíthető,

de csak fondorlatos (és aljas) módon hamisítható; a szövegen
történt bármilyen változás pedig könnyen nyomon követhető. A
nyomtatott szöveg sokszorosítása fénymásolás útján történik, és
könnyen megmondhatjuk, hogy másolatról van szó, hamis-e a
szöveg képe. Az ilyen másolat nem szép. A nyomtatott szövegbe
nehéz (észrevétlenül) belenyúlni. Meglepő, hogya digitális sző

veg valójában csak néhány helyen található meg, de azért bár
honnan elérhető. Egy könyvnél nálunk sem ritka az 5000 pél
dány, a digitális szöveg 6-8 másolatban létezik. Ez természetesen
nem vonatkozik a sugárlemezeken kiadott könyvekre, lexiko
nokra. Az előző írásbeliség tapasztalata, hogy a példányok
99%-a el szokott veszni. Nem ritka eset azonban, hogya könyv
jelzőinkkel eltárolt címen létező cikk már nem elérhető, vagy a
napokkal ezelőtt olvasott hírt nem találjuk, mert az adott hon
lapnak nincs rendszerezett archívuma. Az Egyesült Királyságban
létrehoztak egy intézményt, mely a brit hálózaton található do
kumentumokat hivatott megőrizni. Ez már a digitális kultúra ar
chiválása. A számítógépen tárolt szöveg, nem fogható, a szerző

által szinte észrevétlenül módosítható, az olvasó-szérző által ál
talában másolható - klónozható, és annak köszönve, hogy egy
szerre sok helyen is fellelhető - gyakorlatilag megsemmisíthe
tetlen, kiirthatatlan, ha akarja, olyan lehet, mint a mesebeli sár
kány, egy levágott feje helyébe három új nő. Veszélyesetén sok
szorozódik. (Az X-aktákban Mulder ügynök egy, az emberiség
számára fontos információt, rájátszva a szájhagyományra, meg
oszt néhány navajoval, hogy azok elmeséljék további társaiknak
abban az esetben, ha veszélybe kerülnének.)

Amíg az instant a jelszó, addig viszont minden gyorsan is
romlik, gondoljunk a Szárnyas fejvadászra, ahol korlátozott ideig
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A mennyiség
forradalma

élnek a gépek, és mesterséges emlékeket kapnak. Az ingyen le
tölthető zenék esetében gyakran előfordul, hogy egy tételnek,
vagy helyesebben (de idegen nyelven) tracknek lemarad a vége.
Azok a járulékos (romantikus"), de mindenképpen fontos infor
mációk, mint az előadó, vagy a felvétel helye, ideje már nem tá
rolódnak magával a művel. A kritikai kiadás ismeretlenné lesz.
A sebesség legyőzi a minőséget. A sérült adatok látszólag nem
különböznek az eredetiektől. a klónozott szövegek, zeneszámok
elárasztják a világhálót.

A szöveggel ellentétben, a zene, a (mozgó)kép számtalan pél
dányban (és még számtalanabb változatban létezik). Mert a há
lózaton a zene, a képek szórakoztatók, a szöveg már kevésbé.
Elfeledett dallamokat, rajzfilmeket, képregényeket keltenek életre
önkéntesek (digitalizálnak be, régi lemezekről by tos környezetbe
ültetnek át és "osztanak meg") a világhálón, mi ebben az új?
Akár azt is válaszolhatnánk, hogy korábban is újítottak fel régi
filmeket. Csakhogy a múlt digitális "visszahozása" immár világ
méretű jelenség. Ezeket az "emlékeket" saját honlapokon teszik
közzé, vagy különböző programok segítségével osztják meg. És
mindezért csupán azt kérik, mi is adjuk vissza nekik elveszett
emlékeiket. Ha valamit megszereztünk, tegyük környezetünkben
közkinccsé, osszuk meg mi is hang és videó állományainkat. Ne
zárjuk el őket önző módon. Ez a megosztott állomány csak da
gad, hisz minden immár több példányban létezik. Az információ
megsokszorozza magát. Egy apróságot azért nem árt figyelembe
venni: nagyon kicsi azoknak a tábora, akik "átmentik" a múltat,
és sokkal nagyobb a felhasználóké. Mikor töltöttünk fel utoljára
írást, képet vagy zenei állományt a világhálóra? A minap példá
ul több órányi magyar reklámot töltöttem le a 80-as évekből. Ki
emlékszik még rájuk? Mindez azonban felveti a szerzői jogok,
valamint a minőség kérdését.

Immár számos honlap segítségével régi barátokat, osztálytársa
kat vagyunk képesek megtalálni. Minden magára adó portál kínál
ilyen szolgáltatást. Mindehhez elég regisztrálnunk magunkat, és
máris látjuk az eddig bejelentkezett ismerősök nevét, de villany
postán értesítést kapunk újonnan felbukkanókról is. Megadjuk az
összes adatunk, melyik iskolába jártunk, hol laktunk... Ezzel
azonban elvesz az a varázs, hogy telefonkönyveket böngészunk.
és hosszan nyomozunk ismerőseink után, vajon ki látta, kérdezős
ködhettünk. Eltűnik az élmény. Nincs több véletlen találkozás.
Amerikaiak százai böngészik a német kikötők múlt századi digi
talizált utaslistáit, adatbázisait őseik után kutatva. Mert a kikötők

adatállománya immár távolból is kereshető. Írók, forgatókönyv
írók kenyerét veszik el. Véletlen fordulatok? Ugyan már. Minden
benne van a tenyeremen hordozott számítógépemben. "
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